
1 0 .  N a p i r e n d  
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Az „óvodai tej” konstrukcióval kapcsolatban a következő megkeresés, illetve ajánlat érkezett 
önkormányzatunkhoz: 
 
„Ez évben az iskolában, tudomásom szerint jövő héten végre  elindítjuk az iskolatej programot. Az 
idei iskolatej rendelet KLIK hatáskörébe helyezte az iskolák tej ellátását, ugyanakkor az óvodai tej 
ellátást önkormányzati hatáskörben hagyta. Iskola igazgatóval beszéltem, ő javasolta, hogy keressem 
meg polgármester urat, és tájékoztassam erről a lehetőségről.  

Visszajelzések alapján Önkormányzatok spórolni tudtak a kiadásaikon ezzel a konstrukcióval, 
illetőleg, vagy jobb, és több ellátást biztosítottak a gyerekeknek.   

 Miért alkalmas az együttműködés az óvodáknak: 
 Az ANTSZ előírásoknak megfelelően napi szinten kell valamilyen tejes terméket szolgáltatni 

(tejes kávé, kakaó, főzelék stb.) a gyermekeknek (3 dl az ajánlott napi fogyasztási mennyiség). Ez 
az összeg már be van építve a  költségvetésbe.  

 A normatívába ez beépíthető, tehát az idáig igényelt heti tej mennyiségek kiegészítésére vagy/és  
kiváltására is alkalmas lehet, megtakarítási célokból.  (A kapcsolatot nem kell megszakítani a 
jelenlegi élelmiszer beszállítóval, hiszen az ajánlott napi 3 dl/gyermek tejfogyasztásához az 
óvodatej programon keresztül 2 dl-t biztosítunk, tehát a fennmaradó 1 dl beszerzéséről 
gondoskodni kell továbbra is)  Az óvodatej programon keresztül a jelenlegi tejbeszerzési 
költségek csökkenthetőek, és  előfinanszírozást sem igényelnek, mert a gyár a támogatás 
igénylője.  A támogatás igénybevétele esetén, végső soron az 1 liter 2,8% friss magyar tej bruttó 
vételára kb. 145-150 Ft lesz, ez az összeg lesz a havi számlákban leszámlázva, literenként. 
Természetesen igény esetén poharas 2 dl tejet is szállítunk, vagy natúr joghurtot.   

 Az adminisztrációt, a pályázati anyagokat elkészítjük, a támogatásigénylést elvégezzük, mint 
ahogy a szállítás megszervezését, nyilvántartások vezetését is.Egyszerűen, gördülékenyen 
működünk. 

 Az önkormányzat feladata a havi számlák áttekintése.  

Az óvoda feladata a heti rendelés áttekintése, az óvodatej átvétele a szállítótól, a szállítólevél 
visszaküldése a szállítónak (aláírva és lepecsételve) a Havi létszámjelentés visszaküldése. 
 
Bármilyen kérdés esetén állok rendelkezésre, rugalmas konstrukciót is ki tudunk dolgozni.   
  
Tisztelettel: 
Szekeres Éva 
30-914-59-32 
 
AWEK Solutions Kft. 
„a Naszály tej partnere" 
www.awek.hu” 
 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az óvodai tej konstrukcióhoz való csatlakozásról döntést 
hozni szíveskedjenek! 
 
Tolmács, 2013. május 28. 
 Tisztelettel: 
 
 Hajnis Ferenc 
 polgármester 


