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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi

X

Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottságvéleményezi
X
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság véleményezi
Határozati javaslat a bizottság számára:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
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Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5)
bekezdés 11 a. pontja értelmében az Önkormányzat feladata különösen azoknak a szociálisan
rászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg étkezésének biztosítása, akik azt
önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani,
különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,
szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.
Önkormányzatunk a szociális étkeztetést a szociálisan rászorulók részére a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendeletben meghatározott szabályok szerint biztosítja a
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ szakmai egységei útján

1. házhozszállítás keretében,
2. a nappali ellátások keretében, valamint
3. népkonyha működtetésével.
Népkonyhai étkeztetés keretében jelenleg a Képviselő-testület 185/2015. (VI. 25.) számú
határozata alapján 2016. január 01. napjától 350 fő részére kerül biztosításra napi egyszeri
meleg étel, melyet a legtöbb esetben elvitellel vesznek igénybe a rászoruló személyek.
A népkonyhai étkeztetés hétköznapokon (hétvége és ünnepnap kivételével) biztosítja a napi
egyszeri meleg ételt a rászoruló személyek részére.
Az új típusú korona vírus terjedése következtében krízis helyzetbe került személyek részére
napi egyszeri egy tál meleg étel biztosítását vállalja Önkormányzatunk 2020. április 02.
napjától 30 munkanap időtartamra, oly módon, hogy a népkonyha napi adagszámát megemeli
350 adagszámról maximum napi 1350 adagszámra.
A napi 350 adag egy tál meleg étel feletti maximum napi 1000 adag egy tál meleg étel a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját főzőkonyháiban kerül elkészítésre.
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék által előállított napi maximum 1000 adag egy tál meleg
étel megrendelése a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által
történik külön megállapodás alapján, mely megállapodás az előterjesztés 1. számú mellékletét
képezi.
A népkonyhai étkezésben történő részvétel a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ és az igénybevevő közötti szerződés alapján történik.
Fentiek alapján javasolom a népkonyha napi adagszámának 30 munkanap időtartamra történő
megemelését napi 350 adagszámról napi 1350 adagszámra.
Amennyiben a kialakult rendkívüli krízishelyzet szükségessé teszi 30 munkanapot
meghaladóan is a nehéz élethelyzetbe került személyek részére a napi egyszeri meleg étel
biztosítását, abban az esetben új döntés meghozatala szükséges.
A fentebb leírtak végrehajtására a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. §-nak
i) pontja (házon belüli beszerzések „inhouse") alapján, illetve 111. §-nak f) illetőleg b)
alpontjaiban foglaltak szerint is lehetőség van. A szerződés teljesítése körében az érintett
intézmények az eddigiekben beszerzett alapanyagokat felhasználják, illetve annak kisebb
mértékű kiegészítése válik szükségessé, mely alapanyag beszerzés az Uniós értékhatár
alattinak becsültük, így közbeszerzési eljárás lefolytatása nem vált szükségessé.

II. A beterjesztés indoka
Az új típusú korona virus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre
tekintettel a népkonyha napi adagszámának 30 munkanap időtartamra történő megemelése
350 adagszámról napi maximum 1000 adagszámra történő megemeléséhez szükséges, hogy a
döntésre jogosult meghozza döntését.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az új típusú korona vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis
helyzetre tekintettel a népkonyha napi adagszámának 30 munkanap időtartamra történő
megemelése 350 adagszámról napi maximum 1000 adagszámra, oly módon, hogy a napi 350
adag egy tál meleg étel feletti maximum napi 1000 adag egy tál meleg étel biztosítása a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját főzőkonyháiban kerül előállításra.
Napi egy tál meleg ebéd ára bruttó 507,- Ft/fő/nap, plusz költség a csomagolás díja bruttó 50,Ft/fő/nap.
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A döntés pénzügyi fedezetet igényel, 1000 napi adagszámmal számolva 30 napra 557,Ft/adag egységárral 16.710 ezer Ft fedezet biztosítása szükséges, mely a JSZSZGYK
költségvetésében biztosított.
IV. Jogszabályi környezet
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 11 a. pontjában foglaltak szerint a kerületi önkormányzat feladata különösen a szociális
szolgáltatások és ellátások. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 57. § (1) bekezdése, 62. §-a, valamint a 86. § (1) bekezdés b) pontja az étkeztetést
szociális alapszolgáltatásként, mint a települési önkormányzat kötelező feladatellátása
határozza meg. Az étkeztetésre vonatkozó részletszabályokat a személyes gondoskodást
nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000.
(I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) tartalmazza.
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja. A polgármester döntését külön íven, határozat formában hozza meg.
Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.
HATÁROZATI JAVASLAT
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület.../2020.
(IV.02.) számú határozata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő
Népkonyha adagszámát 2020. április 02. napjától 30 munkanap időtartamra napi 350
adagszámról maximum napi 1350 adagszámra emeli.
2. az emelt adagszámra 16.710 ezer Ft-ot biztosít céljelleggel, melynek fedezete a
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében biztosított,
3. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás „40105 Nappali
Ellátás" cím — kötelező feladat — dologi kiadási előirányzatáról 1.032 ezer Ft-ot, a
„40102-03 Szolgáltatások" cím — köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 3.273
ezer Ft-ot, a „40102-03 Szolgáltatások" cím — önként vállalt feladat - dologi kiadási
előirányzatról 1.947 ezer Ft-ot, a „40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat " cím —
köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 1.270 ezer Ft-ot, a „40105 Nappali
Ellátás" cím — köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 3.810 ezer Ft-ot, a
„40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona" cím — köteleződ feladat - dologi kiadási
előirányzatról 1.905 ezer Ft-ot, a „40108-02 Családok Átmeneti Otthona" cím —
köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 3.473 ezer Ft-ot átcsoportosít a „4010401 Szociális étkeztetés" cím — kötelező feladat — dologi kiadási előirányzatára,
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4. az új típusú korona vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre
tekintettel 30 munkanap időtartamra a napi 350 adag egy tál meleg étel feletti maximum
napi 1000 adag egy tál meleg étel biztosítása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját
főzőkonyháiban kerül előállításra.
5. felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőhelyettesét, hogy a napi maximum 1000 adag meleg étel megrendelésére vonatkozóan
kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézménnyel.
6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1-3. pontok es a 6. pontban esetében: polgármester, 4. pont esetében: Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, 5. pont esetében: Józsefvárosi Szociális
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese
Határidő: 1., 2., 3. es 4. pont esetében: 2020. április 1. 5. pont esetében: 2020. április 2., 6.
pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása,
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
Melléklet:

1. számú JEB - JSZSZGYK között kötendő szerződés-tervezet. .
2. számú polgármesteri döntés
N\
,

Budapest, 2020. április 1.
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1. számú melléklet

SZOLGÁLTATÁSI KERETSZERZŐDÉS
(számlás kifizetésre)

amely létrejött egyrészről a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
székhely:

1081 Budapest, Népszínház u. 22.

képviseli:

Takács Gabor,

adószám:

15791454-2-42,

bankszámlaszám: 11784009-15791454-00000000,
statisztikai szám:

15791454-8899-322-01,

mint megrendelő ( továbbiakban mint Megrendelő)
másrészről a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
székhely:

1083 Budapest, Szigetvári utca 1.

képviseli:

Koscsóné Kolkopf Judit intézményvezető,

adószám:

16922545-2-42,

bankszámla szám:
statisztikai szám:

11784009-16922545-00000000,
16922545-8891-322-01,

mint szolgáltató ( továbbiakban mint Szolgáltató)
a továbbiakban együttesen Felek között az alulírott napon és helyen a következő feltételekkel:
1.

A szerződés tárgya

Szolgáltató vállalja, hogy a Megrendelő részére a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester
...../2020. (.. .....) számú határozata alapján az új típusú korona virus terjedése következtében
krízis helyzetbe került személyek részére napi egyszeri egy tál meleg ételt biztosít, melyet
saját főzőkonyháiban állít elő, napi maximum 650 /nap/adag mennyiségben Megrendelő
megrendelése alapján a szerződés 2. pontjában meghatározott időszakban. Szolgáltató által
előállított étel adagonkénti csomagolásban kerül átadásra Megrendelő részére.
— A csomagolóanyag az ÁNTSZ és a HACCP rendszer előírásainak megfelel.
— A Szolgáltató vállalja, hogy az ételek szállítását az érvényben lévő jogszabályok és
rendeletek szerint, azok maximális figyelembe vételével végzi.
— Étel kiszállítás időpontja, szállítólevél kíséretében: munkanapokon, legkésőbb 11.30-ig
— A Szolgáltatónak a szerződésben kifejezetten vállalnia kell a fenti tartalommal a
szolgáltatás szerződés- és jogszabályszerű teljesítését a szerződés teljes teljesítési időszaka
alatt.
— A szállítási cím: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ —
Népkonyha,
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1086 Budapest, Magdolna u. 43.
2.
A megrendelés tartama és megszűnése
— Jelen szerződés határozott 30 napos időtartamra időre jön létre
— Felek rögzítik, hogy a szerződés hatálya az 1. pontban meghatározott feladatok ellátására
jön létre.
— A Felek rögzítik, hogy a szerződést bármelyik fél, indoklás nélkül 30 napos határidővel,
írásban felmondhatja, azzal a kitétellel, hogy a 30 napon belülre tervezett, vagy már
szervezés alatt álló program lebonyolítását, illetve abban történő közreműködést
teljesítenie kell. Továbbá, a felmondás, a Ptk-ban meghatározott egyéb okból szűnhet meg.
— Jelen szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja, a másik fél súlyos
szerződésszegése esetén. Súlyos szerződésszegásnek minősül a Szolgáltató részéről, ha
határidőre nem szállítja le a kért mennyiségű ételadagot és ezzel meghiúsítja vagy
késlelteti a népkonyhai étel kiosztást. A Megrendelő részéről súlyos szerződésszegésnek
minősül, ha a szabályos teljesítés és számla kibocsátás ellenére a díjat nem fizeti meg
felszólításra sem.
— A felmondás a másik fél részére történő kézbesítéssel válik hatályossá. „Nem kereste"
„ismeretlen" jelzéssel visszaérkező levél kézbesítettnek minősül.
— A Megrendelő határozott idő lejárta előtti felmondása esetén a Szolgáltató az addig
felmerült költségei ellentételezésére, vagy amennyiben az nem határozható meg, akkor az
addig elvégzett munkával arányos díjra tarthat igényt szállítólevelek átadásával.
3.
Díjazás, fizetési feltételek
— A ételadagok egységára nettó 400 Ft / ételadag + 27 % ÁFA bruttó 507 Ft/ételadag.Az
ételadagok csomagolási ára ételadagonként nettó 39 Ft + 27 % ÁFA, bruttó 50 Ft.
Összesen egy ételadag egységára csomagolással együtt bruttó 558 Ft, azaz
ötszázötvennyolc forint.
— A fenti ár az alapanyagok nagymértékű árváltoztatása esetén változhat, melyet a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék, a tudomására jutástól számított 15 napon belül írásban
jelez a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ, valamint a fenntartó
felé.
— A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Szolgáltató részére a kiszállítást
követően, a kiállított számla alapján, 15 napos banki átutalással fizet.
— A Szolgáltató a fent meghatározott árakon felül egyéb címen sem díjazásra, sem
költségtérítésre nem tarthat igényt.
— Az ételadagok átvételére a Népkonyha dolgozói, a szakmai teljesítés igazolásra JSzSzGyK
— Szolgáltatások szakmai egységének helyettes vezetője, a szerződéskötés időpontjában
Kiss Ildikó Andrea jogosult.
4.
Szolgáltató jogai és kötelezettségei
— A Szolgáltatót a Megrendelő kivételével, tehát harmadik fél felé bármely adat
vonatkozásában időbeli korlátozás nélkül, szóban és írásban titoktartási kötelezettség
terheli.
— Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató felel az általa nyújtott termékek minőségi
megfelelőségéért. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a teljesítés során a lehető
legnagyobb mértékű gondossággal jár el.
5.
Megrendelő jogai és kötelességei
— Vállalja, hogy a Szolgáltatót minden részletre kiterjedően és hitelesen tájékoztatja az
elvégzendő feladat körülményeiről, módjáról és feltételeiről, a feladat elvégzéséhez
szükséges adatokat, információkat biztosítja.
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— A szerződés teljesítése érdekében segítő közreműködést nyújt kapcsolattartó kijelölésével.
— A szerződésben meghatározott módon a Szolgáltatói díjat megfizeti, a leszállított termékek
alapján.
6.

Kapcsolattartás

A Megrendelő részéről kapcsolattartó: Takács Gábor, a JSzSzGyK — Szolgáltatások szakmai
egység vezetője, elérhetőségei: email: takacs.gabor@jszszgyk.hu, tel.: +36-30/493-15-28,
vagy az általa kijelölt személy.
A Szolgáltató részéről a kapcsolattartó neve: Koscsóné Kolkopf Judit, mobil: +36-20/919-6230, email: koscsone@bolcsode-bp08.hu
7.
Együttműködési kötelezettség
— A megvalósítás érdekében Felek vállalják, hogy e tevékenységekkel kapcsolatban
egymást mindenről tájékoztatják, a végrehajtásban egymást kölcsönösen támogatják.
— A szerződő felek a szerződéssel elérni kívánt cél érdekében kölcsönösen együttműködnek
és haladéktalanul értesítik egymást minden olyan körülményről, amely a szerződés
teljesítését veszélyezteti, vagy gátolja.

8.
Egyéb rendelkezések
— A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben tudomására jutott üzleti és egyéb
titkot, más hasonló adatot, információt köteles bizalmasan kezelni, azt kizárólag a jelen
szerződés teljesítéséhez használhatja fel. Amennyiben a kormányzati ellenőrzésre
jogosult szervek a szerződés bármely részével, vagy teljesítésével kapcsolatban
információt igényelnek, úgy ezt a felek e szervek részére teljesíteni kötelesek és egyikük
sem hivatkozhat üzleti titokra, vagy más bizalmassági szabályra. Ilyen esetekben az üzleti
titok sérelméből eredően egyik fél sem támaszthat kártérítési igényt a másik féllel
szemben.
— A tevékenység végzése során az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, illetve az Európai Parlament és a
Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 rendelete
(GDPR) szabályait is figyelembe kell venni.
— Jelen szerződés kizárólag írásban módosítható, vagy szüntethető meg.
— A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény és a vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak.
Felmondására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 6:248.* és a 6:2134-,
ában foglaltak az irányadók.
— Felek a jelen szerződésből eredő vitás kérdéseket elsősorban békés módon, közös
egyeztetéssel kísérlik meg rendezni. Annak eredménytelensége esetén fordulnak az
általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz.
— A szerződés mellékletét képezi a megbízott aláírási címpéldányának másolata, valamint a
kitöltött átláthatósági nyilatkozat.
Jelen szerződés készült 3 oldalon, 2 egymással egyező példányban, melyet szerződő felek
elolvastak, értelmeztek, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2020. április
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Takács Gábor

Koscsóné Kolkopf Judit

intézményvezető helyettes

intézményvezető

Józsefvárosi Szociális Szolgáltató

Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék

és Gyermekjóléti Közpon

Pénzügyileg ellenjegyzem:
Fedezete: az intézmény költségvetésében biztosítva: K3
Dátum: Budapest, 2020. április

Szilágyi Gábor
gazdasági vezető
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2. számú melléklet
...../2020. (.

) számú határozat

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet 1. § értelmében az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges
megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére
veszélyhelyzetet hirdetett ki.
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása alapján veszélyhelyzetben a
települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva ...../2020. (.. . ) számú határozatot hozom:
Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő
Népkonyha adagszámát 2020. április 02. napjától 30 munkanap időtartamra napi 350
adagszámról maximum napi 1350 adagszámra emeli.
2. az emelt adagszámra 16.710 ezer Ft-ot biztosít céljelleggel, melynek fedezete a
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében
biztosított,
3. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ kiadás „40105 Nappali
Ellátás" cím — kötelező feladat — dologi kiadási előirányzatáról 1.032 ezer Ft-ot, a
„40102-03 Szolgáltatások" cím — köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 3.273
ezer Ft-ot, a „40102-03 Szolgáltatások" cím — önként vállalt feladat - dologi kiadási
előirányzatról 1.947 ezer Ft-ot, a „40103 Család és Gyermekjóléti Szolgálat " cím —
köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 1.270 ezer Ft-ot, a „40105 Nappali
Ellátás" cím — köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 3.810 ezer Ft-ot, a
„40108-01 Gyermekek Átmeneti Otthona" cím — köteleződ feladat - dologi kiadási
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előirányzatról 1.905 ezer Ft-ot, a „40108-02 Családok Átmeneti Otthona" cím —
köteleződ feladat - dologi kiadási előirányzatról 3.473 ezer Ft-ot átcsoportosít a „4010401 Szociális étkeztetés" cím — kötelező feladat — dologi kiadási előirányzatára,
4. az új típusú korona vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre
tekintettel 30 munkanap időtartamra a napi 350 adag egy tál meleg étel feletti maximum
napi 1000 adag egy tál meleg étel biztosítása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját
főzőkonyháiban kerül előállításra.
5. felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetőhelyettesét, hogy a napi maximum 1000 adag meleg étel megrendelésére vonatkozóan
kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézménnyel.
6. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1-3. pontok és a 6. pontban esetében: polgármester, 4. pont esetében:
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője, 5. pont esetében: Józsefvárosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese
Határidő: 1., 2., 3. és 4. pont esetében: 2020. április 1. 5. pont esetében: 2020. április 2.,
6. pont esetében a költségvetési rendelet következő módosítása,
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
ioiso
Budapest, 2020. április 1.
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