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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A 2010. évi iskolatej program szabályozásáról szóló 169/2009. (XII.18.) számú FVM 
rendelet az évet négy időszakra bontva teszi lehetővé az iskolatej programban való 
részvételt.  
A „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány ennek kapcsán kereste fel Pásztó Város 
Önkormányzatát, és kezdeményezte, hogy az előttünk álló III. és IV. időszakra (2010. 
szeptember 1. – 2010. december 31.) vállalja Pásztó Városi Önkormányzat Általános 
Iskolája tanulói számára (893 fő) az iskolatej program lebonyolítását.  
Ehhez együttműködési megállapodás –és szállítási szerződéskötés szükséges, mely többek 
között arról is biztosít, hogy az önkormányzatot nem terheli többletköltség.  
A Rendelet tanítási napokra tanulónként maximálisan 0,25 l-nek megfelelő mennyiségű tej, 
illetve tejkészítmény biztosítását teszi lehetővé a fenntartók számára, amelyre támogatás 
igényelhető.  
Az iskolafenntartók székhelyük alapján a Rendelet 4-6. számú mellékletei szerint kerülnek 
az igényelhető támogatási mérték tekintetében besorolásra.  
Pásztó Város a 4. számú melléklet szerinti iskolafenntartók között szerepel, mely szerint a 
tejtermék, bruttó vételárának 100 %-át – de legfeljebb I. kategóriájú termékek esetén 27,6 
Ft/dl – kapja vissza az önkormányzat támogatásként.  
 
Támogatott termékek köre:  
 

I. kategóriájú termék: teljes tel és 2,8% zsírtartalmú tej, illetve zsíros (3,5% 
zsírtartalom felett) vagy félzsíros (1,9%-3,4% zsírtartalom) ízesített tejféleség. 

II. Kategóriájú termék: félzsíros tej, illetve zsírszegény (0,6%-1,8%) vagy sovány 
(0,5% zsírtartalom alatt) ízesített tejféleség. 

III. Kategóriájú termék: félzsíros vagy zsíros, ízesítés nélküli ömlesztett sajt, amely 
legalább 90% (m/m) sajtot tartalmaz.  

 
Az  iskola köteles naprakész nyilvántartást vezetni az intézménybe felvett és az adott tanítási 
napon jelen lévő tanulók számáról és a kiosztott tejtermék mennyiségéről, és azt az adott 
támogatási időszak lejártát követő 5 évig megőrizni.  
Továbbá a programban résztvevő intézménynek egy, az iskolatej programot népszerűsítő 
plakátot kell elhelyeznie az intézmény főbejáratánál.  
A „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány szerződésben vállalja, hogy 

- létrehozza és működteti a Fenntartó iskolatej programját 
- a Fenntartó adminisztratív feladatait (regisztráció, támogatás igénylésével 

kapcsolatos feladatok, dokumentumok előkészítése) átvállalja.  
Fentiek alapján javaslom, hogy a Tisztelt Képviselő-testület támogassa az iskolatej 
programban való részvételt a „Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvány együttműködésével.  
 
Határozati javaslat 
 

1. Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy részt vesz az 
iskolatej program 2010. szeptember 1. – 2010. december 31. időszakban (II-IV. 
időszak), melynek keretében az I. kategóriájú termék iskolatejet Pásztó Városi 
Önkormányzat Általános Iskolája tanulói részére biztosítja. 
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2. Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a csatolt „Cool Tej az 

Iskoláknak” Alapítvánnyal kötendő együttműködési megállapodást, továbbá a csatolt 
„Cool Tej az Iskoláknak” Alapítvánnyal és a szállítóval kötendő iskolatej-szállítási 
szerződést aláírják.   

 
 
Határidő: 2010. július 30.  
Felelős: szöveg szerint 
 
 
Pásztó, 2010. június 17. 
 
 
          Bartus László  
          osztályvezető  
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
 
     Dr. Tasi Borbála 

 címzetes főjegyző  
 
 


