
 Hajdúsámson Város Önkormányzata Polgármesterétől 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a 2018/2019. nevelési évben óvodatej programban való részvétel tárgyában 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet (a továbbiakban: FM 

rendelet) alapján a 2018/2019. nevelési évben is lehetőség van az Eszterlánc Óvoda óvodásai számára az 

FM rendeletben meghatározott tejtermékek után támogatást igényelni.  

Az Eszterlánc Óvoda vezetője megkeresésünkre írásban jelezte, hogy az intézmény részt kíván venni az 

óvodatej programban. 

 

Az FM rendelet alapján egy héten legfeljebb négy nevelési napon, óvodásonként és nevelési naponként 

legfeljebb 0,25 liter tejegyenértéknek megfelelő, az e rendeletben meghatározott és kiosztott tejtermék után 

igényelhető támogatás.  

 

A támogatási összegek mértékét az FM rendelet 15. § (3) bekezdése a szabályozza: 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. 

 

Szállítási szerződést a támogatás előfinanszírozását vállaló szállítóval kíván az önkormányzat kötni. A 

szállítónak rendelkeznie kell a Magyar Államkincstár előzetes jóváhagyásával. Az előzetes jóváhagyási 

kérelmet és a szállítási szerződést legkésőbb 2018. május 31. napjáig kell benyújtani a Kincstár részére.  

 

Az FM rendelet 10. § (1) és (9) bekezdései alapján a fenntartónak az adott tanév kezdetét megelőző év 

május 5-éig előzetes ajánlattételi kiírást kell közzétennie, melyben 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. Az ajánlatokat zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon, az ajánlattevő cégszerű 

aláírásával ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni a fenntartó részére. Az ajánlatok 

bontásának minden év május 17-éig kell megtörténnie, melyre az ajánlattevőket meg kell hívni. 

 

A szállítási szerződést az FM rendelet 9. § (1) bekezdése alapján egy teljes nevelési év vonatkozásában kell 

kötni. A szállítókat az FM rendeletben meghatározott feltételek szerinti pontok alapján kell rangsorolni és az 

önkormányzatnak a legtöbb pontszámot elért szállítóval kell a szállítási szerződést megkötnie. A szállítási 

szerződés kötelező tartalmi elemeit az FM rendelet tartalmazza. 

 

A 2017/2018. nevelési évet figyelembe véve egy nevelési év esetében az önkormányzati hozzájárulás 

mértéke közel 1 400 000 forint. A 2018/2019. nevelési évben a szeptember – december hónapokhoz 

szükséges önerő fedezete az önkormányzat 2018. évi költségvetésében a dologi kiadások között 

rendelkezésre áll. A következő 2019. évben esedékes önerőt az önkormányzat a 2019. évi költségvetési 

rendeletében szükséges a dologi kiadások között szerepeltetni.  

 

Tekintettel arra, hogy az óvodatej programban részt vevő intézménynek is van nyilvántartási, 

adatszolgáltatási kötelezettsége, ezért a feladatok meghatározása érdekében a korábbi évekhez hasonlóan 

az önkormányzatnak az Eszterlánc Óvodával megállapodást szükséges kötnie. 
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Az óvodatej programban való részvétel érdekében a Képviselő-testületnek a következő döntéseket 

kell meghoznia: 

 

• részt kíván venni az óvodatej programban 2018/2019. nevelési év tekintetében, 

• felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a kapcsolódó jogszabályi előírásokat figyelembe véve a 

versenyeztetést bonyolítsa le, 

• felhatalmazza a polgármestert a szállítási szerződés és az óvodával történő megállapodás 

megkötésére, a szükséges intézkedések megtételére.  

 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot megtárgyalni 

és elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat:  

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4., valamint 6. pontjai szerint – elhatározza, hogy az óvoda-, és 

iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján az Eszterlánc Óvoda 

óvodásai vonatkozásában a 2018/2019. nevelési évben is részt vesz az óvodatej programban. 

 

A Képviselő-testület kinyilatkozza, hogy a szükséges önerő fedezete az önkormányzat 2018. évi 

költségvetésében a dologi kiadások között rendelkezésre áll, valamint a következő évet érintő önerőt az 

önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendeletében a dologi kiadások között biztosítja.  

 

A Képviselő-testület felkéri a Közbeszerzési Bizottságot, hogy a szállító kiválasztása érdekében a 

kapcsolódó jogszabályi előírásokat figyelembe véve a versenyeztetést bonyolítsa le. 

 

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a programban való sikeres részvétel érdekében a nyertes 

ajánlattevővel a szállítási szerződést, valamint az Eszterlánc Óvodával a megállapodást kösse meg, a 

szükséges intézkedéseket, kérelmeket és nyilatkozatokat tegye meg. 

 

Határidő:  nyertes ajánlattevővel a szállítási szerződés és az óvodával történő megállapodás  

  megkötésére: 2018. május 25.   

Felelős: Antal Szabolcs polgármester 

 

 
Hajdúsámson, 2018. március 21. 
 

     Antal Szabolcs 
     polgármester 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

***A határozat elfogadásához minősített többség szükséges.*** 

Az előterjesztést készítette: Szabóné Vásári Tünde pénzügyi ügyintéző   

Pénzügyi és Gazdasági Osztály: Bujdosóné Czirják Mariann osztályvezető  

Jogi és Szervezési Osztály: Bagolyné Szűcs Mariann osztályvezető  

Jegyző: Dr. Danku József  

 

 


