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Határozati javaslat a bizottság számára: 
ügy megtárgyalását és a döntés meghozatalát. Javasolja a képviselő-testület részére tárgyi 

Tisztelt Képviselő-testület! 

I. 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 feltételeirő l 
szóló  1/2000.  (I.  7.)  SzCsM rendeletben meghatározott szabályok szerint biztosítja a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ ge.2-tiTerységei útján 
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I. házhozszállítás keretében, 
2. a nappali ellátások keretében, valamint 
3. népkonyha működtetésével. 

A  népkonyhai étkeztetés hétköznapokon (hétvége és ünnepnap kivételével) biztosítja a napi 
egyszeri meleg ételt a rászoruló személyek részére. 

Népkonyhai étkeztetés keretében a Képviselő-testület  185/2015.  (VI.  25.)  számú határozata 
alapján  2016.  január  01.  napjától  350  fő részére kerül biztosításra napi egyszeri meleg étel, 
mely a koronavírus járvány terjedése a kerületi lakosok életében kialakult rendkívüli 
élethelyzet miatt a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a Polgármester  115/2020.  (IV.01.) számú határozatában foglaltak alapján  2020. 
április  02.  napjától  30  munkanap időtartamra napi  350  adagszámról maximum napi  1350 
adagszámra emelte a népkonyhán kiosztható napi ételadag mennyiségét. Ebből napi 
maximum  850  adag étel felnőttek részére és napi maximum  150  adag étel gyermekek részére 
kerül kiosztásra.  A  gyermekek részére biztosított étkezés szabályozása önkormányzati 
rendeletben történik. Mindezek alapján a népkonyha adagszámát napi maximum  850  adag étel 
mennyiségben javasolom megemelni. 

A  korona vírus terjedése következtében krízis helyzetbe került személyek részére 
Önkormányzatunk  2020.  május  19.  napjától ismételten  30  munkanap időtartamra biztosítja a 
napi egyszeri egy tál meleg ételt a népkonyhai étkeztetés keretében a rászoruló felnőtt 
személyek részére. 

A  napi  350  adag egy tál meleg étel feletti maximum napi  850  adag egy tál meleg étel a 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját főzőkonyháiban kerül elkészítésre. 

A  Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék által előállított napi maximum  850  adag egy tál meleg 
étel megrendelése a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által 
történik külön megállapodás alapján. 

A  népkonyhai étkezésben történő részvétel a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyennekjóléti Központ és az igénybevevő közötti szerződés alapján történik. 

Fentiek alapján javasolom a népkonyha napi adagszámának  2020.  május  19.  napjától  30 
munkanap időtartamra történő megemelését napi  350  adagszámról napi maximum  1200 
adagszámra. 

Amennyiben a kialakult rendkívüli krízishelyzet szükségessé teszi a  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 t) 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 vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre 
tekintettel a népkonyha napi adagszámának  2020.  május  19.  napjától  30  munkanap 
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időtartamra történő megemelése  350  adagszámról napi maximum  1200  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  2020.  május  19.  napjától  30  munkanap 
időtartamra történő megemelése  350  adagszámról napi maximum  1200  adagszámra, oly 
módon, hogy a napi  350  adag egy tál meleg étel feletti maximum napi  850  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. 
A  polgármester a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörét 
gyakorolva a  115/2020.  (IV.1.) számú határozatában a Népkonyha napi adagszámát  1000 
adaggal megemelte  30  munkanap időtartamra.  A  fedezetet  16.710  ezer  Ft  összegben 
biztosította.  A  tapasztalat szerint a napi étkezők száma eddig nem haladta meg az  500  főt.  A 
gyerek étkezők ellátását, amely várhatóan  150  fő lesz naponta, várhatóan május  7.  napjától 
külön fedezetből kerül biztosításra. Ezek figyelembevételével a  16.710  ezer Ft-ból várhatóan 
6.100  ezer  Ft  kerül felhasználásra. 
A 850  napi adagszámmal számolva  30  napra  557,-  Ft/adag egységárral  14.203,5  ezer  Ft 
fedezet biztosítása szükséges, melyből  10.610  ezer  Ft  már rendelkezésre áll a JSZSZGYK 
költségvetésében az előző döntés megtakarításából.  A  különbözetet,  3.595  ezer Ft-ot javaslom 
a vészhelyzet kiadásaira a  11702  címen elkülönített  45.000  ezer  Ft  terhére biztosítani. 

A 115/2020.  (IV.1.) számú határozatában biztosított  16.710  ezer  Ft  csak a JSZSZGYK 
költségvetésében került biztosításra, a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék költségvetése nem 
lett módosítva, ezért javaslom a költségvetésének módosítását. 

IV. Jogszabályi környezet 

A  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló  2011.  évi CLXXXIX. törvény  23.  §  (5)  be-
kezdés  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. 
(1.7.)  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 C)OWIII. 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. 

Melléklet:  

1.  számú melléklet Polgármesteri döntés tervezet 
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HATÁROZATI JAVASLAT 

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

a Népkonyha adagszámának emeléséről 

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

I. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő 
Népkonyha adagszámát  2020.  május  19.  napjától  30  munkanap időtartamra napi  350 
adagszámról maximum napi  1200  adagszámra emeli, 

2.  az emelt adagszámra kiegészítésként  3.595  ezer Ft-ot biztosít a  11702  címen elkülönített 
45.000  ezer  Ft  terhére céljelleggel, 

3.  az új típusú korona vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre 
tekintettel  2020.  május  19.  napjától  30  munkanap időtartamra a napi  350  adag egy tál 
meleg étel feletti maximum napi  850  adag egy tál meleg étel biztosítása a Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék saját főzőkonyháiban kerül előállításra. 

4.  felkéri a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-
helyettesét, hogy a napi maximum  850  adag meleg étel megrendelésére vonatkozóan 
kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézménnyel. 

5.  a) a határozat  2.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  „11702  Védelmi 
feladatok" cím — önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatáról  3.595,0  ezer Ft-
ot átcsoportosít a  11108-02  „Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím — 
önként vállalt feladat — finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi 
támogatás folyósítása előirányzatára, 

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01Sziociális 
étkeztetés cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési bevételek/központi, 
irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát  3.595,0  ezer Ft-
tal megemeli, 
c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200  — önként vállalt feladat - 
bevételek/működési bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 
3.595,0  ezer Ft-tal megemeli napi  850  adag étel elkészítése érdekében. 

6.  a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200  — önként vállalt feladat - bevételek/működési 
bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 
16.710,0  ezer Ft-tal megemeli napi  1000  adag étel elkészítése érdekében. 

7.  felkéri a polgáitnestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő 
módosításánál vegye figyelembe. 

Felelős:  1-2.  pontok és  5.1.  pontok esetében: polgármester,  3.  pont esetében: Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője,  4.  pont esetében: Józsefvárosi Szociális 
Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese 
Határidő:  1.- 3.  és  5.-6.  pont esetében:  2020.  május  13., 4.  pont esetében:  2020.  május  15., 
7.  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.  május  7. 

Pikó András 
polgármester 

Törvé4yességi ellenőrzés: 

Czukkerné dr. Pintér Erzsébet 
jegyző 
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1.  számú melléklet 

...../2020.  (.. ..... ) számú határozat 

a Népkonyha adagszámának emeléséről 

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. 

Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő 
Népkonyha adagszámát  2020.  május  19.  napjától  30  nap időtartamra napi  350 
adagszámról maximum napi  1200  adagszámra emelem, 

2. az emelt adagszámra kiegészítésként  3.595  ezer Ft-ot biztosítok a  11702  címen 
elkülönített  45.000  ezer  Ft  terhére céljelleggel, 

3.  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  850  adag egy tál meleg étel biztosítása a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját 
főzőkonyháiban kerül előállításra, 

4.  felkérem a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 
intézményvezető-helyettesét, hogy a napi maximum  850  adag meleg étel megrendelésére 
vonatkozóan kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézménnyel, 

5.  a) a határozat  2.  pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás  „11702  Védelmi 
feladatok" cím — önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatáról  3.595,0  ezer Ft-
ot átcsoportosítok a  11108-02  „Költségvetési támogatások, intézményfinanszírozás" cím 
— önként vállalt feladat — finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi 
támogatás folyósítása előirányzatára, 

b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01Sziociális 
étkeztetés cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési bevételek/központi, 
irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát  3.595,0  ezer  Et-
ta]  megemelem, 

c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200  — önként vállalt feladat - 
bevételeldműködési bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát  3.595,0 
ezer Ft-tal megemelem napi  850  adag étel elkészítése érdekében, 

6.  a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200  — önként vállalt feladat - bevételek/működési 
bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát  16.710,0  ezer Ft-tal 
megemelem napi  850  adag étel elkészítése érdekében, 
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7.  a határozatban foglaltakat a költségvetési rendelet következő módosításánál figyelembe 
veszem. 

Felelős:  1-2.  pontok és  5.-7.  pontok esetében: polgármester,  3.  pont esetében: 
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője,  4.  pont esetében: Józsefvárosi 
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezető-helyettese 
Határidő:  1.- 3.  és  5.-6.  pont esetében:  2020.  május  13., 4.  pont esetében:  2020.  május 
15., 7.  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 

Budapest, 2020.  május  7. 

Pikó András 
polgármester 
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