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dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselőtestület!
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelet
alapján a 2017/2018. tanév során is lehetőség van az óvodás gyermekek részére egy
héten legfeljebb négy nevelési napon, kedvezményezettenként és nevelési naponként
legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, a rendeletben meghatározott tejtermék
biztosítására, amihez támogatás vehető igénybe.
A maximálisan támogatható bruttó vételár összege:
a) az „I/a. teljes/félzsíros tej” és „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 32,5 Ft/dl,
b) az „I/a. zsírszegény tej” és „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 13,2 Ft/dl,
c) az „I/c. natúr joghurt és „I/c. natúr kefir” esetében 395 Ft/kg,
d) az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 460 Ft/kg,
e) a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 485 Ft/kg,
f) a „III. ömlesztett sajt” esetében 1400 Ft/kg.
A rendelet részletesen szabályozza a szállító kiválasztásának, a szállítási szerződés
megkötésének folyamatát, szabályait.
A fenntartónak az adott tanév kezdetét megelőző május 5-éig előzetes ajánlattételi
kiírást kell közzétennie, amelyben meg kell jelölnie az ellátandó intézményeket és azok
adatait, és rögzítenie kell intézményenként a programban kiosztandó termékek körét. A
szállító az ajánlatát legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 12-éig
beérkezőleg köteles megküldeni. A szállító egy adott intézmény vonatkozásában csak
azon termékeket szerepeltetheti az ajánlatában, amelyeket az ajánlati kiírásban az adott
intézmény kapcsán a fenntartó előír.
A megadott határidőig a közbeszerzési eljáráson kívüli ajánlattételi felhívást az
önkormányzat honlapján közzétettük, valamint közvetlen megküldtük az alábbi
gazdasági szereplők részére:
-

Kaffka Kft. (7400 Kaposvár, Iparos u. 3.)
Sajt-Kalmár Kft. (3572 Sajólád, Kossuth u. 9.)
Sió-Friss Kft. (8600 Siófok, Május 1. u. 0306/30 hrsz)

Az ajánlattételi határidő 2017. május 12. – 10:00.
A felhívásban a dombóvári óvodákba beíratott 360 gyermek részére heti egy alkalommal
2 dl-es kiszerelésű zsírszegény tej, heti három alkalommal 150 g-os kiszerelésű
gyümölcsdarabos joghurt szállítására kértünk ajánlatot.
A szállítási szerződést egy teljes tanév vonatkozásában kell kötni.
Egy nevelési-oktatási intézményre vonatkozóan egy tanév vonatkozásában kizárólag
egy szállítóval, egyetlen szállítási szerződés köthető.
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A támogatás előfinanszírozója lehet az önkormányzat vagy a szállító. Amennyiben a
szállító vállalja az előfinanszírozást akkor ez többlet pontot jelent az ajánlata
értékelésénél. A támogatást az előfinanszírozást vállaló fél (önkormányzat vagy szállító)
igényelheti. Ha a szállító az előfinanszírozó és a bruttó számlaérték meghaladja a számla
támogatástartalmát, akkor a fenntartó a szállítónak a bruttó számlaérték és a
támogatástartalom különbözetét fizeti meg.
A szállítási napok száma a tanév során összesen 140 nap. A becsült mennyiség 35 nap
* 360 gyermek * 0,2 liter = 2.520 liter tej, 105 nap * 360 gyermek * 150 g = 5.670 kg
joghurt. A maximálisan támogatható bruttó vételárat alapul véve a megrendelés becsült
értéke 2.520 liter * 132 Ft/liter + 5.670 kg * 485 Ft/kg = 3.082.590 Ft
A program keretében igényelhető támogatás mértéke:
A 8. mellékletben meghatározott székhelyű nevelési-oktatási intézménybe járó általános
iskolai tanulók, valamint az óvodások ellátása esetén igényelhető támogatás mértéke
legfeljebb
a) az „I/a. teljes/félzsíros tej” és „I/b. zsíros/félzsíros ízesített tej” esetében 20 Ft/dl,
b) az „I/a. zsírszegény tej” és „I/b. zsírszegény ízesített tej” esetében 10 Ft/dl,
c) az „I/c. natúr joghurt és „I/c. natúr kefir” esetében 230 Ft/kg,
d) az „I/c. gyümölcsleves/ízesített joghurt” esetében 260 Ft/kg,
e) a „II. gyümölcsdarabos joghurt” esetében 270 Ft/kg,
f) a „III. ömlesztett sajt” esetében 800 Ft/kg.
A maximálisan támogatható bruttó vételárral számolva a támogatás várható összege
1.782.900 Ft, amihez 1.299.690 Ft saját forrás biztosítása szükséges a tanév során
összesen.
A programban történő részvétel előzetes jóváhagyáshoz kötött.
A kérelmezőnek a rendelet 1. mellékletben meghatározott adattartalmú előzetes
jóváhagyási kérelmét legkésőbb a szállítási szerződésnek a benyújtásával egyidejűleg
kell benyújtania a Kincstárhoz a Kincstár által erre a célra rendszeresített elektronikus
űrlapon, ügyfélkapun keresztül.
Az előzetes jóváhagyási kérelmek tárgyában a Kincstár a kérelem Kincstárhoz történő
beérkezését követő tizenöt napon belül döntést hoz.
A kérelmező köteles a szállítási szerződések jóváhagyása iránti kérelmét, a már
megkötött szállítási szerződéseit és a rendelet szerint csatolandó egyéb
dokumentumokat legkésőbb az adott tanév kezdetét megelőző május 5. és május 31.
között a 7. §-ban foglaltak szerint megküldeni a Kincstár részére. A benyújtási határidő
jogvesztő.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat elfogadására.
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Határozati javaslat
az önkormányzat részvételéről a 2017. évi óvodatej programban
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a 2017.
évi óvoda- és iskolatej programban, melynek keretében a dombóvári óvodákba
beíratott óvodások részére heti négy alkalommal tejterméket biztosít.
A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a tejtermékek tényleges vételára
és az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM
rendelet alapján igényelhető támogatás közötti különbözetet az önkormányzat éves
költségvetésében biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges jognyilatkozatok
megtételére, a szerződés megkötésére.

Határidő:
2017. május 31. – a előzetes jóváhagyási kérelem és a szállítási
szerződés benyújtására
Felelős:
Polgármester
Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda

Szabó Loránd
polgármester
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