JEGYZŐKÖNYV
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének
rendkívüli, nyílt üléséről
Az ülés helye:

Bicske Városháza I. emeleti díszterem
Bicske, Hősök tere 4.

Az ülés időpontja:

2017. május 17. 8.00 óra

Az ülésen megjelent önkormányzati képviselők:
Pálffy Károly polgármester
Bálint Istvánné alpolgármester
Dr. Bourgla Ossamah képviselő
Ivanics Imréné képviselő
Iványi Ferenc Tivadarné képviselő
Máté János Szilárd képviselő
Németh Tibor képviselő
Sulyokné Guba Judit képviselő
Az ülésről hiányzó önkormányzati képviselők:
Bárányos József képviselő
Heltai Zsolt képviselő
Igari Léna képviselő
Szabó Attila képviselő
Az ülésre meghívást kapott és megjelent személyek:
Fritz Gábor jegyző
Ádámné Bacsó Erika Szervezési Iroda vezetője
Molnár Enikő Pénzügyi és Költségvetési Iroda vezetője
Fábián Róbert Műszaki Iroda vezetője
Pötördi Bianka ügyintéző
Tuba Gabriella ügyintéző
Dankó Anikó ügyintéző
Stefanitsné Janek Réka médiareferens
Párdi Mátyás Bicskei MG. Zrt. képviselője

Pálffy Károly: Tisztelt képviselő-testület, tisztelettel köszöntök mindenkit a képviselő-testület
rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítom, hogy a képviselő-testület 8 fővel határozatképes.
Bárányos József, Szabó Attila és Heltai Zsolt jelezte, hogy a mai képviselő-testületi ülésen nem
tud részt venni. Kérem képviselőtársaimat, hogy a napirendekről szavazzunk. A kiküldött
napirendi pontokat tenném fel szavazásra. Aki egyetért a napirendi pontokkal, az kérem, hogy
jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
136/2017. (V.17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017. május 17-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjének elfogadásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. május 17-i soros, nyílt ülésének
napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:
1. „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” c. pályázat
benyújtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. A 2017/2018 nevelési évben óvodatej programban való részvételről
Előterjesztő: polgármester
3. Székesfehérvári Tankerületi Központ intézkedéseinek véleményezéséről
Előterjesztő: polgármester

Határidő: 2017. május 17.
Felelős: polgármester

1. Napirendi pont
„Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” c. pályázat
benyújtásáról
Pálffy
Károly:
Első
napirendi
pontunk
„Önkormányzatok
a
települések
közlekedésbiztonságának növeléséért” c. pályázat benyújtásáról szóló előterjesztés. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében hirdette meg
ezt a közlekedés biztonságának növelését célzó pályázatot. A pályázat célja a települések közúti
közlekedésbiztonsági helyzetének a javítása, a balesetek számának csökkentése, az
önkormányzatok közúti közlekedésbiztonsági szakmai ismereteinek növelése és a lakosság
közlekedésbiztonság-tudatos magatartásának elősegítése. A pályázat nyertesei nem közvetlen
pénzbeli támogatást kapnak, hanem közlekedésbiztonsági eszközöket, ezt segítő eszközöket,
például láthatósági mellényeket, kerékpáros bukósisakokat, küllőprizmát, Kresz-pálya
elemeket, kerékpárokat, rollereket, illetve programokat lehet szervezni, közlekedésbiztosági
napot, melyekről majd a kiíró dönt. A pályázat megvalósítása önerőt nem igényel. Ezt az
előterjesztést a soros bizottsági ülésen a Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság tárgyalta és
támogatta. Megnyitnám a napirend felett a vitát. Nem látok jelentkezőt, akkor kérném
képviselőtársaimat, hogy szavazzunk. Aki támogatja, hogy önkormányzatunk induljon ezen a
pályázaton, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
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A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
137/2017. (V.17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért című
pályázat benyújtásáról
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti
Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében meghirdetett, az „Önkormányzatok a
települések közlekedésbiztonságának növeléséért” című pályázatot benyújtja, nyertes pályázat
esetén felhatalmazza a polgármestert a megvalósításhoz szükséges valamennyi jognyilatkozat
megtételére.
Határidő:
Felelős:

2017. május 17.
polgármester

2. Napirendi pont
A 2017/2018 nevelési évben óvodatej programban való részvételről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a 2017/2018-as nevelési évben óvodatej
programban való részvételről szóló előterjesztés. Az óvoda és iskolatej program
szabályozásáról szóló földművelésügyi minisztériumi rendelet alapján önkormányzatunknak
lehetősége van a programban részt venni - a Bicske Városi Óvoda óvodásainak a számára -a
rendeletben meghatározott termékek utáni támogatást igénybe venni. Tekintettel arra, hogy
célunk az, hogy a bicskei óvodások táplálkozási szokásainak pozitív irányba történő
elmozdítását el tudjuk érni, kérem képviselőtársaimat, hogy támogassák ezt a határozati
javaslatot. Ez a pályázati lehetőség most először nyílik meg az óvodások számára is.
Mindenki előtt ismert lehet, hogy az iskolákban ez már régóta folyik ez az iskolatej program
néven ez a támogatási lehetőség. Megvizsgáltuk a lehetőségeket. Egy pályázat, illetve
árajánlatbekérést kellett megtenni, melyre egy ajánlat érkezett a Bicskei Mezőgazdasági Zrt.
részéről. Ezt követően fogjuk tudni biztosítani a tejet az óvodába, hogy ha a képviselő-testület
támogatja ezt a kezdeményezést, mely összességében egy év alatt 2.572.504,- Ft-os
önkormányzati önköltséget jelent az állami támogatás mellett. Megnyitnám a napirend felett
a vitát. Doktor úr!
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Dr. Bourgla Ossamah: Én szeretnék kérdezni. Csökkenni fog a befizetendő összeg a szülők
részéről az óvodai étkezés iránt vagy ezt pluszban kapják?
Pálffy Károly: Ezt pluszban fogják kapni a gyermekek. Intézményvezető asszonynak adnám
meg a szót.
Iványi Ferenc Tivadarné: Reagálni szeretnék. Tulajdonképpen az összes gyermek, tehát a 430
óvodásból 10%, aki térítési díjat fizet, a többit mind az állam finanszírozza.
Dr. Bourgla Ossamah: Köszönöm.
Pálffy Károly: Köszönöm. Nem látok jelentkezőt. Akkor kérem, hogy szavazzunk. Aki
támogatja az óvodatej programban való részévételt, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
138/2017. (V.17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: A 2017/2018 nevelési évben óvodatej programban való részvételről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
1. 2017/2018 nevelési évben az óvodatej programban részt vesz és 1 071 876,-Ft-ot
biztosít önerőként a programban a 2017. évi költségvetés dologi kiadásainak terhére
tejtermék vásárlásra,
2. felhatalmazza a polgármestert a Bicskei MG Zrt-vel kötendő, a határozat mellékletét
képező szállítási szerződés-tervezet aláírására.

Határidő: 2017. május 31.
Felelős: polgármester

A 138/2017. (V.17.) határozat melléklete
Szállítási szerződés
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amely létrejött egyrészről a Bicskei Mezőgazdasági Zrt.
székhelye: 2060 Bicske, Tatai út 25
adószáma: 11842950-2-07 ügyfél-azonosító: ...........
képviselő neve: Hegedűs Imre
képviselő címe: 2053 Herceghalom, Kozáromi út 30.
kapcsolattartó neve: Párdi Mátyás
kapcsolattartó címe: 1101 Bp. Hungária Krt. 5-7
kapcsolattartó e-mail-címe: pardimatyas@gmail.com
kapcsolattartó telefonszáma: 30/303-7850 faxszáma: ................
(a továbbiakban: szállító),
másrészről Bicske Város Önkormányzata
székhelye: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
adószáma: 15727048-2-07 ügyfél-azonosító: ..................
képviselő neve: Pálffy Károly
képviselő címe: 2060 Bicske, Hősök tere 4.
kapcsolattartó neve: .........................................
kapcsolattartó címe: ..........................................
kapcsolattartó e-mail-címe: ......................................
kapcsolattartó telefonszáma: 0622/565-464 faxszáma: ................
fenntartó Oktatási Hivatal által kiadott azonosítója: ..........................
(a továbbiakban: fenntartó) között az alulírott helyen és napon az alábbi nevelési-oktatási
intézmény(ek) (a továbbiakban: átvevő) vonatkozásában:
Intézmény neve: ............................................
székhely szerinti megyéje: ......................................
székhely pontos címe: .........................................
OM azonosító száma: .........................................
képviselője: ...............................................
Intézmény neve: ............................................
székhely szerinti megyéje: ......................................
székhely pontos címe: .........................................
OM azonosító száma: ..........................................
képviselője: ...............................................
Intézmény neve: ............................................
székhely szerinti megyéje: ......................................
székhely pontos címe: .........................................
OM azonosító száma: .........................................
képviselője: ...............................................
az alábbi feltételek mellett:
A támogatás előfinanszírozója: a szállító/fenntartó.
A fenntartó köznevelési tevékenysége tekintetében általános forgalmi adó visszaigénylésére
jogosult: Igen/Nem
1. A szerződés tárgya
A szállító vállalja, hogy a …..-os tanévben . napjától (szállítás kezdőnapja) kezdődően, ……
napjáig (szállítás vége dátum) az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017.
(IV. 26.) FM rendeletben (a továbbiakban: rendelet) meghatározott, az iskolai tanulók
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tejtermékkel való ellátásához nyújtott támogatás keretében a 2. pontban meghatározott
termékeket szállít az átvevő részére, valamint a fenntartó vállalja, hogy az átvevő a terméket
átveszi és a kedvezményezettek (óvodások, sajátos nevelési igényű óvodások, általános iskolai
tanulók és sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók) részére kiosztja.
2. Tanév során szállítandó termékek összesítése
A szállítandó termékek és az azokat előállító üzemek adatait a szerződés elválaszthatatlan részét
képező 1. számú melléklet tartalmazza.
3. A teljesítés helyszíne és a szállítandó termékek
3.1. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe: ………………….
Fejér (megye) .......... (helység) .......... (út/utca/tér) .... (házszám)
OM azonosító: …………. Feladatellátási hely kód: …….
Ellátott általános iskolai tanulók száma: ....... fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: ...... fő
Ellátott óvodások száma: ...... fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: ...... fő
Ellátott összes kedvezményezett száma: ...... fő
3.1.1. A tanév adatai:
A tanévben a tanítási A tanévben a kiosztási
napok száma
napok száma*
* legfeljebb heti 4 kiosztással számolva

Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap):
hetente . nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)
A termékek tervezett kiosztásának időpontja:
□ első tanóra
□ tanórán;
előtt;
□ tízórai
□ napköziben;
szünetben;

□ tanórák közti szünetben;
□ egyéb: .............

3.1.2. A tanév során szállítandó termékek adatai:
A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi
feltételeknek.
Termék
megnevezése

pasztőrözött
tej
ízesített
joghurt

Termék
Termékkategória
kiszerelése

Tanév során szállítani
tervezett
termékmennyiség
(liter/kg)

Bruttó
egységár
(Ft/liter, Ft/kg)

04012091

ömlesztett

178.-Ft./l

04031093

ömlesztett

637.-Ft./kg

3.2. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe: ....................................................
...... (megye) .......... (helység) .......... (út/utca/tér) .... (házszám)
OM azonosító: …………. Feladatellátási hely kód: …….
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Ellátott általános iskolai tanulók száma: ....... fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: ...... fő
Ellátott óvodások száma: ...... fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: ...... fő
Ellátott összes kedvezményezett száma: ...... fő
3.2.1. A tanév adatai:
A tanévben a tanítási A tanévben a kiosztási
napok száma
napok száma*
* legfeljebb heti 4 kiosztással számolva

Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap):
hetente . nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)
A termékek tervezett kiosztásának időpontja:
□ első tanóra
□ tanórán;
előtt;
□ tízórai
□ napköziben;
szünetben;

□ tanórák közti szünetben;
□ egyéb: .............

3.2.2. A tanév során szállítandó termékek adatai:
A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi
feltételeknek.
Termék
megnevezése

pasztőrözött
tej
ízesített
joghurt

Termék
Termékkategória
kiszerelése

Tanév során szállítani
tervezett
termékmennyiség
(liter/kg)

Bruttó
egységár
(Ft/liter, Ft/kg)

04012091

ömlesztett

178.-Ft./l

04031093

ömlesztett

637.-Ft./kg

3.3. Az átvevő nevelési-oktatási intézmény neve és címe: ....................................................
...... (megye) .......... (helység) .......... (út/utca/tér) .... (házszám)
OM azonosító: …………. Feladatellátási hely kód: …….
Ellátott általános iskolai tanulók száma: ....... fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: ...... fő
Ellátott óvodások száma: ...... fő, továbbá
Ellátott sajátos nevelési igényű óvodások száma: ...... fő
Ellátott összes kedvezményezett száma: ...... fő
3.3.1. A tanév adatai:
A tanévben a tanítási A tanévben a kiosztási
napok száma
napok száma*
* legfeljebb heti 4 kiosztással számolva

Kiosztási napok
(H, K, SZ, CS, P)

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága (legfeljebb heti 4 nap):
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hetente . nap (hétfő/kedd/szerda/csütörtök/péntek)
A termékek tervezett kiosztásának időpontja:
□ első tanóra
□ tanórán;
□ tanórák közti szünetben;
előtt;
□ tízórai
□ napköziben;
□ egyéb: .............
szünetben;
3.3.2. A tanév során szállítandó termékek adatai:
A szállítandó terméknek meg kell felelnie a rendelet 2. melléklete szerinti minőségi
feltételeknek.
Termék
megnevezése

pasztőrözött
tej
ízesített
joghurt

Termék
Termékkategória
kiszerelése

Tanév során szállítani
tervezett
termékmennyiség
(liter/kg)

Bruttó
egységár
(Ft/liter, Ft/kg)

04012091

ömlesztett

178.-Ft./l

04031093

ömlesztett

637.-Ft./kg

4. Az áru megrendelése és módosításának lehetősége:
Az intézmények a napi, illetve heti megrendelést a tárgynapot vagy tárgyhetet megelőző napon
vagy héten ….. (nap) …. óráig módosíthatják. A megrendelés írásban (levél, fax) vagy
telefonon a . telefonszámon történhet.
A fenntartó vállalja, hogy a szorgalmi időben, a tanítási szünetekre, illetve a tanítás nélküli
munkanapokra vonatkozó megrendeléseket szükség szerint módosítja vagy lemondja.
Gondoskodik arról, hogy ezekre a napokra az intézményei a megrendeléseket szükség szerint
módosítsák vagy lemondják.
5. A megrendelés teljesítése:
A fenntartó és intézményei (átvevők) kötelezik magukat arra, hogy a leszállított tejtermékeket
átveszik és gondoskodnak azok kiosztásáról.
Minden szállítást 2 példányos szállítólevél kísér, amelyen az átvétel tényét az átvevő intézmény
megbízottja aláírásával igazolja. A szállítólevél egy másolati példányát az intézmény köteles
megőrizni.
6. Minőségi kifogások
A felek kötelezik magukat arra, hogy amennyiben az átvételkor megállapítást nyer, hogy a
termék minősége nem felel meg a rendelet 2. mellékletében előírtaknak, az átvételért felelős
személy köteles azt a szállító felé jelezni, és a szállító köteles ... napon belül a kifogásolt
terméket kicserélni. Abban az esetben, ha a szállító a fenti kötelezettségének nem tesz
határidőben eleget, úgy az átvételért felelős személy köteles a minőségi kifogást
jegyzőkönyvben rögzíteni és azt a szállító képviselőjével aláíratni, valamint a jegyzőkönyv
másolatát a szállító részére átadni. A szállító köteles együttműködni a nevelési-oktatási
intézménnyel és fenntartójával vagy annak képviselőjével a minőségi kifogás
jegyzőkönyvezése során. A szállító tudomásul veszi, hogy a minőségi kifogásról a fenntartó
köteles a Kincstárt értesíteni.
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7. Számlázás és fizetési feltételek
A leszállított termékről a szállító a fenntartó részére hetente, havonta, illetve szállítási
időszakonként egy, az átadott termék adagban kifejezett mennyiségét teljesítési helyszínenként,
az ellátott intézményegység nevét, címét, OM azonosítóját, és feladatellátási hely kódját, a
leszállított termék megnevezését, termékkategóriáját, tej, illetve ízesített tej esetében annak
zsírtartalmát, a termékek ellenértékét, továbbá, amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy
tételesen a leszállított termék ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások
időpontjait, továbbá a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki.
A szállítónak tudomása van arról, hogy amennyiben a szállító vállalta az előfinanszírozó
szerepét, úgy a rendelet értelmében a leszállított és a kedvezményezettek részére kiosztott
termék mennyisége alapján, a rendelet 15. §-ának figyelembevételével támogatást igényelhet a
Kincstáron keresztül. A termékek után járó támogatás összegét a Kincstár a rendeletben
szabályozott módon, a szállító mint kérelmező számlájára közvetlenül, utólag téríti meg. A
fenntartó a rendelet 15. § (3) bekezdésében megjelölt esetekben a számla bruttó értéke és a
támogatástartalom különbözetét köteles a szállítónak megtéríteni.
Abban az esetben, ha a leszállított termékek bruttó vételára meghaladja a rendelet 15. § (2) és
(3) bekezdésekben megjelölt maximum támogatási mértéket, a támogatás és a bruttó vételár
különbözetét a fenntartó köteles megtéríteni a szállítónak.
Valamely, a rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a
gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való biztosításához nyújtott
uniós támogatás tekintetében történő kiegészítéséről és a 907/2014/EU rendelet módosításáról
szóló, 2016. november 3-i 2017/40/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben, a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésével kapcsolatos egyes támogatások és
visszatérítések megállapítására vonatkozó intézkedések meghatározásáról szóló, 2013.
december 16-i 1370/2013/EU tanácsi rendeletben, az 1308/2013/EU európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek a gyümölcsök és zöldségek, a banán és a tej oktatási intézményekben való
biztosításához nyújtott uniós támogatás tekintetében történő alkalmazására vonatkozó
szabályokról szóló, 2016. november 3-i 2017/39/EU bizottsági végrehajtási rendeletben, a
mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a
234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott jogosultsági feltétel - fenntartó hibájából eredő - nem teljesülése esetén a
fenntartó köteles a szállító részére a számla teljes összegét megfizetni.
8. Promóciós intézkedések
A szállítási időszakok alatt a rendelet 6. mellékletében meghatározott promóciós intézkedések
megvalósításáért felelős szerződő fél:
□ szállító; □ fenntartó; □ közösen.
A promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése, elérhetősége:
□ helyi; □ régiós; □ országos.
Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósításának földrajzi kiterjedése országos vagy
régiós, úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségei és a megvalósítás
határideje:
Promóciós intézkedés

Tervezett Megvalósítás
költség időszaka
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□ Az óvoda- és iskolatej programmal kapcsolatos
interaktív honlap létrehozása és/vagy frissítése.
Honlap (tervezett) elérhetősége:
................................................
□ A termékek előállítóihoz (tejtermelő vagy
tejfeldolgozó) szervezett tanulmányutak.
□ A tanulók tej- és tejtermékfogyasztásának
ösztönzése érdekében szervezett verseny, pályázat,
adott jutalom (apró ajándékok, pl. póló, matricák,
kitűzők, írószerek, órarend, naptár, uzsonnás doboz,
sportszer stb.).
□ Kóstoltatás: adott tanévben legalább egy
alkalommal tej és tejtermékek kóstoltatása.
□ A termékek hűtését biztosító berendezés
biztosítása.
Amennyiben a promóciós intézkedés megvalósítása nevelési-oktatási intézményenként
meghatározható (azaz helyi), úgy az egyes vállalt promóciós intézkedések tervezett költségeit
és a megvalósítás határidejét a szerződés elválaszthatatlan részét képező 2. számú melléklet
tartalmazza.
9. A felek kötelezettségei
A fenntartó köteles
1. biztosítani, hogy a leszállított termékeket csak az e szerződésben megjelölt, általa
fenntartott/működtetett intézmények tanulói fogyasztják;
2. biztosítani, hogy a termékeket az e szerződésben megjelölt intézmények más (pl.
feldolgozási, kereskedelmi, ételkészítési) célra nem használják fel;
3. biztosítani, hogy a termékek a közétkeztetéstől eltérő időpontban kerüljenek kiosztásra az 1.
pontban megjelölt tanulók részére;
4. amennyiben a fenntartó az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett
termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a
termékeket nem a rendeletben foglaltak szerint, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában
megjelölt tanulók számára osztották ki;
5. a kieső támogatás összegét megfizetni a szállító részére, amennyiben valamely jogosultsági
feltétel a fenntart hibájából nem teljesül;
6. az intézmények adataiban (pl. fenntartó neve, fenntartó azonosító, intézmény neve és címe,
OM azonosító, feladatellátási hely azonosító stb.) bekövetkezett változásokat haladéktalanul
jelezni, és a vonatkozó jogerős igazoló dokumentumokat haladéktalanul megküldeni a szállító
részére;
7. a kiosztások gyakoriságában, valamint a tanítási napok számában bekövetkezett változásokat
haladéktalanul jelezni a szállító részére;
8. biztosítani, hogy az e szerződésben megjelölt intézmények a rendelet 20. §-ában megjelölt,
a programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt az intézmény főbejáratánál
kihelyezzék.
A szállító köteles
1. amennyiben a szállító az előfinanszírozó, úgy köteles visszafizetni az érintett
termékmennyiségre jogosulatlanul kapott támogatást, amennyiben megállapítást nyer, hogy a
termékeket nem a rendeletben meghatározott, az e szerződés 3. pont 3.2. alpontjában megjelölt
tanulók számára osztották ki, vagy ha a támogatást a rendeletben meghatározott mennyiségétől
eltérő mennyiségre fizették ki;
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2. a szállítási szerződés jóváhagyásáról, valamint a szállítási szerződésre vonatkozóan a részére
kifizetett támogatás összegéről a fenntartót tájékoztatni.
A szerződő felek kötelesek:
1. az alátámasztó okmányokat az illetékes hatóságok felszólítására rendelkezésre bocsátani;
2. a rendelet 17. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásokat vezetni;
3. alávetni magát az illetékes hatóságok által előírt ellenőrzéseknek, különös tekintettel a
nyilvántartások részletes vizsgálatára és a fizikai ellenőrzésre.
Az átvevő köteles:
1. a tanulók, illetve az óvodások számáról és a kiosztott termékek mennyiségéről nyilvántartást
vezetni;
2. a támogatott termékeket a tanulók részére a közétkeztetéstől eltérő időpontban kiosztani;
3. a tanulóknál fennálló ételallergiára vonatkozó szülői nyilatkozatokat beszerezni, és a
termékek kiosztása során azokat figyelembe venni;
4. a termékek átvételét a szállítólevélen aláírásával igazolni;
5. a szerződésben rögzített szállítási gyakoriság mellett kiszállított termékek minőségének
megtartását biztosító tárolási körülményeket biztosítani;
6. selejtezési jegyzőkönyvet vezetni azon termékekről, amelyek a nevelési-oktatási
intézményben történő tárolás alatt romlottak meg, vagy sérülésük, szennyeződésük miatt
emberi fogyasztásra nem használhatóak fel;
7. a termékek átvételekor emelt minőségi kifogást jegyzőkönyvben rögzíteni, és minőségi
kifogásról a fenntartón keresztül a Kincstárt értesíteni;
8. az óvoda- és iskolatej programot népszerűsítő plakátot a program teljes időtartama alatt a
főbejáratánál elhelyezni.
10. Iratmegőrzési helyek
A támogatás igénylője iratmegőrzési helyeinek cím szerinti felsorolása.
1. Iratmegőrzési hely címe: .......................................
2. Iratmegőrzési hely címe: .......................................
3. Iratmegőrzési hely címe: .......................................
4. Iratmegőrzési hely címe: .......................................
11. Egyéb rendelkezések
Jelen szerződés mindkét fél általi aláírásának napján jön létre érvényesen, azonban Fenntartó
a szerződés hatálybalépésének felfüggesztő feltételeként köti ki az alábbiakat:
- a szállítási szerződés Kincstár általi jóváhagyása,
- a az óvoda- és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV. 26.) FM rendelet
15. §-ban igényelhető támogatás legalább 80 %-ának a megítélését.
Jelen szállítási szerződés négy eredeti példányban készült, amelyből egy példány a szállítót,
kettő példány a fenntartót, egy példány az átvevőt illeti meg.
.
..................., ...... év ..... hónap .... nap
........................
........................
szállító
fenntartó
A szállítási szerződés 1. számú melléklete

11

Saját
A
A tanév
üzembő
A
beszerz
során
Bérgyá
Bérgy Beszerz
l
Saját
beszerz ett
összessé
rtott Bérgy ártó
ett
Termé Termé
szállítot Saját üzem(
ett termék(
Termékgében
termék ártó üzem( termék
kkt
üzem( ek)
termék( ek)et
megnev
szállítani
mennyi üzem( ek) mennyi
kategó kiszere
termék ek) enged
ek)et előállító
ezése
tervezett
sége ek) enged sége
ria
lése
mennyi neve élyelőállító üzem(e
mennyisé
(liter/k neve ély- (liter/k
sége
száma
üzem(e
k)
g
g)
száma g)
(liter/k
k) neve engedél
(liter/kg)
g)
y-száma
Bicsk
pasztőrö
HU04012 ömlesz 7568
7568 ei
zött
1008 0
091 tett
liter
liter
Mg.
tej
EK
Zrt.
Bicsk
HUízesített 04031 ömlesz
6820 ei
6820 kg
1008 0
joghurt 093 tett
kg
Mg.
EK
Zrt.
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A szállítási szerződés 2. számú melléklete
A

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
Interaktív honlap
létrehozása
A termékek
.... OM
és/vagy frissítése
Verseny, pályázat
hűtésére
azonosítóval Honlap (tervezett) Tanulmányút
szervezése,
Kóstoltatás
berendezés
rendelkező
elérhetősége:
Tervezett
jutalom adása
Tervezett
biztosítása
intézmény
...............
költsége:
Tervezett
költsége:
Tervezett
és
............... Ft
költsége:
............... Ft
költsége:
tagintézményei
Tervezett
............... Ft
............... Ft
költsége:
............... Ft
Érinte
Érinte
Érinte
Érinte
Érinte
tt
tt
tt
tt
tt
tanuló Megvalósít tanuló Megvalósít tanuló Megvalósít tanuló Megvalósít tanuló Megvalósít
k ás időszaka k ás időszaka k ás időszaka k ás időszaka k ás időszaka
száma
száma
száma
száma
száma
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
(fő)
Intézményegys
ég neve és
1
címe:
.
Feladatellátási
hely kód: □□□
Intézményegys
ég neve és
2
címe:
.
Feladatellátási
hely kód: □□□
Intézményegys
ég neve és
3
címe:
.
Feladatellátási
hely kód: □□□

3. Napirendi pont
Székesfehérvári Tankerületi Központ intézkedéseinek véleményezéséről
Pálffy Károly: Következő napirendi pontunk a Székesfehérvári Tankerületi Központ
intézkedéseinek véleményezéséről szóló előterjesztés. A Székesfehérvári Tankerületi Központ
tankerületi igazgatója kereste meg önkormányzatunkat a Nemzeti Köznevelésről szóló törvény
rendelkezései alapján azzal, hogy a képviselő-testületünk alakítsa ki véleményét két intézmény
jelenlegi igazgatójának pályázat mellőzésével történő intézményvezetői megbízásáról. A két
intézmény, a Bicskei József Attila Általános Iskola és Szakiskola, itt az intézményvezető
Bokros Ilona, a másik intézmény pedig a Bicskei Prelúdium Alapfokú és Művészeti iskola, az
intézményvezető pedig Ádám Annamária. Megnyitnám a napirend felett a vitát.
Sulyokné Guba Judit: Köszönöm szépen, polgármester úr. Szeretném tájékoztatni a
képviselő-testületet, hogy a Prelúdium Művészeti Iskolában, amelyiknek ugye én is tagja
vagyok, lezajlott a nevelőtestületi véleményezés. A nevelőtestület egyhangúlag támogatja,
hogy Ádám Annamária intézményvezető a következő ciklusban is folytassa munkáját.
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Elismerve ezzel az elmúlt öt évnek a kiemelkedő teljesítményét. Úgy gondolom, hogy ezt
fontos volt elmondani.
Pálffy Károly: Köszönöm szépen. Nem látok több jelentkezőt, akkor kérem, hogy szavazzunk.
Aki támogatja az előterjesztést, az kérem, hogy jelezze.
Egyhangúlag elfogadtuk. Köszönöm szépen.
A döntéshozatalban résztvevők száma: 8 fő
A döntéshozatalból kizárt önkormányzati képviselő: nem volt
A jegyző jogszabálysértésre utaló jelzése: nem volt
A szavazás számszerű eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Az elfogadott döntés:
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen (egyhangú) szavazat mellett a
következő határozatot hozta:
139/2017. (V.17.) képviselő-testületi határozat
Tárgy: Székesfehérvári Tankerületi Központ intézkedéseinek véleményezéséről
Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete
•

egyetért és támogatja Bokros Ilona ismételt megválasztását a Bicskei József Attila
Általános Iskola és Szakiskola intézményvezetőjének,

•

egyetért és támogatja Ádám Annamária ismételt megválasztását a Bicskei Prelúdium
Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetőjének.

Határozat: 2017. május 31.
Felelős: polgármester

Pálffy Károly: Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a munkáját. A nyílt ülést bezárom.
Kérném képviselőtársaimat, hogy rögtön zárt üléssel folytassuk.
Pálffy Károly polgármester a képviselő-testületi ülést 8.10-kor bezárja.

K.m.f.

Pálffy Károly
polgármester

Fritz Gábor
jegyző
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