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Lakásügyi Bizottság A  Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és 
javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását. 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése 
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 I. § 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  tömeges megbetegedést okozó vírusfertőzés elterjedése a legtöbb ember számára rendkívüli 
élethelyzetet teremtett, melynek következtében jelentősen megnövekedett a munkájukat elveszítő, 
pénzügyileg egyre nehezebb helyzetbe kerülők száma. 
Onkormányzatunk kiemelten fontos feladatának tekinti a szociálisan rászorult személyek 
megsegítését, terheik csökkentésében igyekszik szerepet vállalni, ezért csatlakozik a Fővárosi 
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Önkormányzat kezdeményezéshez, miszerint a hajléktalan ellátás pandémia okozta többletterheinek 
enyhítése érdekében  2020.  április  09.  napjától  30  nap időtartamra, az Oltalom Karitatív Egyesülettel 
kötött külön szerződés alapján munkanapokon napi egyszeri  200  adag meleg ételt biztosít 
hajléktalan személyek étkeztetése céljából. További napi  20  adag egyszeri meleg ételt biztosít 
ugyanazon feltételekkel a Szenvedélybetegeket Mentő Szamaritánus Egyesület  Or u. 9.  szám alatti 
hajléktalan személyek részére működő nappali melegedő ellátottjai részére. 

A  napi összesen  220  adag egy tál meleg étel a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját 
főzőkonyháiban kerül előállításra. 

II. A  beterjesztés indoka 
Az új típusú korona vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre tekintettel 
Önkormányzatunk csatlakozik a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezéséhez, miszerint a 
hajléktalan ellátás pandémia okozta többletterheinek enyhítése érdekében önként vállalt feladatként 
napi  220  adag egyszeri meleg ételt biztosít  30  nap időtartamra munkanapokon hajléktalan 
személyek étkeztetése érdekében, melyhez 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 Önkormányzatunk csatlakozik a Fővárosi Önkormányzat kezdeményezéséhez, 
miszerint a hajléktalan ellátás pandémia okozta többletterheinek enyhítése érdekében önként vállalt 
feladatként napi  220  adag egyszeri meleg ételt biztosít  30  nap időtartamra munkanapokon 
hajléktalan személyek étkeztetése érdekében. 
A  napi  220  adag egyszeri egy tál meleg étel a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját 
főzőkonyháiban kerül előállításra. 

Napi egy tál meleg ebéd ára bruttó  508,-  Ft/fő/nap.  A  döntéshez  3.352,8  ezer  Ft  fedezet szükséges a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében, melyet javasolok a  11702  címen 
veszélyhelyzettel kapcsolatos költségekre elkülönített  45.000  ezer  Ft  terhére biztosítani. 

IV. Jogszabályi környezet 
A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CL200CDC. törvény  23.  §  (5)  bekezdés 
11a.  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, így a döntés 
meghozatalára a polgármester jogosult. 
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E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a polgármester külön íven határozatot hoz. 

Fentiek alapján kérem a határozati javaslat elfogadását. 

Mellékletek: 
I. melléklet: szerződéstervezet az Oltalom alapítvánnyal 
2.  melléklet: polgármesteri határozat tervezet 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület.../2020.  (IV. 08.) 
számú határozata 

Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

I. a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat az új típusú korona vírus terjedése következtében 
kialakult rendkívüli krízis helyzetre tekintettel csatlakozik a Fővárosi Önkormányzat 
kezdeményezéséhez, miszerint a hajléktalan ellátás pandémia okozta többletterheinek enyhítése 
érdekében önként vállalt feladatként napi  220  adag egyszeri meleg ételt biztosit  30  nap 
időtartamra munkanapokon hajléktalan személyek étkeztetése érdekében. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy kössön támogatási szerződést az Oltalom Karitatív Egyesülettel 
(székhely:  1086 Budapest,  Dankó  u. 9.;  adószám:  19010409-1-42)  napi  220  adag meleg étel 
kiosztása céljából. 

3. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2020.  április  9.  napjától  30  napon keresztül  220  adag egy 
tál meleg ételt állít elő. 

4. a határozat  1  pontjában foglaltakra  3.353  ezer Ft-ot biztosít önként vállalt feladatként a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a  „11702  Védelmi feladatok„ cím dologi 
kiadási előirányzat terhére, 

5. a) a határozat  6.  pontjában foglaltok miatt az Önkormányzat kiadás  „11702  Védelmi feladatok„ 
cím — önként vállalt feladat - dologi kiadási előirányzatról  3.353  ezer Ft-ot átcsoportosít a 
11108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím — önként vállaltfeladat - 
finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása 
előirányzatára, 

b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  „40200"  cím — önként vállalt — finanszírozási működési 
bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 
3.353  ezer Ft-tal megemeli, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős:  1-3.  és  5-6.  pont esetében: polgármester,  4.  pont esetében: Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék vezetője 

Határidő:  1-6.  a)-b)  pont esetében  2020.  április  9., 6. c)  pont esetében a költségvetési rendelet 
következő módosítása 
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A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési Ügyosztály, Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyermekjóléti Központ, Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 

Budapest, 2020.  április  8. 

Pikó András 
polgármester 

Törvén sségi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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1.  melléklet 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amelyet létrejött Név:  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 

egyrészről székhely:  1082 Budapest,  Baross  u. 63-67. 

képviselő: Pikó András polgármester 

cégjegyzékszám/nyilvántart. szám:  735715 

adószám:  15735715-2-42 

statisztikai számjel:  15735715-8411-321-01 

számlavezető neve: OTP  Bank  Nyrt. 

számla száma:  11784009-15508009 

mint Támogató, 

másrészről név: Oltalom Karitatív Egyesület 

székhely:  1086 Budapest,  Dankó  u. 9. 

képviseli: Dr. Iványi Gábor 

cégjegyzékszám/nyilvántart. szám:  01-02-0000040 

adószám:  19010409-1-42 

számlavezető neve: K&H  Bank  Zrt. 

számla száma:  10400140-00026699-00000006 

mint kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett), 

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel  

1. 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  hajléktalan személyek ellátását végző intézményekre különösen nagy teher nehezedik, 
melyek enyhítésére  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzata a Józsefváros 
területén működő Oltalom Karitatív Egyesület munkáját kívánja támogatni közcélú adomány 
formájában. 

2. A  támogatás keretében Támogató  30  munkanapon keresztül napi  220  adag meleg ételt 

adományoz a Kedvezményezett számára, melyet a Kedvezményezett ellátotti körében kioszt. 

3. Kedvezményezett a  2.  pontban meghatározott adományt elfogadja és kötelezettséget vállal arra, 

hogy azt kizárólag az ellátotti körének étkeztetésére fordítja. 
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4. A  meleg ételt a Józsefvárosi Egyesített Bölcsödék főzőkonyhája készíti el minden ide 

vonatkozó jogszabály és előírás betartásával. 

5. Felek rögzítik, hogy egy adag étel előállítási költsége  508  Ft/adag, azaz ötszáz forint/adag.  A 

közcélú adomány értéke összesen  (6600  adag étel  x 508 Ft) 3.352.800,- Ft,  azaz hárommillió-
háromszázötvenezer-nyolcszáz forint. 

6. Az adomány szállításáról, a szállításhoz szükséges ételhordók biztosításáról a 

Kedvezményezett gondoskodik. 

7. Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése során mindvégig kölcsönösen 

együttműködve járnak el, arra is figyelemmel, hogy jelen szerződés minden eleme, előre 

pontosan, minden részletében számon kérhető módon nem fogalmazható meg. 

Felek az étel elszállításának részleteit kapcsolattartóikon keresztül egyeztetik. 

8. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg: 

a Támogató részéről a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője: 

Koscsóné Kolkopf Judit 

telefon:  +36/20-919 6230 

e-mail:  koscsone@bolcsode-bp08.hu 

a Kedvezményezett részéről: 

Dr. Iványi Gábor 

telefon:  +36/1 210-5400 

e-mail:  oltalom@oltalom.hu 

9. Felek vállalják, hogy bármelyikük által igényelt esetben személyes egyeztetéseket tartanak 

Ezeken a megbeszéléseken felek rögzítik az észrevételeiket, egymással szembeni elvárásaikat, 

a már elkészült anyag megfelelőségét stb. 

10.Támogató jogosult az adomány felhasználását ellenőrizni, ennek során Kedvezményezettől az 

ellenőrzéshez szükséges adatokat bekérni. 

11.Felek rögzítik, hogy az adományozás során Támogatónak nem keletkezik áfa fizetési 

kötelezettsége tekintettel arra, hogy az általános forgalmi adóról szóló  2007.  évi CXXVII. 

törvény  11.  §  (3)  a) pontja és a  14.  §  (3)  bekezdése alapján a közcélú adomány áfa hatályán 

kívüli ügylet. 

12.Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásból eredő jogvitáikat elsősorban békés 

úton, egyeztetés útján kívánják megoldani. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, úgy jelen 

megállapodásból eredő jogvitáikat bírósági úton rendezik. 

ott 
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13.  Jelen megállapodás a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és 

hatáskörét gyakorolva a Polgármester  ..../2020. (IV. 08.)  számú határozata alapján került 
megkötésre. 

Jelen megállapodást a Felek képviselői elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt  3  eredeti példányban jóváhagyólag írták alá. 

Budapest, 2020.  április 

Budapest  Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében 

Oltalom Karitatív Egyesület 

képviseletében 

Pikó András 

polgármester 

Támogató 

Fedezet: címen  Budapest, 2020. 

Pénzügyileg ellenjegyzem: 

Páris Gyuláné 

gazdasági vezető 

Jogi szempontból ellenjegyzem: 

Czukkemé dr. Pintér Erzsébet 

jegyző 

Dr. lyányi Gábor 

elnök 

kedvezményezett 
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IDŐ SBARÁT 
ÖNKORMÁNYZAT:tt 

e, 

BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POL  GÄRMESTER 

2.  melléklet 

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  es  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  Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi 
CLXXXIX. törvény  59.§ (3)  bekezdésen, valamint a Képviselő-testület és Szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  Budapest  Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat Képviselő-testület  36/2014.  (XL06.) önkormányzati rendelet  31.  §  (1) 
bekezdésén alapul. 

E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-  es 
hatáskörét gyakorolva /2020. (IV. 08.)  számú határozatot hozom: 

Pikó  Andras  polgármester úgy döntök, hogy 

1. a  Budapest  Józsefvárosi Önkormányzat az új típusú korona vírus terjedése 
következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre tekintettel csatlakozik a Fővárosi 
Önkormányzat kezdeményezéséhez, miszerint a hajléktalan ellátás pandémia okozta 
többletterheinek enyhítése érdekében önként vállalt feladatként napi  220  adag egyszeri 
meleg ételt biztosít  30  nap időtartamra munkanapokon hajléktalan személyek 
étkeztetése érdekében. 

2. támogatási szerződést kötök az Oltalom Karitatív Egyesülettel (székhely:  1086 
Budapest,  Dankó  u. 9.;  adószám:  19010409-1-42)  napi  220  adag meleg étel kiosztása 
céljából. 

3. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  2020.  április  9.  napjától  30  napon keresztül 
220  adag egy tál meleg ételt állít elő. 
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4. a határozat  1  pontjában foglaltakra  3.353  ezer Ft-ot biztosít önként vállalt feladatként a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetésében a  „11702  Védelmi feladatok„ cím 
dologi kiadási előirányzat terhére, 

5. a) a határozat  6.  pontjában foglaltok miatt az Önkormányzat kiadás  „11702  Védelmi 
feladatok„ cím — önként vállalt feladat - dologi kiadási előirányzatról  3.353  ezer Ft-ot 
átcsoportosít a  11108-02  Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím — 
önként vállaltfeladat - finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi 
támogatás folyósítása előirányzatára, 

b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  „40200"  cím — önként vállalt — finanszírozási 
működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi 
kiadások előirányzatát  3 353  ezer Ft-tal megemeli, 

c) felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet 
következő módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős:  1-3.  és  5-6.  pont esetében: polgármester,  4.  pont esetében: Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék vezetője 

Határidő:  1-6.  a)-b)  pont esetében  2020.  április  9., 6. c)  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 

A  döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály 
Határidő: 2020.  április  09. 

Budapest, 2020.  április  08. 

Pikó András 
polgármester 
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