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Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi
X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság X
véleményezi
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 Kulturális,
Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testület
részére az előterjesztés megtárgyalását.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetése
A) Közétkeztetés
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában a 217/2020.
(V. 25.) számú határozattal hozott Polgármesteri Döntés a Klassz Menza Kft.-vel (jogelőd:
PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.) 2015. augusztus 3. napján a közétkeztetési feladatok
ellátására kötött Vállalkozási Szerződést 2020. május 25. napjával érvénytelennek tekintette.
A 218/2020. (V. 25.) számú határozattal hozott Polgármesteri Döntés 3. pontja alapján, a
Közétkeztetési feladatok ellátására 2020. június 02. napjától a közbeszerzési eljárás
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eredményének megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az Eurest Étteremüzemeltető Kft.vel kötött szolgáltatási szerződés (a továbbiakban: Szolgáltatási Szerződés). A Szolgáltatási
Szerződés 2020. május 26. napján aláírásra került.
A határozatban foglaltak szerint a közétkeztetési feladatokat 2020. május 26. napjától 2020.
június 01. napjáig tartó átmeneti időszakra a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék biztosítja saját
főzőkonyhája által.

A közétkeztetési szolgáltatás megfelelő minőségben történő biztosítása érdekében 2020.
június 2. napjától a normál és a diétás étkezési árak a Szolgáltatási Szerződésben az alábbiak
szerint kerültek me atározásra:.
Intézmény
Óvoda

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Tízórai diétás
Ebéd diétás
Uzsonna diétás

Általános iskola alsó tagozat

Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Tízórai diétás
Ebéd diétás
Uzsonna diétás
Tízórai
Ebéd
Uzsonna
Tízórai diétás
Ebéd diétás
Uzsonna diétás
Ebéd
Ebéd diétás
Ebéd
Ebéd diétás
Ebéd (sokkolt étel)
Ebéd diétás
Ebéd
Vacsora (sokkolt étel)
Ebéd
Ebéd diétás
Ebéd
Ebéd diétás

Általános iskola felső tagozat

Középiskola
Szociális ellátás
Szociális ellátás házhozszállítás
(egyénileg dobozolva)
Gyermekek Átmeneti Otthona
(egyénileg• dobozolva)
Nyári gyermekétkeztetés
Nyári gyermektábor

Nettó
egységár

Étkezés típusa

154,00 Ft
436,00 Ft
154,00 Ft
192,00 Ft
545,00 Ft
192,00 Ft

'

192,00 Ft
545,00 Ft
192,00 Ft
240,00 Ft
681,00 Ft
240,00 Ft
180,00 Ft
597,00 Ft
180,00 Ft
225,00 Ft
746,00 Ft
225,00 Ft
675,00 Ft
933,00 Ft
704,00 Ft
919,00 Ft
826,00 Ft
1119,00 Ft
672,00 Ft
484,00 Ft
597,00 Ft
746,00 Ft
597,00 Ft
746,00 Ft

Nettó
nyersanyagérték
69,00 Ft
196,00 Ft
69,00 Ft
86,00 Ft
245,00 Ft
86,00 Ft
86,00 Ft
245,00 Ft
86,00 Ft
108,00 Ft
306,00 Ft
108,00 Ft
81,00 Ft
269,00 Ft
81,00 Ft
101,00 Ft
336,00 Ft
101,00 Ft
304,00 Ft
420,00 Ft
317,00 Ft
414,00 Ft
372,00 Ft
504,00 Ft
302,00 Ft
218,00 Ft
269,00 Ft
336,00 Ft
269,00 Ft
336,00 Ft

Gvermeketkeztetési támogatás
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi ,.XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) szerint a szülő által fizetendő személyi térítési díjat az intézményvezető
állapítja meg a napi étkezési térítési díj bruttó összegének és az igénybe vett étkezési napok
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számának figyelembevételével, melyet az arra való
kedvezménnyel (100%-kal vagy 50%-kal) csökkenteni kell.

jogosultág esetén,

normatív

Ingyenes az étkezés az óvodai nevelésben részesülő gyermek esetén, ha rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesül; tartósan beteg vagy fogyatékos vagy olyan
családban él, amelyben tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek; olyan családban
él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek; olyan családban él, amelyben a szülő
nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező
legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és
nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130%-át; vagy nevelésbe vették.
Az 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban ingyenes az étkezés, ha a gyermek
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy nevelésbe vették. Az 1-8.
évfolyamon felül nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanuló számára ingyenesen
kell biztosítani az intézményi gyermekétkeztetést, ha nevelésbe vették vagy utógondozói
ellátásban részesül.
A gyermekétkeztetés során az intézményi térítési díj 50%-át nolinatív kedvezményként kell
biztosítani (kedvezményes étkezés), így például az 1-8. évfolyamon felül nappali rendszerű
iskolai oktatásban részt vevő tanulónak, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesül, az 1-8. és az azon felüli évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő
tanulónak, ha olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek, feltéve,
hogy a tanuló nem részesül ingyenes étkezésben.
A pénzbeli és tennészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet
23/B. § (2) bekezdése tartalmazza a gyermekétkeztetési támogatás mértékét kerületünkben. A
szülők által a gyermekek étkeztetésére ténylegesen fizetendő összeg jelenlegi mértékének
fenntartása érdekében továbbra is javasolt a gyermekétkeztetési támogatás biztosítása, mely
külön napirendi pont keretében kerül tárgyalásra.
A szülők által fizetendő térítési díj mértéke nem haladhatja meg a nyersanyag ár bruttó
összegét, mely a 2020. május 26. napjától 2020. június 01. napjáig tartó átmeneti időszak
tekintetében a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék által figyelembe vett bruttó nyersanyag árral
számolva nem indokol rendeletmódosítást fenti időtartamra.
A szülők által fizetendő térítési díj a nyersanyag ár bruttó összege, melyet szükséges átvezetni
2020. június 02. napjától hatályos Szolgáltatási Szerződésben meghatározott ajánlati ár
figyelembevételével a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban,
valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII.
kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.)
önkormányzati rendeletben. A rendelet módosítása az előterjesztés 1. számú mellékletét
képezi.
A gyermekétkeztetési térítési díjakra, valamint a támogatás mértékének meghatározására
vonatkozó javaslat egyidejű elfogadása esetén az óvodákban, az általános
középiskolákban a szülők 10%-kal alacsonyabb áron tudják fizetni gyermekük
étkeztetését.
Az eladási ár és ezen belül a nyersanyagnorma kedvező alakulása ellenére nem javasolt
fentieknél nagyobb mértékű térítési díj csökkenés. Most egy átmeneti időszak étkeztetési
költségei ismertek csupán számunkra, folyamatban van a közétkeztetési szolgáltatás

közbeszerzés keretében történő beszerzése. A jelenlegi gazdasági helyzetben és az élelmiszer
piacon jelentkező drasztikus áremelés hatása valószínű tovább befolyásolja a beszerzési árat.
A járvány miatt kialakult veszélyhelyzet jelentős anyagi terheket rótt az Önkormányzatra
egyrészt kormányzati intézkedések, másrészt a kialakult gazdasági helyzet következtében. A
Kormány 1.125 millió Ft fejlesztési támogatást vont el az önkormányzattól, valamint kiesett
185 millió Ft gépjármű adó bevétel, továbbá 1.380 millió Ft bevétel kiesés várható a kormány
olyan intézkedései miatt, amelyek érintik az Önkormányzatot (idegenforgalmi adó, helyi
adóbevételek, parkolási bevételek, stb.). A gazdasági helyzet romlása miatt további
bevételkiesés várható (bérleti díjak, elidegenítési bevételek stb.), melynek becsült összege
1.842 millió Ft. A járvány a jelenlegi becslések alapján 156 millió Ft védekezéssel
kapcsolatos többletköltséget generált.
A javasolt szülői térítési díjakat az alábbi táblázat tartalmazza:

intézményi gyermekétkezés
típusa
Óvoda egész napos

A szülők által ténylegesen
fizetett összeg/nap
normál, diétás étkezés
esetén
(jelenlegi)

A szülők által ténylegesen
fizetett összeg/nap
normál, diétás étkezés esetén
(javasolt)

370 Ft

333,00 Ft

50 Ft

45,00 Ft

273 Ft

245,70 Ft

47 Ft

42,30 Ft

488 Ft

439,20 Ft

75 Ft
338 Ft
75 Ft

67,50 Ft
304,20 Ft
67,50 Ft

338 Ft

304,20 Ft

Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna
Általános iskola egész napos
Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna
Középiskola
ebéd

B) Népkonyhai étkeztetés
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 étkezés 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.
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 217/2020. (V. 25.)
számú polgármesteri döntés következtében a közétkeztetést és a népkonyhai étkeztetést
biztosító Klassz Menza Kft-vel (jogelőd: PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.) kötött
Vállalkozási Szerződés érvénytelenség okán felmondásra került. A közétkeztetési feladat
átmeneti időszakra történő ellátására szerződő Eurest Étteremüzemeltető Kft. által kötött
szerződés a népkonyhai étkeztetés biztosítására nem terjedt ki, így ennek a feladatnak a
biztosításáról gondoskodni szükséges.
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Önkormányzatunk a szociális étkeztetést a szociálisan rászorulók részére a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól es működésük feltételeiről
szóló 1/2000. (L 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.
A népkonyhai étkeztetés hétköznapokon (hétvége es ünnepnap kivételével) biztosítja a napi
egyszeri meleg ételt a rászoruló személyek részére a Képviselő-testület 185/2015. (VI. 25.)
számú határozata alapján 2016. január 01. napjától 350 fő részére.
A közétkeztetés es szociális étkeztetés ellátására vonatkozó szerződésben bekövetkező
változásból eredően a népkonyhai étkeztetés 2020. június 02. napjától a Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék saját főzőkonyháiban előállított étellel kerül biztosításra.
A népkonyhai étkeztetés biztosítása érdekében a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
engedélyezett létszámát szükséges 2020. június 02. napjától 1 fő szakács álláshellyel
megemelni, valamint a feladat ellátáshoz szükséges edények, egyéb eszközök beszerzésének
egyszeri beruházásához fedezetet biztosítani.
Fentiek alapján javaslom a határozati javaslat es a Rendelet módosításának elfogadását.
C) A 2018/2020. (V. 25.) számú határozat módosítása
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.)
számú polgármesteri határozatot adminisztrációs hiba miatt Módosítani szükséges.
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.)
számú polgármesteri határozat 3. pontja helyében
„a Közétkeztetési feladatok 2020. június 02. napjától történő a közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét
képező Eurest Étteremüzemeltető Kft. szolgáltatási szerződést aláírom, is haladéktalanul
. tájékoztatom a közbeszerzési hatóságot".
az alábbi szöveg lép:
„a Közétkeztetési. feladatok 2020. június 02. napjától történő a közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az Eurest Étteremüzemeltető Kftvel kötendő szolgáltatási szerződést aláírom, és haladéktalanul tájékoztatom a közbeszerzési
hatóságot".
II. A beterjesztés indoka
A közétkeztetési árváltozás, valamint a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett
létszámának emelése a népkonyhai étkeztetés napi 350 adag/nap előállítása érdekében
szükséges, hogy döntéshozó meghozza döntését.
III. A döntés célja, pénzügyi hatása
A döntés célja az óvodai, iskolai intézményi étkeztetési térítési díjakról szóló rendelet
módosítása, az étkeztetési szolgáltatás árváltozása miatt, valamint a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék feladatának bővítése a népkonyha részére történő főzéssel, es . ezért az
engedélyezett létszámának 1 fővel (1 fő szakács) történő emelése a népkonyhai étkeztetés
napi 350 adag/nap előállítása érdekében.

A közétkeztetési kiadások előirányzatát a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Központ (továbbiakban JSZSZGYK) költségvetése tartalmazza.
Az új közétkeztetési szerződésben szereplő eladási árakkal számolva az Önkormányzat a
szerződés tervezett tartama alatt (2020. június 2. és 2020. november 30.) összesen 67.964 ezer
Ft megtakarítást érhet el a régi szerződéses árakhoz viszonyítva. A költségvetésben 6%-os
áremeléssel is számoltunk, melynek éves összege 52.163 ezer Ft, ez is megtakarításként
jelentkezik. A szülői térítési díj csökkenés 2.983 ezer Ft bevétel kiesést eredményez. Az
eladási ár csökkenés miatt költségvetési támogatási bevétel kiesés is várható, melynek
nagyságát még becsülni sem tudjuk a támogatás számításának olyan tényezői miatt, melyre
nincs rálátásunk. Továbbá számolni kell az áfa visszatérítési bevétel kieséssel is.
Javaslom az 52.163 ezer Ft megtakarítást az intézménytől elvonni és az általános működési
tartalékba helyezni, a 67.964 ezer Ft megtakarítást és a bevétel kieséseket javaslom, hogy
csak az állami támogatás októberi felmérésénél rendezzük, mert ekkor már nagyobb
rálátásunk lesz az állami támogatás összegének alakulásáról.
Az által, hogy a népkonyhán a szolgáltatás kivásárlásával biztosított étkezés kiváltásra kerül a
Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját konyháján történő főzéssel, 2020-ban jelentkező
megtakarítás a tervezett adagszámra számolva 24.979 ezer Ft.
A Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék által kiszámlázott étel ára bruttó 508,- Ft/adag, 49170
tervezett adagot figyelembe véve 24.978.360,0 Ft, mely összeggel szükséges az intézmény
költségvetésének módosítása.
A fentiek miatt szükséges a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék engedélyezett álláshelyeinek
2020. június 02. napjától 1 fő szakács álláshellyel történő megemelése, melynek többlet
költsége 2020-ban 1.624.896,- Ft, éves szinten 3.822,0 ezer Ft, továbbá a feladat ellátás
biztosítása érdekében edények, berendezési tárgyak beszerzése válik szükségessé összesen
2.050.000,- Ft-ot értékben, továbbá programbővítéshez 53.340,- Ft, melyet javaslok a
JSZSZGYK költségvetésében jelentkező megtakarítás terhére biztosítani.
IV. Jogszabályi környezet
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a
továbbiakban: Gyvt.) 18. § (la) bekezdése szerint a települési önkormányzat a jogosult
gyennek számára tennészetbeni ellátásként biztosítja a gyermekétkeztetést, a 21/B. §-a
meghatározza az ingyenes és kedvezményes intézményi gyeiniekétkeztetést, a 29. § (2)
bekezdés e) pontja szerint a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza a fizetendő
térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait, a 146. § (1)
bekezdése szerint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, a 148. § (5) bekezdése
szerint a személyi térítési díj összege önkormányzati intézmény esetén a fenntartó
rendeletében foglaltak szerint csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi
viszonyai ezt indokolttá teszik, a 151. § (3), (4) bekezdései szerint gyennekétkeztetés térítési
díja az élelmezés nyersanyagköltsége forgalmi adóval növelt összegének egy ellátottra jutó
napi összege.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 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 1/2600.
(I.7.) SzCsM rendelet (továbbiakban: SzCsM rendelet) tartalmazza.
A Képviselő-testület döntése a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 62. § (2) bekezdésén, 92. § (1) bekezdés a) pontján és (2) bekezdésén, feladatköre

a Mötv. 23. § (5) bekezdés 11. és 11 a pontján, 41. § (6) bekezdésén, hatásköre a 42. § I.
pontján alapul, a 111. § (2) bekezdés szerint a helyi önkormányzat az éves költségvetéséből
biztosítja a törvényben meghatározott kötelező, valamint önként vállalt feladatait.
Az Mötv. 46.§ (1) bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni, az Mötv.
50. § alapján a rendeletalkotáshoz minősített többség szükséges.
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.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva a polgármester külön íven rendeletet alkot es határozatot hoz.
A rendelet hatálybalépésének időpontja visszamenőleges hatállyal kerül megállapításra. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a jogszabálynak a
címzettek számára egyértelműen értelmezhető szabályozási tartalommal kell rendelkeznie. A
2. § (2) bekezdés kimondja, hogy a jogszabály a hatálybalépését megelőző időre nem
állapíthat meg kötelezettséget, kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el
vagy korlátozhat jogot, és nem nyilváníthat valamely magatartást jogeilenessé.
A 10/2014 (IV. 4.) AB határozat rögzíti, hogy "A Jat. 2. § (2) bekezdése értelmében
jogszabály a. hatálybalépését megelőző időre nem állapíthat meg kötelezeitséget,
kötelezettséget nem tehet terhesebbé, valamint nem vonhat el vagy korlátozhat jogot, és nem
nyilváníthat valamely magatartást jogellenessé. Ebből a szabályból következően tehát a
visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma nem abszolút érvényű, és egyértelműen élhet ezzel
az eszközzel a jogalkotó akkor, amikor I'd jogosultságot állapít meg, meglévő jogosultságot
terjeszt ki, vagy valamely jog korlátozását oldja fel."
Fenti rendelkezések alapján jelen esetben a rendelet visszamenőleges hatályú jogalkotása
lehetséges, tekintettel arra, hogy meglévő jogosultságot terjeszt ki.
Rendeletmódosítás!
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendeletét.
Mellékletek:
1.számú melléklet rendelet tervezet
2. számú melléklet polgármesteri döntés tervezet
Kérem az alábbi határozati javaslat és a mellékelt rendelettervezet elfogadását.
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I. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
..../2020. (
.) számú határozata

Képviselő-testület

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
I. a nevelési-oktatási és a szociális intézmények közétkeztetési árváltozásából eredő
költségváltozást a szolgáltatást igénybevevőktől továbbra is átvállalja.
2. a) az étkeztetési kiadások áremelésére tervezett 6%-os növekedés ősszegével, 52.163 ezer
Ft-tal a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ költségvetését
csökkenti,
b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel, finanszírozási
működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát csökkenti a „4010401 Szociális étkeztetés" — kötelező feladat előirányzatát — címen 9.975,0 ezer Ft-tal, az
önként vállalt feladat előirányzatát 1.590,0 ezer Ft-tal, a „40105 Nappali ellátás" kötelező
feladat előirányzatát 505,0 ezer Ft-tal, az önként vállalt feladat előirányzatát 75,0 ezer Fttal, a „40108 Családok Átmeneti Otthona" kötelező feladat előirányzatát 338,0 ezer Ft-tal,
a „40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása" kötelező feladat
előirányzatát 39.680,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen címek dologi kiadási
előirányzatát csökkenti ugyan ezen összegekkel.
c)
az
Önkormányzat
bevétel
„11108-02
Költségvetési
támogatások,
intézményfinanszírozás" cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi
támogatás folyósítása — kötelező feladat — előirányzatát 50.498,0 ezer Ft-tal, az önként
vállalt feladat előirányzatát 1.665,0 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a „11107-01
Működési cél és általános tartalék" cím kiadási — kötelező feladat - azon belül az általános
tartalék előirányzatát 52.163,0 ezer Ft-tal megemeli.
3. felkéri a polgámiestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1.-3. pont esetében: polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2020. június 3., 3. 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

II. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
..../2020. (
) számú határozata

Képviselő-testület

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
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 a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék feladata saját főzőkonyhái által.

2.

a határozat 1. pontja szerinti feladat ellátás biztosítása érdekében a Józsefvárosi Egyesített
Bölcsődék engedélyezett létszámát 2020. június 02. napjától 1 fő szakáccsal megemeli, így
az engedélyezett álláshelyeinek száma 197 főről 198 főre változik.

3.

felkéri 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 ezer Ft-ot, konyhai
berendezések vásárlására és étkezési program bővítésre 2.103,0 ezer Ft-ot biztosít 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
Gyermekjóléti
Központ bevétel, finanszírozási működési
bevételek/központi,
irányítószervi támogatás előirányzatát csökkenti a „40104-01 Szociális étkeztetés" —
kötelező feladat — címen 3.728,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím dologi
kiadási előirányzatát is csökkenti ugyanezen összeggel,
b) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék bevétel 40200 cím — önkent 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 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 214,0 ezer Fttal, a beruházások előirányzatát 2.050,0 ezer Ft-tál, a dologi kiadások előirányzatát 53,0
ezer Ft-tal megemeli.

6.

a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40200 — önként vállalt feladat - bevételek/működési
bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát 24.978,0 ezer Ft-tal megemeli a
határozati javaslat 1. pontjában foglaltak miatt.
felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
következő módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1. — 2., és a 4. -7. pont esetében: polgármester. 3. pont esetében: Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője
Határidő: 1. - 2. és 4.-6. pont 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
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III. Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
..../2020. (
) számú határozata
A képviselő-testület a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló
218/2020. (V. 25.) számú polgármesteri határozatot adminisztrációs hiba miatt módosítja.
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.)
számú polgármesteri határozat 3. pontja helyébe
„a Közétkeztetési feladatok 2020. június 02. napjától történő a közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét
képező Eurest Étteremüzemeltető Kit szolgáltatási szerződést aláírom, és haladéktalanul
tájékoztatom a közbeszerzési hatóságot".
az alábbi szöveg lép:
„a Közétkeztetési feladatok 2020. június 02. napjától történő a közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az Eurest Étteremüzemeltető Kftvel kötendő szolgáltatási szerződést aláírom, és haladéktalanul tájékoztatom a közbeszerzési
hatóságot".
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020.06.03.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humán zolgálta ási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
Budapest, 2020. június 3.
Pikó András
polgármester
Tör
Czukkerné dr. Pintér Erzsébet
jegyző

1. sz. melléklet

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének
...../2020. (VI. 03) önkormányzati rendelete
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 62. § (2) bekezdésében, a
92. § (1) bekezdés a) pontjában, a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CL)00(IX. törvény 23. § (5)
bekezdés 11. és 11 a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet
alkotja meg:

1. § A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

3. § E rendelet 1. mellékletében foglalt rendelkezéseket 2020. június 2. napjától kell
alkalmazni.

Budapest, 2020. június 03.

Czukkerné dr: Pintér Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester
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1. melléklet ...../2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelethez
intézményi gyeimekétkezés
típusa
Óvoda egész napos

intézményi térítési díj
összege/nap
normál

intézményi térítési díj
összege/nap
diétás

424,18 Ft

529,59 Ft

87,63 Ft

109,22 Ft

248,92 Ft

311,15 Ft

Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna
Általános iskola alsó
tagozat egész napos
Ebből:
tízórai
ebéd
uzsonna
Általános iskola felső
tagozat egész napos
Ebből:
tízórai
ebéd '
uzsonna
Középiskola
ebéd

87,63 Ft

-

109,22 Ft

529,59 Ft

662,94 Ft

109,22 Ft
311,15 Ft
109,22 Ft

137,16 Ft
388,62 Ft
137,16 Ft

547,37 Ft

683,26 Ft

102,87 Ft
341,63 Ft
102,87 Ft

128,27 Ft
426,72 Ft
128,27 Ft

386,08 Ft

533,40 Ft
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INDOKOLÁS
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi
iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló ..../2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelet módosításához
1. Általános indokolás
A módosító rendelet a következők szerint változtat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
által fenntartott óvodákban, valamint az állami intézményfenntartó központ által fenntartott
Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló
13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A rendelet mellékletét módosítja az aktuális árak alapul vételével.
a 2. — 3. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi iskolákban
alkalmazott étkezési térítési díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló ..../2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelethez
A rendelettervezet esetében figyelembe kell venni, hogy a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése előírja az előzetes hatásvizsgálatot: „A jogszabály
előkészítője — a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű — előzetes
hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes
hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve
komiányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat
képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa
meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz elkészítője előzetes
hatásvizsgálatot végez."
A hatásvizsgálat során a (2) bekezdésben meghatározottakat kell különösen vizsgálni.
1. Társadalmi hatások
A jelenlegi ellátások további biztosítása.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest
nem emelkednek.
3. Környezeti és egészségügyi következmények
A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, illetve egészségügyi
következménye nincs.
4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet megalkotásával az adminisztrációs terhek növekedése nem várható.
5. A jogszabály megalkotásának Szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvénynek, valamint a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI: törvénynek való
megfelelés.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek nem változnak,
a pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.

EREDETI RENDELET

MÓDOSÍTÁSI JAVASLAT

A Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által
fenntartott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest
Főváros VIII. kerületi iskolákban alkalmazott térítési
díjakról szóló 13/2013. (III. 28.) önkormányzati
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2. számú melléklet
...../2020. (VI. 03.) számú határozat
a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott óvodákban, valamint az állami
intézményfenntartó központ által fenntartott Budapest Főváros VIII. kerületi
iskolákban alkalmazott étkezési térítési díjakról
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- es hatáskörét a polgármester
gyakorolja.
E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és
hatáskörét gyakorolva Pikó András polgármester úgy döntök, hogy:
1. a nevelési-oktátási es a szociális intézmények közétkeztetési árváltozásából eredő
költségváltozást a szolgáltatást igénybevevőktől az önkormányzat továbbra is átvállalja
2. a) az étkeztetési kiadások áremelésére tervezett 6%-os növekedés összegével,
52.163 ezer Ft-tal a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató es Gyermekjóléti Központ
költségvetését csökkentem,
b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel, finanszírozási
működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát csökkenti a „4010401 Szociális étkeztetés" — kötelező feladat előirányzatát — címen 9.975,0 ezer Ft-tal, az
önként vállalt feladat előirányzatát 1.590,0 ezer Ft-tal, a „40105 Nappali ellátás" kötelező
feladat előirányzatát 505,0 ezer Ft-tal, az önként vállalt feladat előirányzatát 75,0 ezer Fttal, a „40108 Családok Átmeneti Otthona" kötelező feladat előirányzatát 338,0 ezer Ft-tal,
a „40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása" kötelező feladat
előirányzatát 39.680,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen címek dologi kiadási
előirányzatát csökkentem ugyan ezen összegekkel.
c)
az
Önkormányzat
bevétel
„11108-02
Költségvetési
támogatások,
intézményfinanszírozás" cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi
támogatás folyósítása — kötelező feladat — előirányzatát 50.498,0 ezer Ft-tal, az önként
vállalt feladat előirányzatát 1.665,0 ezer Ft-tal csökkenti, ezzel egyidejűleg a „11107-01
Működési cél és általános tartalék" cím kiadási — kötelező feladat - azon belül az általános
tartalék előirányzatát 52.163,0 ezer Ft-tal megemelem.
3. a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet következő módosításánál
figyelembe veszem.
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Felelős: 1-3. pont esetében: polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2020. június 3., 3. 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

Budapest, 2020. június 03.

Pikó András
polgármester
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...../2020. (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. június 02. napjától 1 fővel (szakács) megemelem,
így az engédélyezett 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 ezer 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
Gyermekjóléti Központ bevétel, finanszírozási Működési bevételek/központi,
irányítószervi támogatás előirányzatát csökkentem a „40104-01 Szociális étkeztetés" —
kötelező feladat — címen 3.728,0 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 munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 214,0 ezer Fttal, 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.
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Felelős: 1. — 2., és a 4. -7. pont esetében: polgármester. 3. pont esetében: Józsefvárosi
Egyesített Bölcsődék intézményvezetője
Határidő: 1. - 2. és 4.-6. pont 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
polgármester

...../2020. (VI. 03.) számú határozat
a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020.
(V. 25.) számú polgármesteri határozat módosításáról
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:
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.)
számú polgármesteri határozatot adminisztrációs hiba miatt módosítom.
A közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozataláról szóló 218/2020. (V. 25.)
számú polgármesteri határozat 3. pontja helyébe
„a Közétkeztetési feladatok 2020. június 02. napjától történő a közbeszerzési eljárás
eredményének megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az előterjesztés mellékletét
képező Eurest Étteremüzemeltető Kft. szolgáltatási szerződést aláírom, és haladéktalanul
tájékoztatom a közbeszerzési hatóságot".
az alábbi szöveg lép:
„a Közétkeztetési feladatok 2020. június 02. napjától történő a közbeszerzési eljárás
eredményének-megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az ,Eurest Étteremüzemeltető Kft.vel kötendő szolgáltatási szerződést aláírom, és haladéktalanul tájékoztatom a közbeszerzési
hatóságot".
Felelős: Polgármester
Határidő: 2020.06.03.
A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály
Humánkapcsolati Iroda
Budapest, 2020. június 03.

Pikó András
polgármester

