
BUDAPEST  FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 

PIKÓ ANDRÁS 
POLGÁRI'ESTR 

(VI.  03.)  számú határozat 
a népkonyhai étkeztetés biztosításáról 

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 Pikó András polgármester úgy döntök, hogy: 

1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő 
népkonyha  350  adag/nap adagszámú napi egyszeri egy tál meleg étel előállítása  2020.  június 
02.  napjától saját főzőkonyhái által a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék feladata. 

2. a határozat  1.  pontja szerinti feladat ellátás biztosítása érdekében a Józsefvárosi Egyesített 
Bölcsődék engedélyezett létszámát  2020.  njúnius  02.  napjától  1  fővel (szakács) megemelem, 
így az engedélyezett álláshelyeinek száma  197  főről  198  főre változik. 

3. felkérem a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetőjét, hogy fenntartói jóváhagyás 
céljából az intézmény szervezeti és működési szabályzatát módosításra terjessze elő. 

4. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék részére a létszám emelésre  1.625,0  ézer Ft-ot, konyhai 
berendezések vásárlására és étkezési program bővítésre  2.103,0  ezer Ft-ot biztosítok a 
Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetésében a népkonyhai 
kiadások megtakarítása terhére. 

5. a) a határozat  4.  pontjában foglaltak miatt a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és 
Gyennekjóléti Központ bevétel, finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi 
támogatás előirányzatát csökkentem a  „40104-01  Szociális étkeztetés" — kötelező feladat — 
címen  3.728,0V  ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatát is 
csökkentem ugyanezen összeggel, 

b)  a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevétel  40200  cím — önként vállalt feladat - 
finanszírozási működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát  3.728,0 
ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg a kiadás, személyi juttatások előirányzatát  1.411,0  ezer Ft-tal, a 
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munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát  214,0  ezer Ft-tal, a 
beruházások előirányzatát  2.050,0  ezer Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát  53,0  ezer Ft-tal 
megemelem. 

6. a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék  40200  — önként vállalt feladat - bevételek/működési 
bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát  24.978,0  ezer Ft-tal megemelem a 
határozati javaslat  1.  pontjában foglaltak miatt. 

7. a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál 
figyelembe veszem. 

Felelős:  1.  —  2.,  és a  4. -7.  pont esetében: polgármester.  1  pont esetében: Józsefvárosi 
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője 
Határidő:  1.  -  2.  és  4.-6.  pon esetében:  2020.  június  3., 3.  pont esetében:  2020.  július  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.  június  03. 

 

Pikó András 
tiOlgármeeer. 
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