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Ügyiratszám: Kp/607-4/2014/IV.

Tisztelt Képviselő-testület!
2013. január 1. napjától az iskolatej programot a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Budapesti IX. Tankerülete (továbbiakban: Tankerület) folytatja, melyhez Budapest Főváros
IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) továbbra is önként
vállalt feladatként biztosította a kiflit az általános iskolás korosztályú diákok részére. A
Tankerület által biztosított iskolatej program kiegészítéseként az Önkormányzat a 2013/2014.
tanév I. félévben kiflit szállíttatott a működtetésében lévő iskolák, valamint a DIÓ Általános
Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGyMI, Kollégium és Gyermekotthon (Bp. IX., Friss u. 2.)
diákjai részére. A kifli szállításának fedezetét a 3352. számú „Iskolatej támogatás”
költségvetési sor biztosította 2013. évben.
Az iskolák véleménye alapján az iskolatej program kiegészítéseként nyújtott kiflit a
gyermekek a szülők és a pedagógusok is örömmel fogadják. Visszajelzéseik alapján
megállapíthatjuk, hogy a kifli további biztosítására folyamatosan van igény.
A Tankerület 2014. január 7–i nyilatkozata alapján az iskolatej programot a 2013/2014. tanév
II. félévében tovább folytatja, tájékoztatásuk szerint a programmal napi 1.700 gyermek kap
iskolatejet 2014.02.03. – 2014.06.13. között.
Az alábbi számítás a 2013/2014 tanév II. félévére jelentkező kiadásokat tartalmazza becsült
adatok alapján. A kiosztásra kerülő kifli illetve tej száma tanévenként/félévenként változik,
így jelenleg a 2014. 02.03 – 2014.06.13. közötti időszakfelméréséhez a Tankerület által
nyújtott adatokat használtuk fel. (1. számú melléklet)
A 2013/2014. tanév II. félévben (2014. 02.03 – 2014.06.13.) a kifli szállítására 1 754 400 Ft
összeget terveztünk. A tervezett összeg a fent jelölt időszak ellátási napjainak (86 nap), az
igényelt mennyiség (1700 fő) és a kifli költségének (bruttó 12.- Ft) a szorzata.
A Tankerület szándéka az iskolatej programnak2014/2015. tanévben történő tovább
folytatása, de erről jelenleg nyilatkozni nem tudott. Amennyiben a program folytatódik, úgy
az Önkormányzat önként vállalt feladatként újra biztosíthatja a kifli szállítását 2014.
szeptemberétől, ebben az esetben az önként vállalt feladat további biztosítására előterjesztés
formájában a Képviselő-testület jóváhagyását fogom kérni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Budapest, 2014. január 16.

Formanek Gyula s.k.
alpolgármester

Határozati javaslat:
A Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy
1. a 2013/2014. tanév II. félévére az üzemeltetésében lévő iskolák, valamint a DIÓ
Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGyMI, Kollégium és Gyermekotthon tanulói
részére a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete által
biztosított iskolatej programot kiegészítve önként vállalt feladatként kiflit biztosít.
Határidő: 2014. január 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

2. Felkéri a Polgármester Urat, hogy a kifli beszerzésével kapcsolatos beszerzési eljárást
folytassa le és annak nyertesével a szerződést kösse meg a 2013/2014. tanév II.
félévére.

Határidő: 2014. január 31.
Felelős: dr. Bácskai János polgármester

1. számú melléklet

