
 
Iktatószám: TK/081/01368-1/2020 

AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS 

 

Tisztelt Ajánlattevő! 

 

A BERETTYÓÚJFALUI TANKERÜLETI KÖZPONT (székhelye: Hajdú-Bihar megye 4100 

Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19.); a továbbiakban: Ajánlatkérő 

 

ezúton kér ajánlatot, az óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról szóló 21/2017. (IV.26) FM 

rendelet,(a továbbiakban: FM rendelet) alapján támogatott iskolatej keretében a működtetése alatt 

álló intézmények (a továbbiakban: Kedvezményezettek) részére szállítandó tejtermékek 

beszerzésére. 

 

I. Ajánlatkérő adatai: 

 

Elnevezése: Berettyóújfalui Tankerületi Központ 

Székhelye: Hajdú-Bihar megye 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. 

Adószáma: 15835365-2-09 

Képviseletére jogosult: Majosi Pálma mb. tankerületi igazgató 

Telefonszáma: +36 54 795 261 

E-mail címe: berettyoujfalu@kk.gov.hu 

Fenntartó azonosító száma: 39012290 

 

II. Ajánlat tárgya: 

 

 

 

 

 

 

Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy az ajánlatában kizárólag azon termékeket 

szerepeltesse, amelyeket az Ajánlatkérő jelen felhívásban feltüntetett.  

 

Az Ajánlattevő egy ellátási hétre és az alábbi leosztásban kéri a termékeket: 

 

1 nap I/a teljes/félzsíros tej 

2 nap I/b teljes/félzsíros ízesített tej (kakaó) 

1 nap II gyümölcsdarabos joghurt több ízben, amely ízek hetente változnak. 

Termék megnevezése  Kiszerelési egység 

I/a teljes/félzsíros tej 

I/b teljes/félzsíros ízesített tej (kakaó) 

II gyümölcsdarabos joghurt több ízben 

2 dl 

2 dl 

200g 



 
 

III. Az ajánlat tárgyát képező szolgáltatás adatai: 

 

Szállítási időszak: 2020. augusztus 1. napja és 2020. július 31. napja közötti időszakban a 

2020/2021 tanévben az alábbiak szerint: 

 

A tanévben a tanítási 

napok száma 

A tanévben a 

kiosztási 

napok száma 

Kiosztási napok 

(H, K, SZ, CS, P) 

180 144 H; K; SZ; CS 

 

Tényleges szállítási időszak várható kezdete 2020. szeptember 1. napja, valamint a szállítás utolsó 

napja: 2021. június 15. napja. 

 

A szállítások tervezett ütemezése és gyakorisága heti 4 kiosztási nap (hétfő, kedd, szerda és 

csütörtök). A termékek tervezett kiosztási időpontja: 9:00-10:30 óra közötti időtartam. 

 

Felhívjuk az Ajánlattevő figyelmét, hogy a termékek leszállítása a kiosztási napokon történik, 

ennek figyelembevételével hűtő kihelyezése a szállítási napok csökkentése érdekében nem 

elfogadott! 

 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 10755 fő, továbbá 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 418 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 11193fő 

 

IV. Teljesítés helyszíne: 

 

Barsi Dénes Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4138 Komádi, Fő utca 10-18. 

OM azonosító:031130; Feladat ellátási hely azonosító: 001; Intézmény azon: HB1201 

Képviseli: Szakálné Polgár Irma Tel:0654438083; e-mail cím: barsideneskomadi@gmail.com Létszám: 144 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 13 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 131 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 144 fő 

Barsi Dénes Általános Iskola Komádi, Fő u. 96. szám alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4138 Komádi, Fő utca 96. 

OM azonosító:031130; Feladat ellátási hely azonosító:003; Intézmény azon: HB1203 

tel:0654438083
mailto:barsideneskomadi@gmail.com


 
Képviseli: Szakálné Polgár Irma Tel:0654438083; e-mail cím: barsideneskomadi@gmail.com Létszám: 50 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 1 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 49 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 50 fő 

Berekböszörményi Kossuth Lajos Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 10. 

OM azonosító:031120; Feladat ellátási hely azonosító:006; Intézmény azon: HB0601 

Képviseli: Pásztor Károlyné; Tel:54/549006; e-mail cím: kossuthamk@gmail.com Létszám: 98 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 4 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 94 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 98 fő 

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4100 Berettyóújfalu, Rákóczi utca 1. 

OM azonosító:031020 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon : HB0401 

Képviseli: Ráczné Vetési Enikő Tel:54/500-028; e-mail cím: 2rakocziferencaltisk@gmail.com Létszám: 134 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 21 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 113 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 134 fő 

Berettyóújfalui II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Hunyadi Mátyás Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4100 Berettyóújfalu, Puskin utca 42-44. 

OM azonosító: 031020 Feladat ellátási hely azonosító:002 Intézmény azon: HB0402 

Képviseli: Ráczné Vetési Enikő intézményvezető Kovács Tiborné tagintézmény vezető 

Tel:54/500-127, e-mail cím: 4hunyadi@gmail.com Létszám: 174 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 6 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 168 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 174 fő 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4100 Berettyóújfalu, József Attila utca 11. 

OM azonosító: 031016 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB0301 

Képviseli: Kurtán Mónika, Tel:+36/54/402-052, e-mail-cím: iroda@jozsefa-bu.sulinet.hu Létszám: 439 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 15 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 424 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 439 fő 

Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola Széchényi István Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4100 Berettyóújfalu, Ady Endre utca 1. 

OM azonosító: 031016 Feladat ellátási hely azonosító:003 Intézmény azon: HB0302 

Képviseli: Kurtán Mónika intézményvezető Mészárosné Kovács Ildikó tagintézmény vezető 

Tel:54/402-027, e-mail cím: szechenyi3@t-online.hu Létszám: 245 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 7 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 238 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 245 fő 

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola 

tel:0654438083
mailto:barsideneskomadi@gmail.com
tel:54/549006
mailto:kossuthamk@gmail.com
tel:54/500-028
mailto:2rakocziferencaltisk@gmail.com
tel:54/500127,%20e-mail%20cím:%204hunyadi@gmail.com
tel:+36/54/402-052
mailto:iroda@jozsefa-bu.sulinet.hu
tel:54/402-027,%20e-mail%20cím:%20szechenyi3@t-online.hu


 
Hajdú-Bihar Megye:4110 Biharkeresztes, Hősök tere 15. 

OM azonosító: 202974 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB0501 

Képviseli: Szabóné dr. Végh Annamária Tel:54/430-038, e-mail-cím: baltisk@gmail.com Létszám: 56 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 5 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 51 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 56 fő 

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Széchenyi utcai Telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4110 Biharkeresztes, Széchényi utca 61. 

OM azonosító: 202974 Feladat ellátási hely azonosító:002 Intézmény azon: HB0502 

Képviseli: Szabóné dr. Végh Annamária, Tel:54/430-038, e-mail cím: baltisk@gmail.com, Létszám: 71 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 4 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 67 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 71 fő 

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4127 Nagykereki, Rákóczi utca 2. 

OM azonosító: 202974 Feladat ellátási hely azonosító:004 Intézmény azon: HB0504 

Képviseli: Szabóné dr. Végh Annamária Tel:54/430-038, e-mail cím: baltisk@gmail.com, Létszám: 69 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 8 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 61 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 69 fő 

Biharkeresztesi Bocskai István Általános Iskola Petőfi Sándor Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4114 Bojt, Ady Endre utca 4. 

OM azonosító:202974 Feladat ellátási hely azonosító:006 Intézmény azon: HB0506 

Képviseli: Szabóné dr. Végh Annamária Tel:54/430-038, e-mail cím: baltisk@gmail.com Létszám: 23 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 21 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 23 fő 

Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

Hajdú-Bihar Megye:4145 Csökmő, Alkotmány utca 2. 

OM azonosító: 031121 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB1501 

Képviseli: Tóthné Almási Zsuzsanna Tel:54/443-620, e-mail cím: iskola@bocskai-csokmo.sulinet.hu Létszám: 90 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 8 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 82 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 90 fő 

Csökmői Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utcai Telephelye  

Hajdú-Bihar Megye:4145 Csökmő, Kossuth utca 113. 

OM azonosító: 031121 Feladat ellátási hely azonosító:004 Intézmény azon: HB1502 

Képviseli: Tóthné Almási Zsuzsanna Tel:54/443-620, e-mail cím: iskola@bocskai-csokmo.sulinet.hu Létszám: 77 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 4 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 73 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 77 fő 

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

tel:54/430-038,%20e-mail-cím:%20baltisk@gmail.com
tel:54/430-038,%20e-mail%20cím:%20baltisk@gmail.com
mailto:baltisk@gmail.com
tel:54/430-038,%20e-mail%20cím:%20baltisk@gmail.com
tel:54/443620
mailto:iskola@bocskai-csokmo.sulinet.hu
tel:54/443620,%20e-mail%20cím:%20iskola@bocskai-csokmo.sulinet.hu


 
II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája Konyár, Rákóczi Utca 9. Telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4133 Konyár, Rákóczi utca 9. 

OM azonosító:031124 Feladat ellátási hely azonosító:007 Intézmény azon: HB1005 

Képviseli: Pálóczi Gábor intézményvezető Tóth Bertalanné tagintézmény vezető  

 Tel:54/413-023, e-mail cím: konyariskola@gmail.com Létszám: 31 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma:0 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 31 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 31 fő 

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Lengyel Utcai Telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4130 Derecske, Lengyel utca 3-5. 

OM azonosító:031124 Feladat ellátási hely azonosító:004 Intézmény azon: HB1002 

Képviseli: Pálóczi Gábor Tel:54/547-015, e-mail cím: bocskaiami.derecske@gmail.com Létszám: 434 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 29 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 405 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 434 fő 

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4130 Derecske, Szováti út 2. 

OM azonosító: 031124 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB1001 

Képviseli: Pálóczi Gábor Tel:54/410-011, e-mail cím: bocskaiami.derecske@gmail.com Létszám: 231 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 9 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 222 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 231 fő 

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4133 Konyár, Rákóczi utca 18. 

OM azonosító: 031124 Feladat ellátási hely azonosító:006 Intézmény azon:HB1004 

Képviseli: Pálócszi Gábor intézményvezető Tóth Bertalanné tagintézmény vezető 

Tel:54/413-023, e-mail cím: konyariskola@gmail.com Létszám: 129 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 11 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 118 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 129 fő 

 

Sárándi Kossuth Lajos Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4272 Sáránd, Kossuth utca 29. 

OM azonosító: 203338 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB4201  

Képviseli: Lugosiné Illés Margit Tel:52/567-225, e-mail cím: sarandiskola@gamil.com Létszám: 145 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 7 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 138 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 145 fő 

Derecskei Bocskai István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Tépei Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4132 Tépe Kossuth utca 1. 

OM azonosító: 031124 Feladat ellátási hely azonosító:005 Intézmény azon: HB1003 

Képviseli: Pálóczi Gábor intézményvezető Szakál Attila tagintézmény vezető 

tel:54/413-023,%20e-mail%20cím:%20konyariskola@
tel:54/547-015,%20e-mail%20cím:%20bocskaiami.derecske@
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Tel:54/412-144, e-mail cím: tepeiskola@freemail.hu Létszám: 98 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 5 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 93 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 98 fő 

Diószegi Lajos Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4212 Hajdúszovát, Makláry Pap Mór utca 2. 

OM azonosító:031173 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB3701 

Képviseli: Király Mónika Tel:52/559-217, e-mail cím: iskola.hszovat@citromail.hu Létszám: 92 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 6 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 86 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 92 fő 

Diószegi Lajos Általános Iskola Széchenyi utcai telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4212 Hajdúszovát, Széchenyi utca 16. 

OM azonosító :031173 Feladat ellátási hely azonosító:005 Intézmény azon: HB3702 

Képviseli: Király Mónika Tel:52/559-217, e-mail cím: iskola.hszovat@citromail.hu Létszám: 119 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 7 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 112 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 119 fő 

Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fekete Borbála Általános Iskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4121 Szentpéterszeg, Kossuth Lajos utca 36. 

OM azonosító: 031138 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB0701 

Képviseli: Törökné Csörsz Csilla intézményvezető, Kissné Balogh Krisztina mb. tagintézmény-vezető 

 Tel:06-54/414-067, e-mail cím: sztpiskola@gmail.com Létszám: 76 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 5 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 71 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 76 fő 

Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Gáborjáni Telephelye  

Hajdú –Bihar Megye: 4122 Gáborján, Fő u.82. 

OM azonosító:031138 Feladat ellátási hely azonosító:007 Intézmény azon: HB0703 

Képviseli: Törökné Csörsz Csilla Tel:06-54/416-920, e-mail cím: sztpiskola@gmail.com Létszám: 43 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 1 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 42 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 43 fő 

Irinyi Károly Általános Iskola Csere-erdő Általános Iskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4123 Hencida, Csokonai utca 2. 

OM azonosító:031138 Feladat ellátási hely azonosító:013 Intézmény azon: HB0708 

Képviseli: Törökné Csörsz Csilla Tel:06-54/417-024, e-mail cí m: alt.isk.hencida@freemail.hu Létszám: 37 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 35 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 37 fő 

Irinyi Károly Általános Iskola Hencidai Telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4123 Hencida, Kossuth utca 31. 

tel:54/412-144
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OM azonosító:031138 Feladat ellátási hely azonosító:014 Intézmény azon: HB0709 

Képviseli: Törökné Csörsz Csilla Tel:06-54/417-024, e-mail cím: alt.isk.hencida@freemail.hu Létszám: 46 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 7 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 39 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 46 fő 

Irinyi Károly Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Esztár Árpád Utcai Telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4124 Esztár, Árpád utca 42. 

OM azonosító:031138 Feladat ellátási hely azonosító:010 Intézmény azon: HB0705 

Képviseli: Törökné Csörsz Csilla Tel:54/414-067, e-mail cím: irinyi.k.iskola@gmail.com Létszám: 76 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 5 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 71 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 76 fő 

Iskola Irinyi Károly Általános Iskoláa és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4124 Esztár, Petőfi utca 4/b. 

OM azonosító:031138 Feladat ellátási hely azonosító:008 Intézmény azon: HB0704 

Képviseli: Törökné Csörsz Csilla Tel:54/414-067, e-mail cím: irinyi.k.iskola@gmail.com Létszám: 101 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 4 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 97 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 101 fő 

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4177 Földes, Karácsony Sándor tér 6.  

OM azonosító:039603 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB2501 

Képviseli: Horváth Sándorné Tel:54/531-008, e-mail cím: muvhfold@gmail.com Létszám: 152 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 9 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 143 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 152 fő 

Földesi Karácsony Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4177 Földes, Rákóczi utca 1. 

OM azonosító:039603 Feladat ellátási hely azonosító:004 Intézmény azon: HB2502 

Képviseli: Horváth Sándorné Tel:54/531-008, e-mail cím: muvhfold@gmail.com Létszám: 96 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 7 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 89 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 96 fő 

Furtai Bessenyei György Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4141 Furta, Petőfi utca 7. 

OM azonosító:031126 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB1301 

Képviseli: Bihari Csaba Tel:654441415, e-mail cím:furtaiskola1@gmail.com Létszám: 55 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 53 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 55 fő 

Furtai Bessenyei György Általános Iskola Furta Petőfi utcai telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4141 Furta, Petőfi utca 3. 

tel:06-54/417-024,%20e-mail%20cím:%20alt.isk.hencida@freemail.hu
tel:54/414067,%20e-mail%20cím:%20irinyi.k.iskola@gmail.com
tel:54/414067,%20e-mail%20cím:%20irinyi.k.iskola@gmail.com
tel:06/54-531008,%20e-mail%20cím:%20muvhfold@
tel:54/531008,%20e-mail%20cím:%20muvhfold@
tel:654441415,%20e-mail%20cím:furtaiskola1@gmail.com


 
OM azonosító:031126 Feladat ellátási hely azonosító:005 Intézmény azon: HB1302 

Képviseli: Bihari Csaba Tel:54/441-415, e-mail cím: furtaiskola1@gmail.com Létszám: 10 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 0 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 10 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 10 fő 

Furtai Bessenyei György Általános Iskola Furta Templom u. 10. sz. alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4141 Furta, Templom utca 10. 

OM azonosító:031126 Feladat ellátási hely azonosító:014 Intézmény azon: HB1305 

Képviseli: Bihari Csaba Tel:54/441-415, e-mail cím: furtaiskola1@gmail.com Létszám: 24 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 0 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 24 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 24 fő 

Furtai Bessenyei György Általános Iskola Furta Templom utca 3. sz. alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4141 Furta, Templom utca 3. 

OM azonosító:031126 Feladat ellátási hely azonosító:015 Intézmény azon: HB1306 

Képviseli: Bihari Csaba Tel:54/441-415, e-mail cím: furtaiskola1@gmail.com Létszám: 12 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 10 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 12 fő 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 30. 

OM azonosító:031154 Feladat ellátási hely azonosító:004 Intézmény azon: HB3901 

Képviseli: Szatmáriné Tóth Szilvia Tel:52/598-429, e-mail cím: irinyiiskola1@gmail.hu Létszám: 336 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 9 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 327 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 336 fő 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Szabadság tér 12. sz. alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4274 Hosszúpályi, Szabadság tér 12. 

OM azonosító:031154 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB3902 

Képviseli: Szatmáriné Tóth Szilvia Tel:52/598-429, e-mail cím: irinyiiskola1@gmail.hu Létszám: 75 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 17 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 58 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 75 fő 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Sinay Miklós Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4273 Hajdúbagos, Iskola utca 18. 

OM azonosító:031154 Feladat ellátási hely azonosító:002 Intézmény azon: HB3903 

Képviseli: Szatmáriné Tóth Szilvia intézményvezető Krafcsik Andrásné tagintézmény vezető 

Tel:52-374-066, e-mail cím: sinay.miklos@gmail.com Létszám: 112 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 12 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 100 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 112 fő 

Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola Thuolt István Tagiskolája 

tel:654441415,%20e-mail%20cím:%20furtaiskola1@gmail.com
tel:654441415,%20e-mail%20cím:
tel:654441415,%20e-mail%20cím:
tel:52/598-429,%20e-mail%20cím:%20irinyiiskola@freemail.hu
tel:52/598429,%20e-mail%20cím:%20irinyiiskola@freemail.hu
tel:52-374-066,%20e-mail%20cím:sinay.miklos@gmail.com


 
Hajdú-Bihar Megye:4275 Monostorpályi, Landler tér 5. 

OM azonosító:031154 Feladat ellátási hely azonosító:003 Intézmény azon: HB3904 

Képviseli: Szatmáriné Tóth Szilvia intézményvezető Kériné Piros Erzsébet Gizella tagintézmény vezető 

Tel:52/393-004, e-mail cím: iskola.monostorpalyi@gmail.com Létszám: 149 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 0 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 149 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 149 fő 

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola - Kassai utca 16. szám alatti telephelye  

Hajdú-Bihar Megye:4283 Létavértes, Kassai utca 16. 

OM azonosító:031157 Feladat ellátási hely azonosító:004 Intézmény azon: HB4104 

Képviseli: Szentmiklósi Miklós Tel:52/585-062, e-mail cím: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu Létszám: 68 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 3 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 65 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 68 fő 

Létavértesi Irinyi János Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4283 Létavértes, Irinyi utca 8. 

OM azonosító:031157 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB4101 

Képviseli: Szentmiklósi Miklós Tel:52/585-062, e-mail cím: postmaster@irsulilvertes.t-online.hu Létszám: 97 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 0 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 97 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 97 fő 

Létavértesi Arany János Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4281 Létavértes, Árpád tér 10. 

OM azonosító:031156 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB4001 

Képviseli: Nagy Józsefné Tel:52/585-024, e-mail cím: aranyjanos.letavertes@gmail.com Létszám: 342 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 13 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 329 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 342 fő 

Létavértesi Arany János Általános Iskola Árpád tér 7. szám alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4281 Létavértes, Árpád tér 7. 

OM azonosító:031156 Feladat ellátási hely azonosító: 005 Intézmény azon: HB4003 

Képviseli: Nagy Józsefné Tel:52/585-024, e-mail cím: aranyjanos.letavertes@gmail.com Létszám: 64 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 1 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 63 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 64 fő 

Létavértesi Arany János Általános Iskola Kossuth utca 1. szám alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4281 Létavértes, Kossuth utca 1. 

OM azonosító:031156 Feladat ellátási hely azonosító: 004 Intézmény azon: HB4002 

Képviseli: Nagy Józsefné Tel:52/585-024, e-mail cím: aranyjanos.letavertes@gmail.com Létszám: 64 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 62 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 74 fő 

tel:52/393-035,%20e-mail%20cím:%20iskola.monostorpalyi@gmail.com
tel:52/585062
mailto:postmaster@irsulilvertes.t-online.hu
tel:06-52-585062,%20e-mail%20cím:%20postmaster@irsulilvertes.t-online.hu
tel:52/585024,%20e-mail%20cím:%20aranyjanos.letavertes@gmail.com
tel:52/585024,%20e-mail%20cím:%20aranyjanos.letavertes@gmail.com
tel:52/585024
mailto:aranyjanos.letavertes@gmail.com


 
Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4171 Sárrétudvari, Erzsébet utca 1. 

OM azonosító: 031182 Feladat ellátási hely azonosító: 001 Intézmény azon: HB2201 

Képviseli: Nádházi Zoltán Tel:54/578-002, e-mail cím: jokai@suli4171.hu Létszám: 160 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 158 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 160 fő 

Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utca 53. sz. alatti Telephely 

Hajdú-Bihar Megye:4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 53. 

OM azonosító: 031182 Feladat ellátási hely azonosító: 008 Intézmény azon: HB2202 

Képviseli: Nádházi Zoltán Tel:54/578-003, e-mail cím: jokai@suli4171.hu Létszám: 66 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 4 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 62 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 66 fő 

Jókai Mór Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kossuth utca 68.sz. alatti Telephely 

Hajdú-Bihar Megye:4171 Sárrétudvari, Kossuth utca 68. 

OM azonosító: 031182 Feladat ellátási hely azonosító: 009 Intézmény azon: HB2203 

Képviseli: Nádházi Zoltán Tel:54/578-003, e-mail cím: jokai@suli4171.hu Létszám: 44 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 42 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 44 fő 

Kálvin Téri Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4150 Püspökladány Kálvin tér 8. 

OM azonosító: 202986 Feladat ellátási hely azonosító: 001 Intézmény azon : HB1701 

Képviseli: Pató Józsefné Tel:06-54-451-162 e-mail cím: kalvinteri.pladany@gmail.com Létszám: 365 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 8 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 347 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 365 fő 

Kövy Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4181 Nádudvar Fő út 137-141. 

OM azonosító: 031053 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon : HB2601 

Képviseli: Boros Lajosné Tel:54-480-255 e-mail cím: kovysandor@nadudvar.hu Létszám: 713 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 26 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 687 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 713 fő 

Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4137 Magyarhomorog Mikszáth utca 6. 

OM azonosító:031135 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon : HB1101 

Képviseli: Kóti Balázs Tel:54/704-533 e-mail cím: homorogisuli@gmail.com Létszám: 144 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 6 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 138 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 144 fő 

tel:54-578-002,%20e-mail%20cím:%20jokai@suli4171.hu
tel:54/578003,%20e-mail%20cím:%20jokai@suli4171.hu
tel:54/578003,%20e-mail%20cím:%20jokai@suli4171.hu
tel:06-54-451-162emailcím:%20kalvinteri.pladany@gmail.com
tel:54-480-255emailcím:%20kovysandor@nadudvar.hu
tel:54/704-533%20e-mail%20cím:%20homorogisuli@gmail.com%20Létszám:


 
Magyarhomorogi Szabó Pál Általános Iskola Körösszegapáti Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4135 Körösszegapáti Kossuth utca 48. 

OM azonosító:031135 Feladat ellátási hely azonosító:005 Intézmény azon HB1102: 

Képviseli: Kóti Balázs Tel:54/704-533 e-mail cím: homorogisuli@gmail.com Létszám: 65 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 1 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 64 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 65 fő 

Mikepércsi Hunyadi János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4271 Mikepércs Nagyváradi utca 1. 

OM azonosító:201255Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon : HB3801 

Képviseli: Fejérné Juhász Mónika Tel:52/610-602 e-mail cím: mikepercsihunyadi@gmail.com Létszám: 255 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 8 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 247 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 255 fő 

Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4173 Nagyrábé Rétszentmiklósi út 2/C. 

OM azonosító:031180Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon : HB2401 

Képviseli: Herczeg Imréné Tel:54/534-070 e-mail cím: moriczsuli@nagyrabe.hu Létszám: 105 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 6 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 99 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 105 fő 

Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Bihartordai Tagintézménye 

Hajdú-Bihar Megye:4174 Bihartorda Kossuth út 40. 

OM azonosító:031180 Feladat ellátási hely azonosító:003 Intézmény azon : HB2402 

Képviseli: Herczeg Imréné intézményvezető, Tóth Judit tagintézmény-vezető 

Tel:54/534-004 e-mailcím: torda.titkarsag@gmail.hu Létszám: 71 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 6 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 65 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 71 fő 

Nagyrábéi Móricz Zsigmond Általános Iskola Rétszentmiklósi út 2/b. telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4173 Nagyrábé Rétszentmiklósi út 2/b. 

OM azonosító:031180 Feladat ellátási hely azonosító:007 Intézmény azon : HB2403 

Képviseli: Herczeg Imréné Tel:54/534-070 emailcím: moriczsuli@nagyrabe.hu Létszám: 42 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 0 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 42 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 42 fő 

Petritelepi Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4150 Püspökladány Karcagi utca 28. 

OM azonosító:202981 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon : HB1801 

Képviseli: Griger Mihályné Tel:06-54-451-338 e-mail cím: petritelep@gmail.com Létszám: 123 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 13 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 110 fő 

tel:54/704533emailcím:homorogisuli@gmail.com%20Létszám:
tel:52-610-602emailcím:mikepercsihunyadi@gmail.com%20Létszám:
tel:54/534-070emailcím:nrabe.isk@enternet.hu
tel:54/534-070emailcím:nrabe.isk@enternet.hu
tel:54/534-004%20emailcím:%20torda.titkarsag@t-online.hu
tel:54/534070
mailto:moriczsuli@nagyrabe.hu
tel:06-54-451-338emailcím:%20petritelep@gmail.com


 
Ellátott összes kedvezményezett száma: 123 fő 

Petritelepi Általános Iskola Karcagi u. 26. szám alatti Telephely 

Hajdú-Bihar Megye:4150 Püspökladány Karcagi utca 26. 

OM azonosító:202981 Feladat ellátási hely azonosító:002 Intézmény azon : HB1802 

Képviseli: Griger Mihályné Tel:06-54-451-338 e-mail cím: petritelep@gmail.com Létszám: 41 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 2 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 39 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 41 fő 

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4150 Püspökladány Petőfi utca 9. 

OM azonosító:200983 Feladat ellátási hely azonosító:006 Intézmény azon : HB2001 

Képviseli: Nagyné Balogh Eszter Tel:06/54/451-014 e-mail cím: kis.petofi@gmail.com Létszám: 129 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 9 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 120 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 129 fő 

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky utca 3-5. szám alatti Telephely 

Hajdú-Bihar Megye:4150 Püspökladány Bajcsy-Zs utca 3-5. 

OM azonosító:200983 Feladat ellátási hely azonosító:002 Intézmény azon : HB2002 

Képviseli :Nagyné Balogh Eszter Tel:54/451-014 emailcím: kis.petofi@gmail.com Létszám: 108 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 3 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 105 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 108 fő 

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola Bajcsy-Zsilinszky utca 7. szám alatti Telephely 

Hajdú-Bihar Megye:4150 Püspökladány Bajcsy-Zs. utca 7. 

OM azonosító:200983 Feladat ellátási hely azonosító:024 Intézmény azon : HB2003 

Képviseli :Nagyné Balogh Eszter Tel:54/451-014 e-mail cím: kis.petofi@gmail.com Létszám: 20 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 20 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 0 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 20 fő 

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4125 Pocsaj Nagy utca 41 

OM azonosító:038863Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon : HB0801 

Képviseli: Molcsán Piroska Tel:54/415-007emailcím: sulipocs@gmail.com Létszám: 232 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 9 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 221 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 232 fő 

Pocsaji Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Bocskai István Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4126 Kismarja Bocskai utca 30 

OM azonosító:038863Feladat ellátási hely azonosító:006 Intézmény azon : HB0802 

Képviseli: Molcsán Piroska intézményvezető Kustor István Zsolt tagintézmény vezető 

Tel:54/419-900 e-mail cím: sulikismarja@gmail.com Létszám: 99 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 1 fő 

tel:06-54-451-338emailcím:%20petritelep@gmail.com
tel:06/54/451-014emailcím:%20kis.petofi@gmail.com
tel:54/451-014emailcím:%20kis.petofi@gmail.com
tel:54/451-014emailcím:%20kis.petofi@gmail.com
tel:0654/415007emailcím:%20sulipocs@gmail.com
tel:54/419900emailcím:%20sulikismarja@gmail.com


 
Ellátott általános iskolai tanulók száma: 98 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 99 fő 

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4183 Kaba, Kossuth utca 2. 

OM azonosító:031179 Feladat ellátási hely azonosító:001 Intézmény azon: HB2701 

Képviseli: Gyányiné Székely Viola Tel:06/54-460-362 e-mail cím: sarigusztavisk@kaba-iskola.t-online.hu Létszám: 269 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 6 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 263 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 269 fő 

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kaba, Kossuth u. 3. szám alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4183 Kaba Kossuth utca 3. 

OM azonosító:031179Feladat ellátási hely azonosító:011 Intézmény azon : HB2706 

Képviseli: Gyányiné Székely Viola Tel:54/460-362, e-mail cím: sarigusztavisk@kaba-iskola.t-online.hu Létszám: 101 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 3 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 98 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 101 fő 

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Ökrös István Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4176 Sáp, Fő út 18. 

OM azonosító: 031179 Feladat ellátási hely azonosító: 006 Intézmény azon: HB2704 

Képviseli: Gyányiné Székely Viola intézményvezető Kovácsné Futó Dorina tagintézmény vezető 

Tel:06/54-707-051, e-mail cím: iskola@amk-sap.sulinet.hu Létszám: 57 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 6 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 51 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 57 fő 

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Raffay Lajos Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4161 Báránd, Kossuth utca 53-55. 

OM azonosító: 031179 Feladat ellátási hely azonosító: 005 Intézmény azon: HB2703 

Képviseli: Gyányiné Székely Viola intézményvezető Erdeiné Hákli Ildikó tagintézmény vezető 

Tel:06/54-466-032, e-mail cím: barandiskola@gmail.com Létszám: 170 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 0 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 170 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 170 fő 

Sári Gusztáv Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Zichy Géza Tagiskolája 

Hajdú-Bihar Megye:4184 Tetétlen, Kossuth utca 55. 

OM azonosító: 031179 Feladat ellátási hely azonosító: 007 Intézmény azon: HB2705 

Képviseli: Gyányiné Székely Viola intézményvezető Egri Éva tagintézmény vezető 

Tel:06/54-715-503, e-mail cím: tetetlenzichy@gmail.com Létszám: 92 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 5 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 87 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 92 fő 

Szerepi Kelemen János Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4163 Szerep, Kossuth utca 5-7. 

tel:06/54-460-362emailcím
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OM azonosító: 031183 Feladat ellátási hely azonosító: 001 Intézmény azon: HB2101 

Képviseli: Szabó László Tel:06-54/476-608, e-mail cím: csonkatorony2@gmail.com Létszám: 133 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 3 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 130 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 133 fő 

Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola   

Hajdú-Bihar Megye:4172 Biharnagybajom, Bacsó Béla utca 2-4. 

OM azonosító:031176 Feladat ellátási hely azonosító: 001 Intézmény azon: HB2301 

Képviseli: Vigh Tiborné Tel:06-54/473-612, e-mail cím: iskola@biharnagybajom.hu Létszám: 119 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 13 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 106 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 119 fő 

Szűcs Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Rákóczi út 28. szám alatti telephelye 

Hajdú-Bihar Megye:4172 Biharnagybajom, Rákóczi út 28. 

OM azonosító:031176 Feladat ellátási hely azonosító: 003 Intézmény azon: HB2303 

Képviseli: Vigh Tiborné Tel:06-54/473-612, e-mail cím: iskola@biharnagybajom.hu Létszám: 62 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 4 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 58 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 62 fő 

Zsákai Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

Hajdú-Bihar Megye:4142 Zsáka, Kölcsey utca 2. 

OM azonosító: 031142 Feladat ellátási hely azonosító: 001 Intézmény azon: HB1401 

Képviseli: Hegedűsné Gyarmati Magdolna Tel:06-54/442-079, e-mail cím: zsakaisk@gmail.com Létszám: 112 fő 

Ellátott sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók száma: 7 fő 

Ellátott általános iskolai tanulók száma: 105 fő 

Ellátott összes kedvezményezett száma: 112 fő 
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Nyertes pályázat esetén a szállítási szerződésben rögzítésre kerülő mennyiségtől kevesebb 

rendelhető, melyre vonatkozó igényét a Kedvezményezettek a szállítást megelőző munkanapon 14:00 

óráig kötelesek a nyertes ajánlattevő (továbbiakban Szállító) felé jelezni. 

 

Termékek átvétele: 

 

A Szállító köteles minden szállítási napon (hétfő, kedd, szerda és csütörtök) a leszállított termékekről 

4 példányban szállítólevelet kiállítani. A termékeket nevelési/tanítási napokon délelőtt 7:00 és 10:00 

óra között tételesen veszik át a teljesítés helyszínén a Kedvezményezett által erre a célra kijelölt 

személyek, akik az átvételt aláírásukkal igazolják, továbbá a szállítólevél két példányát átveszik.  

 

Amennyiben az átvételkor megállapításra kerül, hogy a leszállított termékek minősége nem felel meg 

az FM rendelet 2. számú mellékletében foglalt előírásnak, akkor az átvételre kijelölt személyek 

kötelesek azt a szállító felé haladéktalanul jelezni, a Szállító pedig köteles a kifogásolt termékeket 2 

napon belül kicserélni. 

 

A Szállító a leszállított termékek vonatkozásában a Kedvezményezett részére havonta egy, az átadott, 

termékek adagban kifejezett mennyiségét; teljesítési helyszínenként az ellátott intézmény nevét; 

címét, OM azonosítóját és feladat ellátási hely kódját; a leszállított termék megnevezését; 

termékkategóriáját; tej, ízesített tej esetében annak zsírtartalmát; a termékek ellenértékét; tételesen a 

leszállított termékek ellenértékének támogatástartalmát, valamint az egyes szállítások időpontjait és 

a szállítólevelek számát is tartalmazó számlát állít ki. 

 

Amennyiben a Szállító vállalja az előfinanszírozást, úgy nyertes pályázata esetén az FM rendelet 

értelmében a Kedvezményezettek részére leszállított és kiosztott termék mennyisége alapján, az FM 

rendelet 7-16.§ figyelembevételével támogatást igényelhet a Kincstártól. A termékek után járó 

támogatás összegét, a Kincstár az FM rendeletben szabályozott módon a szállító, mint kérelmező 

számlájára közvetlenül utólag téríti meg. 

 

Termék rendelet szerinti 

Kategóriája 

Termék megnevezés 

 

Kiszerelési 

egység 

 

Bruttó átadói 

ár: Liter/kg 

 

I/a teljes/félzsíros tej  

I/b teljes/félzsíros ízesített tej 

(kakaó) 

II gyümölcsdarabos joghurt több 

ízben 

   



 
V. Az ajánlat benyújtásával kapcsolatos feltételek:  

 

Az ajánlat benyújtásának (beérkezésének) határideje: 2020. május. 12. (kedd) 16:00 óra 

 

Ajánlat benyújtásának helye és módja: 

 

Az ajánlatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, papír alapon az Ajánlattevő cégszerű aláírásával 

ellátva, valamint elektronikus adathordozón kell megküldeni az Ajánlatkérő részére az alábbiak 

szerint: 

 

Az ajánlat benyújtható postai úton (ajánlott küldeményként), illetve személyesen az alábbi címre: 

Berettyóújfalui Tankerületi Központ 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 17-19. 

Személyes átvétel lehetősége munkanapokon az alábbi időpontokban a II. emelet 2. irodájában:  

hétfő-csütörtök: 7:30- 16:00- ig 

péntek: 7:30-13:30- ig 

Jelen, pandémiás helyzetben az ajánlatokat lehetőség szerint postai úton juttassák el a Tankerületi 

Központba, de nem tiltjuk a futár általi vagy a személyes kézbesítés lehetőségét sem. 

Az ajánlatnak, postai úton történő benyújtás esetén a küldeménynek 2020. május 12. napján 16:00 

óráig az Ajánlatkérő fent megjelölt címére be kell érkeznie. 

 

A borítékon fel kell tüntetni „2020/2021. évi Iskolatej program-ajánlat” Az ajánlattételi bontás 

időpontja előtt felbontani tilos! 

 

A hibás feliratozás nem eredményezi az ajánlat érvénytelenségét, azonban az elkeveredésből idő előtti 

felbontásból adódó kockázat ez esetben az ajánlattevőt terheli. 

 

VI. Ajánlat formai és tartalmi követelményei 

 

Az ajánlatokat az ajánlattételi felhívás mellékleteként megküldött ajánlati adatlapon kell összegezni 

(Felolvasólap) és a megfelelő helyen aláírással, bélyegzővel ellátni. A felolvasólapot az ajánlat első 

lapjaként kell elhelyezni.  

 

VII. Ajánlatok elbírálása: 

 

Ajánlatok felbontásának időpontja: 2020. május 14. (csütörtök) 10:00 óra 

Az ajánlatokat, az ajánlattevőkkel létesített telefonos konferencia keretén belül kívánjuk felbontani, 

de nem tiltjuk a személyes jelenlétet a megfelelő higiéniás ajánlások betartásával. 



 
 

- Ajánlattevő ésszerű időn belül kérdést tehet fel a beadást megelőzően. 

- Az eljárásban az Ajánlatkérő nem kíván tárgyalni, hiánypótlásra nincs lehetőség. 

- Nyertes Ajánlattevőként az FM rendelet szerinti rangsorolás során legtöbb pontszámot elért és a 

bekért nyilatkozatokat és mellékleteket hiánytalan benyújtó Ajánlattevő kerül kihirdetésre. 

- Amennyiben a legkedvezőbb ajánlatot tevővel a szerződéskötés az Ajánlattevő érdekkörében 

felmerült bármely okból nem jön létre, úgy az Ajánlatkérő – valamennyi feltétel fennállása esetén 

- a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kíván szerződést kötni. 

 

Eredményhirdetés tervezett időpontja: 2020. május. 18. (hétfő) 

Az ajánlatok elbírálása pontozásos rendszerben történik, az alábbiak szerint: 

a) annak a szállítónak az ajánlatára, amely az élelmiszerlánc- felügyeleti szerv által engedélyezett 

tejipari feldolgozó üzemmel vagy tejtermelést folytató tenyészettel rendelkezik, vagy amelynek 

tulajdonosi körét vagy üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy 

tejtermelést folytató tenyészettel rendelkező gazdasági szervezet vagy magánszemély birtokolja; 

9 pont 

b) annak a szállítónak az ajánlatára, amely a kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -

értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet értelmében kistermelő, vagy a kis- 

és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-a alapján 

mikro-, kis- és középvállalkozás, 

9 pont 

c) ha az ajánlattételi kiírásban az egyes intézmények kapcsán a fenntartó a rögzített termékkörből 

kettőnél több termék szállítását írja elő, akkor a beérkezett ajánlatokban az egy ellátási hét 

viszonylatában a legnagyobb termékvariációt biztosító feldolgozó vagy feldolgozók részére;  

7 pont 

d) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény szerint meghatározott újrafelhasználható csomagolóanyag alkalmazását 

vállalja; 

7 pont 

e) amennyiben a szállító vállalja az előfinanszírozást; 

8 pont  

f) annak a feldolgozónak az ajánlatára, amelyben a feldolgozó a keletkező hulladékok szelektív 

gyűjtésének megvalósítását vállalja; 

5 pont  



 
g) annak a szállítónak az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja natúr 

termék („I/a. teljes/ félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és „I/c. natúr 

kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pont, heti 3 kiosztási nap esetén 7 pont, heti 4 

kiosztási nap esetén 9 pont adható 

h) A szállítónak a 6. számú mellékletben meghatározott promóciós intézkedések közül, legalább 

két intézkedést vállalnia kell. Minden további vállalás esetén további 

0,5 pont 

 

A Tankerület az egyes termékek ára tekintetében az FM rendelet 10§ (5) bekezdése szerinti 

pontrendszert alkalmazza, annak figyelembevételével jár el az ajánlatok értékelésénél. 

 

Az Ajánlattevőnek az ajánlati adatlap részét képező nyilatkozat cégszerű aláírásával 

nyilatkoznia kell az alábbiakról: 

 

- nincs 60 napot meghaladó köztartozása, nem áll csőd-, felszámolási eljárás vagy 

végelszámolás alatt, 

- az ajánlatban meghatározott termékek megfelelnek az FM rendelet 2. számú mellékletében 

meghatározott minőségi követelménynek, valamint valamennyi tárgyban hatályos jogszabályi 

előírásnak, 

- rendelkezik a Kincstár intézkedésben történő részvételre vonatkozó – FM rendelet 8.§ 

szerinti- előzetes jóváhagyásával, 

- amennyiben nem rendelkezik saját üzemmel, úgy a bérgyártó üzemet meg kell nevezni 

engedélyszámát fel kell tüntetni, továbbá nyilatkoznia kell arról, hogy ez az üzem 

rendelkezik-e a NÉBIH  által kiállított üzem engedéllyel. Tekintettel arra, hogy bérgyártás 

esetében az előfinanszírozást vállaló kérelmezőnek a szállítási szerződéshez csatolnia kell a 

termékek előállításáról szóló, a szállító és bérgyártó között kötött szerződés/megállapodás 

hitelesített másolatát, ezért nyilatkozni szükséges arról, hogy nyertes pályázat esetén azt a 

szállítási szerződés megkötéséhez ajánlatkérőhöz eljuttatja, 

- ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja rendelkezik-e a Kincstár honlapon keresztül 

történő belépéshez szükséges ügyfélkapus hozzáféréssel, 

-  amennyiben tejfeldolgozó üzemmel rendelkezik, nyilatkoznia kell arról, hogy elegendő 

alapanyag áll rendelkezésére, mely biztosítja nyertessége esetén az Ajánlatkérő által 

meghatározott mennyiségű termék előállítását. (szerződés másolat mellékletként történő 

csatolása), 

- annak tudomásul vételétől, hogy a nyertes pályázat ellenére a szállítónak felróható bármely 

okból meghiúsul az Ajánlatkérőnek az FM rendelet szerinti iskolatej programban való 

részvétele, így a támogatás igénybevétele is, akkor köteles a támogatásnak megfelelő összeget  





 
F E L O L V A S Ó L A P  

 

 

Értékelési szempontok a 21/2017. (IV.26) FM rendelet 10 § (4), (5) pontja szerint. 

Összesített pontszám: ………… pont 

 

 

 Ajánlattevő 

neve:  

székhelye:  

hivatalos képviselőjének neve:   

telefonszáma:   

telefaxszáma:  

e-mail címe:  

bankszámlaszáma:   

adószáma:   

nyilvántartási száma:  

a) Tejipari feldolgozó üzemmel rendelkezik, vagy amelynek tulajdonosi körét, vagy 

üzletrészét legalább 80% tulajdoni hányaddal tejfeldolgozó üzemmel vagy tejelő 

szarvasmarha állománnyal rendelkező gazdasági szervezet, vagy magánszemély 

birtokolja 

  

b) Kistermelő vagy mikro-, kis- és középvállalkozás   

c) Nagyobb termékvariációt tud biztosítani egy ellátási hét alatt 

 

Megajánlott termékek mennyiségi egység ára termékenként, meghatározott bruttó 

vételár %-os csökkenése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

d) a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény szerint   

e) szállítás előfinanszírozás időszak   

f) keletkező hulladék szelektív gyűjtése   

g) annak a szállítónak az ajánlatára, amely hetente egynél több kiosztási napra vállalja 

natúr termék („I/a. teljes/ félzsíros tej”, „I/a. zsírszegény tej”, „I/c. natúr joghurt” és 

„I/c. natúr kefir”) szállítását, heti 2 kiosztási nap esetén 5 pont, heti 3 kiosztási nap 

esetén 7 pont, heti 4 kiosztási nap esetén 9 pont adható 

  

h) Promóciós intézkedések vállalása 

- Az óvoda-, és iskolatej programmal kapcsolatos interaktív honlap létrehozása 

frissítése. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- nincs 60 napot meghaladó köztartozása, nem áll – csőd, felszámolási eljárás 

vagy végelszámolás alatt. 

- az ajánlatban meghatározott termékek megfelelnek az FM rendelet 2 

mellékletében meghatározott minőségi követelménynek, valamint valamennyi 

tárgyban hatályos jogszabályi előírásnak. 

- rendelkezik a Kincstár intézkedésben történő részvételre vonatkozó – FM 

rendelet 8.§ szerinti- előzetes jóváhagyásával. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
- amennyiben nem rendelkezik saját üzemmel úgy a bérgyártó üzemet meg kell 

nevezni engedélyszámát fel kell tüntetni, továbbá nyilatkoznia kell, hogy ez az 

üzem rendelkezik-e NÉBIH  által kiállított üzem engedéllyel. Tekintettel arra, 

hogy bérgyártás esetében az előfinanszírozást vállaló kérelmezőnek a szállítási 

szerződéshez csatolnia kell a termékek előállításáról szóló, a szállító és 

bérgyártó között kötött szerződés/megállapodás hitelesített másolatát, ezért 

nyilatkozni szükséges arról, hogy nyertes pályázat esetén azt a szállítási 

szerződés megkötéséhez ajánlatkérőhöz eljuttatja. 

- ajánlattevő képviselője vagy meghatalmazottja rendelkezik-e a Kincstár 

honlapon keresztül történő belépéshez szükséges ügyfélkapus hozzáféréssel? 

- amennyiben tejfeldolgozó üzemmel rendelkezik, nyilatkoznia kell, hogy 

szerződés keretében elegendő alapanyag lekötése van, mely biztosítja 

nyertessége esetén az ajánlatkérő által meghatározott mennyiségű termék 

előállítását. (szerződés másolat mellékletként) 

- annak tudomásul vételéről, hogy amennyiben nyertes pályázat ellenére a 

szállítónak felróható okok miatt hiúsul meg, ajánlatkérőnek az FM rendelet 

szerinti iskolatej programban való részvétele, így a támogatás igénybevétele, 

akkor köteles a támogatásnak megfelelő összeget önerőből finanszírozni, a 

tejtermékeket a szállítási szerződés szerint szállítani. 

- ajánlatában hamis adatot nem szolgáltatott, támogatás alapján megkötött 

szerződéseit szerződésszerűen teljesítette, ellene a teljesítés során írásban 

minőségi vagy szolgáltatás színvonalával kapcsolatos kifogásolás nem történt. 

(kérjük, jelölje meg korábbi iskolatejes ellátási területét.) 

- elfogadja az ajánlattételi felhívásban foglalt feltételeket és tudomásul veszi, 

hogy az ajánlati adatlap aláírásával és benyújtásával egyidejűleg vállalja, hogy 

a nyertes ajánlat esetén az ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi feltételt 

teljesíti feladatellátása során. 

- vállalja, hogy nyertes ajánlat esetén a szállítási szerződés mielőbbi megkötése 

érdekében közreműködik. 

- elfogadja, hogy nyertes ajánlattevőként az FM rendelet szerinti rangsorolás 

során legtöbb pontot elért, továbbá a nyilatkozatok és annak melléklete alapján 

kerül ajánlatot tevő kihirdetésre.  

- elfogadja, hogy pontegyezőség esetén az az ajánlattevő kerül kihirdetésre, aki a 

Tankerület összes intézménye ellátására adott be pályázatot  

 



 
 

 

Kelt:   

Ügyvezető 

 

 

 

 


