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ELŐTERJESZTÉS
Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
2012. január 30-i ülésére
Napirend: 2012. évi iskolatej programban való részvétel
Előadó: Zsombok Lajos elnök

Tisztelt Társulási Tanács!
A vidékfejlesztési miniszter által kiadott 116/2011. (XII.14.) VM rendelete (továbbiakban:
Rendelet) szabályozza a 2012. évi iskolatej programot (továbbiakban: Program). A
Programban való részvétel feltételei hasonlóak a 2011. évihez.
A Rendelet főbb tartalmi elemei:
1. A támogatáshoz szállítási szerződés bejelentőt kell a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Hivatalhoz (MVH) benyújtani.
2. A támogatás igénylésének feltétele a szállítóval megkötött szerződés megléte.
3. A program kedvezményezettjei a fenntartó óvodáiba és általános iskoláiba járó gyermekek
és tanulók. Az igényelhető támogatott tejmennyiség foglalkozási naponként és tanítási
naponként legfeljebb 0,25 l tej egyenértéknek megfelelő tejtermék lehet.
4. Óvodások ellátására igényelhető támogatás mértéke a bizottsági rendelet szerinti
támogatás érték, valamint a bizottsági rendelet szerinti támogatás érték és a bruttó vételár
különbözetének 50%-a.
5. A programban meghirdetett támogatás igénybevételére a közoktatási intézmény
fenntartója, esetünkben a Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás jogosult.
6. A Rendelet 4-6. számú mellékletei szabályozzák az egyes települések támogatottságának
mértékét:
Település

Támogatás mértéke
(legfeljebb a termék bruttó vételáráig)

Lengyeltóti

50% (Rendelet 5. sz. melléklet)

Buzsák

100% (Rendelet 4. sz. melléklet)

Öreglak

100% (Rendelet 4. sz. melléklet)

Somogyvámos

100% (Rendelet 4. sz. melléklet)

Somogyvár

100% (Rendelet 4. sz. melléklet)

Szőlősgyörök

100% (Rendelet 4. sz. melléklet)
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7. Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók esetében igényelhető támogatási összeg
a tejtermékek bruttó vételárának 100%-a, függetlenül attól, hogy a tanuló
gyógypedagógiai intézményben, vagy a többi tanulóval együtt, azonos iskolai osztályban
részesül nevelésben, oktatásban.
8. Elszámolható időintervallumok, támogatás kifizetése:
(1) a 2011. január 1. és 2011. február 28. közötti időszakban,
(2) a 2011. március 1. és 2011. április 30. közötti időszakban,
(3) a 2011. május 1. és a közoktatási intézmény nyári szünetének hivatalos kezdő
időpontja közötti időszakban,
(4) a 2011. szeptember 1. és 2011. október 31. közötti időszakban,
(5) a 2011. november 1. és 2011. december 31. közötti időszakban.
A benyújtott támogatási kérelemről a benyújtást követő 45 napon belül döntés születik, ezt
követően kerül sor a támogatás kifizetésére.
2012. évre, a tavalyi évhez hasonlóan, javasolt a Dráva Tej Kft.-vel a szállítási szerződés
megkötése az alábbi tanulólétszámok alapján:

Település

Tanulói létszám
(2010. október 1.)

Lengyeltóti

31 fő

Buzsák

121 fő

Öreglak

171 fő

Somogyvámos

31 fő

Somogyvár

160 fő

Szőlősgyörök

88 fő

összesen:

602 fő

A tanulólétszám 2012. szeptember 1-jei változását a 2012/2013. tanév elején szerződésmódosítással korrigálni lehet.
A rendelési napokat és az egy napra rendelt iskolatej pontos mennyiségét az egyes
feladatellátási helyek vezetői a szállító céggel – a szállítási szerződésben foglaltak szerint –
egyeztetik, figyelembe véve a tanulólétszám időszakos változását, illetve a tanítási szüneteket.
Mindezek figyelembevételével kérem a Tisztelt Tanácsot a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat
A Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa határozatában
dönt a vidékfejlesztési miniszter 116/2011. (XII.14.) VM rendelete alapján kiírt
2012. évi iskolatej programban való részvételről.
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Az iskolatej programban az egyes településeken működő általános iskolák az
alábbi induló tanulólétszámmal vesznek részt:

Település

Tanulói létszám
(2010. október 1.)

Lengyeltóti

31 fő

Buzsák

121 fő

Öreglak

171 fő

Somogyvámos

31 fő

Somogyvár

160 fő

Szőlősgyörök

88 fő

összesen:

602 fő

Az iskolatej programban résztvevő tanulók számának tartós változását az illetékes
intézmények vezetői a Kistérségi Iroda részére a változást követő 3 munkanapon
belül kötelesek jelezni.
A rendelési napokat és az egy napra rendelt iskolatej pontos mennyiségét az egyes
feladatellátási helyek vezetői a szállító céggel – a szállítási szerződésben foglaltak
szerint – egyeztetik, figyelembe véve a tanulólétszám időszakos változását, illetve
a tanítási szüneteket.
A Társulási Tanács a 2012. évi iskolatej szállításával továbbra is a Dráva Tej
Tejipari Feldolgozó és Értékesítő Kft.-t (7570 Barcs, Mészégető út) bízza meg.
A Társulási Tanács felhatalmazza a Társulás Elnökét az iskolatej szállítási
szerződés aláírására.
Felelős: Zsombok Lajos elnök
Határidő: azonnal
Lengyeltóti, 2012. január 24.

Zsombok Lajos
elnök

Az előterjesztést készítette:
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referens

Dr. Szatmári Ibolya
jegyző
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