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A napirendi pont rövid tartalma:
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26.) FM rendelet
alapján a Dunaújvárosi Óvoda szeretne részt venni az óvodatej programban. A rendelet
szerint az intézmény fenntartójának ajánlattételi felhívást kell közzétennie a szállító
kiválasztására, majd a nyertes szállítóval május 31-ig meg kell kötnie a szállítási
szerződést. A program finanszírozása az 1370/2013/EU tanácsi rendelet, valamint ezt
kiegészítendően a Kincstár bevonásával történik. A támogatást a szállító igényli, az
Önkormányzatot pénzügyi tekintetben a pályázat nem érinti. Az ajánlattételi felhívás
közzétételének május 5., az ajánlatok beérkezésének május 12., az ajánlatok bontásának
határideje pedig május 17. napja. Fentiekre tekintettel az előterjesztés a Közgyűlés
utólagos jóváhagyására irányul.
A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 13466-3/2018
Ügyintéző neve: Péter Kata
Ügyintéző telefonszáma: 25/544-167
Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.
Ügyintéző aláírása: Péter Kata s.k.
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JAVASLAT
óvodatej programban való részvétel jóváhagyására

Tisztelt Közgyűlés!
A Dunaújvárosi Óvoda vezetője kereste meg az önkormányzatot azzal a kéréssel, hogy szeretne
becsatlakozni az óvoda- és iskolatej programba, melynek során az óvodások – az általános
iskolásokhoz hasonlóan – ingyenesen juthatnának tejhez, kakaóhoz a hét minden napján.
Az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet tartalmazza
az ezen programhoz való csatlakozás szabályait.
A pályázat forrása:
Az óvoda- és iskolatej program lebonyolítása során a rendeletben meghatározott termékek
kiosztása során a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes
támogatások és visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló,
2013. december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendelet 5. cikk (3) bekezdése szerint meghatározásra
kerülő közösségi forrás vehető igénybe, amely kiegészül a Magyarország adott évi központi
költségvetéséről szóló törvényben meghatározott forrással.
Fentiek alapján az Önkormányzattól a program nem igényel anyagi ráfordítást.
A program keretében az alábbi termékek kerülhetnek kiosztásra:
- teljes/félzsíros tej
- zsírszegény tej
- zsíros/félzsíros ízesített tej
- zsírszegény ízesített tej
- natúr joghurt
- gyümölcsleves/ízesített joghurt
- gyümölcsdarabos joghurt
- ömlesztett sajt
A felsorolt termékeknek meg kell felelniük a rendeletben meghatározott minőségi
követelményeknek. A kiszállított termék kizárólag közvetlenül a kedvezményezett részére kerülhet
kiosztásra, az más célra (további feldolgozás, közétkeztetésben alapanyagként való felhasználás)
nem használható fel.
A program keretében egy héten legfeljebb négy nevelési napon szállítható óvodatej.
Az állami támogatást a rendeletben foglaltak alapján megfelelő – a fenntartóval szállítási
szerződést kötő – szállító (kérelmező) igényelheti.
A szállítási szerződést egy teljes nevelési év vonatkozásában kell megkötni. A szerződésmintát a
rendelet tartalmazza. (1. számú melléklet)
A rendelet 10. §-a alapján fenntartónak előzetes ajánlattételi kiírást kell közzétennie, melynek
során kiválaszthatja azt a szállítót, aki erre a legalkalmasabb ajánlatot teszi.
A pályázat nem esik a közbeszerzési törvény hatálya alá, a mellékelt ajánlattételi felhívással az
Önkormányzat eleget tud tenni a jogszabályban foglaltaknak.
A következő nevelési évre szóló ajánlattételi felhívás közzétételének határideje minden év május
5.
A pályázatok beérkezésének határideje május 12. napja, az ajánlatokat zárt borítékban kell
megküldeni a fenntartó részére.
A pályázatok bontásának minden év május 17-éig kell megtörténnie. A megkötött szállítási
szerződést a kérelmezőnek május 31-ig meg kell küldenie a Kincstár részére. A benyújtási határidő
jogvesztő.
Az ajánlattételi felhívást 2018. április 26-án közzétettük. (2. számú melléklet)

Az ajánlattételi kiírás, valamint a szállítási szerződés megkötésének jóváhagyásához DMJV
Közgyűlésének döntése szükséges, mely rendes ülését a fenti határidőt követően tartja.
A szakbizottságok a közgyűlés hetében tárgyalják az előterjesztést. A bizottságok döntéseit a
bizottságok elnökei a képviselő-testület ülésén szóban ismertetik.
A fentiekre tekintettel az alábbi határozati javaslatot, valamint ajánlattételi kiírást és
szállítási szerződést terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé utólagos jóváhagyásra:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
….../2018. (V. 17.) határozata
óvodatej programban való részvétel jóváhagyásáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése úgy határoz, hogy az óvoda- és
iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet alapján az óvodatej
programban való részvételt támogatja és a program támogatására – 2018. április 26-án – kiírt
ajánlattételi felhívást jóváhagyja.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a jelen határozat 1. pontjában
jóváhagyott ajánlattételi felhívásra beérkező pályázatok tekintetében felhatalmazza a
polgármestert azok elbírálására, valamint a kiválasztott szállító esetében az 1. pontban
megjelölt rendelet 3. melléklet szerinti szállítási szerződés megkötésére.
Felelős:

- a határozat végrehajtásáért:
- a polgármester
- határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:

- a szerződés megkötésére: 2018. május 25.

Dunaújváros, 2018. május 17.
Izsák Máté s. k.
Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság
elnöke

Tóth Kálmán s. k.
Ügyrendi, Igazgatási és Jogi Bizottság
elnöke

