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Tisztelt Képviselő- testület! 

Az Egertej Tejipari Kft.-vel 2011. május 2-án kötött szállítási szerződés 2011. december 31-
én lejár. 
A 2012. évi óvoda-, iskolatej program szabályozásáról szóló 116/2011. (XII. 14.) VM 
rendelet tartalmában lényegesebb változás nélkül megjelent. Ez azt jelenti, hogy az általános 
iskola tanulóihoz tanítási naponként átlagosan legfeljebb 0,25 liter tej, ill. annak 
egyenértékével megegyező mennyiségű tejtermék (ízesített tejkészítmény, natúr joghurt és 
kefír, ömlesztet sajt) juthat el, mely után továbbra is 100 %- os támogatás jár. 
Az Egertej Kft. már megküldte a 2012. évre szóló szállítási szerződést, az alábbi lényeges 
tartalmakkal:  

- az Egertej Kft. továbbra is vállalja a termékek előfinanszírozását, a támogatás-
igényléssel és annak teljesülésével kapcsolatos valamennyi adminisztrációs terhet, 
nyilvántartás vezetését  

- a változatosság érdekében az Egertej a heti 5 szállítási napból 2 alkalommal tejet, 1 
alkalommal kakaós tejet, 1 alkalommal csokoládés tejet, 1 alkalommal pedig 
ömlesztett sajtot, vagy kefírt, vagy joghurtot szállít. 

A szállító vállalja, hogy a tejtermékek fajtájától függően jutalékot biztosít az önkormányzat 
részére. 
Ennek ismeretében, az általános iskolai tanulók napi tejfogyasztásának biztosítása érdekében 
javaslom, hogy kössük meg az Egertej Kft.-vel való iskolatej szállítási szerződést a 2012. 
január 3.- 2012. december 31-ig terjedő időszakra. 
 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Város Önkormányzat Képviselő- testülete úgy dönt, hogy továbbra is részt kíván venni 
az iskolatej programban az Egertej Tejipari Kft. együttműködésével .  
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az Egertej Tejipari Kft- vel a 
2012. január 3-tól 2012. december 31-ig szóló szállítási szerződést írja alá. 
 

Felelős: szöveg szerint 

Határidő: 2011. december 31. 

 

Pásztó, 2011. december 19. 

 Bartus László 
 osztályvezető 

Határozati javaslat törvényes: 

   Dr. Tasi Borbála 
             címzetes  főjegyző 


