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Tárgy:  Javaslat a rászoruló gyermekek étkezésének kiegészítésére 
 
 

Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:    Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
          dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
          Dékányné Borsodi Szilvia, Intézményfelügyeleti Csoport  
 

 

Előzetesen tárgyalja: Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottság 2016. június 15. 

 
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Riskó György s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  normatív 

  hatósági 

 x egyéb 

 

A döntéshez  egyszerű x  

  minősített  többség szükséges. 

 
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
 

igen x 

nem  

 

 Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. x 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  
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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az elmúlt évek során annak érdekében, hogy a rászoruló gyermekek az iskolatej-programot 

kiegészítve ne csak poharas tejet kapjanak, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(a továbbiakban: Önkormányzat) – a Képviselő-testület döntése alapján – korpás kiflit és a túró rudit 

biztosított számukra. 

 

A 2015/2016. tanév során 1 716 gyermek részére biztosított az Önkormányzat korpás kiflit heti 4 nap 

és túró rudit heti 1 nap, összesen 6 110 276 Ft értékben, melyből 3 656 133 Ft a 2016. költségvetési 

évet terheli. A beszerzések alkalmával a Humánszolgáltatási Iroda a gyermekek rászorultságát nem 

vizsgálta, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti IX. Tankerülete (a továbbiakban: 

Tankerület) által közölt létszámadatokra hagyatkozott. A Tankerület tájékoztatása alapján a 

rászorultságot az alábbiak szerint határozták meg: 

 hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, 

 3 vagy több gyermeket nevelő családok gyermekei, 

 tartósan beteg gyermeket nevelő családok gyermekei. 

 

Az elmúlt két tanév alkalmával a Tankerület a rászoruló 1 – 6. osztályos diákok részére 

biztosított iskolatejet. 
 

Az Önkormányzat célja, hogy a fenti rendszerben biztosított szolgáltatás – mivel az elmúlt tanévek 

alkalmával problémamentesen működött - a továbbiakban is rendelkezésére álljon a rászoruló 

gyermekek részére. 

 

A Tankerület 2016. május 24. napján kelt értesítése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-

testületet arról, hogy a több éves múltra visszatekintő iskolatej-programot előreláthatóan a 2016/2017. 

tanévtől a Tankerületnek nem áll módjában biztosítani. Ugyanakkor információink szerint az iskolatej-

programmal kapcsolatban végleges döntés még nem született. Fentiek alapján tehát megállapítható, 

hogy a program 2016/2017. tanévben történő állami finanszírozása a ferencvárosi iskolákat érintően 

jelenleg bizonytalan. 

 

A rászoruló családok érdekeit szem előtt tartva, fentiekre tekintettel, javasolom, amennyiben az állami 

fenntartó a továbbiakban nem biztosítja az iskolatejet, úgy a 2016/2017. tanévben önként vállalt 

feladatként 1 539 fő gyermek (tankerületi felmérés alapján) részére heti 4 nap (hétfőtől csütörtökig) 

poharas tej és korpás kifli, valamint heti 1 nap (péntek) natúr túró rudi szállíttatását biztosítsa az 

Önkormányzat. 

 

A jövőben a beszerzések alkalmával továbbra is az állami intézményfenntartó által megadott 

létszámadatok irányadók, erre vonatkozóan a Tankerület nyilatkozatában biztosította 

Önkormányzatunkat arról, hogy a gyermekek zökkenőmentes ellátása érdekében - az elmúlt évek 

gyakorlatának megfelelően – a rászoruló gyermekek létszámáról tájékoztatást nyújt. 

 

Az alábbi táblázat alapján megállapítható, hogy milyen költségterhet jelent az Önkormányzat számára 

a jelenlegi rendszer (Tankerület biztosítja az iskolatejet, Önkormányzat biztosítja a korpás kiflit és a 

túró rudit) továbbműködtetése, illetve az is, hogy milyen költséggel járna, ha a teljes feladatot vállalja 

(poharas tej, korpás kifli és túró rudi biztosítása) az Önkormányzat: 
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Létszám: 1 539 fő 

Tanítási napok száma 181 nap 

Korpás kilfi ár – bruttó (2015. évi beszerzés alapján) 14,98 Ft/db 

Túró rudi ár – bruttó (2015. évi beszerzés alapján) 40,12 Ft/db 

Iskolatej ár - bruttó (2016. évi informális tájékozódás alapján) 51 Ft/pohár 

Tanítási hetek száma 36 hét 

Korpás kifli becsült költsége a 2016/2017. tanévben 
(4 tanítási nap x tanítási hetek száma x átlag létszám x ár) 3 319 808 

 

Ft/tanév 

Túró rudi becsült költsége a 2016/2017. tanévben 
(1 tanítási nap x tanítási hetek száma x átlag létszám x ár) 2 222 808 

 

Ft/tanév 

2016/2017. tanév becsült költsége mindösszesen (korpás kifli és túró 

rudi szállítása esetén abban az esetben, ha az állami fenntartó a 

továbbiakban biztosítja az iskolatejet): 5 542 616 

 

 

Ft/tanév 

Iskolatej becsült költsége a 2016/2017. tanévben 
(4 tanítási nap x tanítási hetek száma x átlag létszám x ár) 11 302 416 

 

Ft/tanév 

2016/2017. tanév becsült költsége mindösszesen (korpás kilfi, túró rudi 

és poharas tej szállítása esetén, abban az esetben, ha az állami fenntartó a 

továbbiakban nem biztosítja az iskolatejet): 16 845 032 

 

 

Ft/tanév 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatról. 

 

Budapest, 2016. június 

 

Kállay Gáborné s.k. 

alpolgármester 

 

 

 

Mellékletek: 

 

1. Létszámadatok a 2016/2017. tanévre vonatkozóan 

2. Tankerület nyilatkozata adatszolgáltatással kapcsolatban 

3. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ tájékoztatása Tankerület részére 
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Határozati javaslat: 

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 

1. a 2016/2017. tanévre, az alábbi iskolák - állami fenntartó adatai alapján - rászoruló tanulói 

részére önként vállalt feladatként heti 4 nap korpás kiflit, heti 1 nap túró rudit, valamint  - azon 

időtartamra, amíg az állami fenntartó nem biztosítja a poharas tejet - heti 4 nap poharas tejet 

biztosít a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 6/2016. (II.23.) 

számú költségvetési rendelet 3352. számú „Kifli, túró rudi beszerzés” költségvetési sora 

terhére. 

- Bakáts téri Ének-zenei Általános Iskola 

- Ferencvárosi Komplex Óvoda, Általános Iskola és EGYMI 

- Budapest IX. Kerületi Kosztolányi Dezső Általános Iskola 

- Budapest IX. Kerületi Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Általános Iskola 

- Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium 

- Budapest IX. Kerületi Molnár Ferenc Általános Iskola 

- Budapest IX. Kerületi József Attila Általános Iskola és AMI 

- Budapest IX. Kerületi Telepy Károly Testnevelési Általános Iskola és Gimnázium 

- Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium 

- DIÓ Általános Iskola, Előkészítő Szakiskola, EGYMI, Kollégium és Gyermekotthon 

 

Határidő:  2016. június 16. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 

 

2. Felkéri Polgármester urat, hogy gondoskodjon a korpás kifli, a túró rudi és - amennyiben 

szükséges - a poharas tej beszerzésével kapcsolatos eljárás lefolytatásáról, továbbá annak 

nyertesével történő szerződés megkötéséről a 2016/2017. tanévre vonatkozóan. 

 

Határidő: 2016. augusztus 31. 

Felelős:  dr. Bácskai János polgármester 
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1. sz. melléklet 

Létszámadatok 

2016/2017. tanévre 

2015/2016. 

tanév 

 Intézmény Rászoruló 1-

6. o. tanulói 

létszám 

(fő) 

1-8. 

osztályosok 

létszáma 

(fő) 

2015/2016. 

tanévi 

iskolatej 

létszám 

(fő) 

1. Bakáts Téri Ének-Zenei 

Általános Iskola 
110 355 110 

2. Budapest IX. Kerületi 

József Attila Általános 

Iskola és AMI 

110 140 100 

3. Budapest IX. Kerületi 

Kosztolányi Dezső 

Általános Iskola 

109 345 190 

4. Budapest IX. Kerületi 

Kőrösi Csoma Sándor 

Kéttannyelvű Általános 

Iskola 

78 400 121 

5. Budapest IX. Kerületi 

Molnár Ferenc 

Általános Iskola 

275 600 250 

6. Budapest IX. Kerületi 

Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

252 600 252 

7. Budapest IX. Kerületi 

Telepy Károly 

Testnevelési Általános 

Iskola és Gimnázium 

186 236 258 

8. Budapest IX. Kerületi 

Weöres Sándor 

Általános Iskola és 

Gimnázium 

   

 Lobogó u. 1. 180 265 180 

 Napfény u. 3. 94 95 94 

9. Dió Általános Iskola, 

Előkészítő Szakiskola, 

EGYMI, Kollégium és 

Gyermekotthon 

76 93 100* 

10. Ferencvárosi Komplex 

Óvoda, Általános Iskola 

és EGYMI 

69 80 72* 

 Összesen: 1 539 3 209 1 727 

*2015/2016. tanév kezdetén jelezte a DIÓ Iskola 10 db és a Komplex Óvoda és Ált. Isk. 1 db lemondását az 

egész tanévre. 
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2.sz.melléklet 
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3.sz.melléklet
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