BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
POLG ÄRMESTER

1 B522020. (V. 20.) számú határozat
A veszélyhelyzeti gyermekétkeztetés támogatás fedezetéről
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 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 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 Andras polgármester úgy döntök, hogy:
1. az új típusú korona vírus terjedése következtében kialakult rendkívüli krízis helyzetre
tekintettel 2020. május 20. napjától a veszélyhelyzet időtartamára napi 150 adag egy tál
meleg ételt biztosítok, mely a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék saját főzőkonyháiban
kerül előállításra.
2. felkérem a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ
intézményvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott 150 adag meleg étel
megrendelésére vonatkozóan kössön szerződést a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék
intézménnyel.
3. az 1. pontban meghatározott adagszámra havonta 1.754 ezer Ft-ot biztosítok május és
június hónapokra a 11702 címen elkülönített 45.000 ezer Ft terhére céljelleggel.
4. a) a határozat 3. pontjában foglaltak miatt az Önkormányzat kiadás „11702 Védelmi
feladatok" cím — önként vállalt feladat - dologi kiadások előirányzatáról
3.508,0 ezer Ft-ot átcsoportosítok a 11108-02 „Költségvetési támogatások,
intézményfinanszírozás" cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési
kiadások/központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzatára veszélyhelyzeti
gyermekétkeztetés érdekében,
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b) a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ 40104-01 Szociális
étkeztetés cím — önként vállalt feladat — finanszírozási működési bevételek/központi,
irányítószervi támogatás előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát
3.508,0 ezer Ft-tal megemelem,
c) a Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék 40200 — önként vállalt feladat bevételek/működési bevételek előirányzatát és a dologi kiadások előirányzatát
3.508,0 ezer Ft-tat megemelem napi 150 adag étel elkészítése érdekében.
5.

a költségvetési rendelet módosításánál a határozatban foglaltakat figyelembe veszem.

Felelős:
1.pont esetében: Józsefvárosi Egyesített Bölcsődék intézményvezetője,
2. pont esetében: Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
intézményvezetője,
3., 4., 5., pont esetében: polgármester

Központ

Határidő: 1., 3. és 4. pont esetében: 2020. május 20., 2. pont esetében: 2020. május 23.,
5. 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 49•

Pikó An4rás
polgármester
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