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BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:
CZUKKERNÉ DR. PINTÉR ERZSÉBET
JEGYZŐ
Költségvetési es Pénzügyi Bizottság véleményezi
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Kulturális, Civil, Oktatási, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság

E.

Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság

E

Városüzemeltetési Bizottság

E

Kerületfejlesztési, Környezet- és Klímavédelmi Bizottság
F
Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
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 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
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gyakorolja. E rendelkezések alapján a Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
feladat- és hatáskörét gyakorolva a polgármester hozza meg a döntést.
A veszélyhelyzet kihirdetésére a koronavírus járvány miatt volt szükség. A koronavírus
járvány terjedésének megfékezése érdekében 2020. március 16. napjától a köznevelési
intézményeket nem látogathatják a gyermekek. A 71/2020 (III. 27.) Kormány rendelet pedig
kijárási korlátozást vezetett be egész Magyarország területére, mely alapján a lakóhelyet csak
nyomós indokkal lehet elhagyni. A köznevelési intézményeket már látogathatják a
gyermekek, illetve a kijárási korlátozás megszűnt, viszont a hatásai továbbra is érezhetőek.
A tömeges megbetegedést okozó koronavírus járvány elterjedése a legtöbb ember számára
rendkívüli élethelyzetet teremtett, melynek következtében jelentősen megnövekedett a
munkájukat elveszítő, pénzügyileg egyre nehezebb helyzetbe kerülök száma.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020. (III. 31.) számú rendelete létrehozta a koronavírus járvány következtében rendkívüli
élethelyzetbe került személyek részére nyújtható rendkívüli települési támogatást. Ezen
támogatás azoknak a lakosoknak nyújt segítséget, akik a koronavírus járvány miatt kerültek
rendkívüli élethelyzetbe. A hosszan tartó veszélyhelyzet, és a tartósan fennálló koronavírus
járvány veszély sok lakost érint, melynek hosszú távú hatása és következménye lesz. Jelenleg
ez a fajta támogatási forma kizárólag a Kormány által a koronavírus-veszély miatt elrendelt
veszélyhelyzet időtartama alatt nyújtható be, azonban a koronavírus járvány hatásai jóval
tovább érezhetőek, ezért szükséges a benyújtási határidő meghosszabbítása a költségvetési
keret kimerüléséig.
A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2020. (III. 31.) számú rendelete 2020. április 1. napjától hatályos. A kérelem
benyújthatóságának első hónapjában 1.251 darab, 2020. május 22. napjáig több mint 1.500 db
kérelem érkezett be koronavírus-támogatásra. 2020. május 22. napjáig 14.580.000,- Ft
összegben történt kifizetésre előkészítés. Azt, hogy mennyien fogják benyújtani a kérelmet
nehéz tervezni, de csökkenő tendenciát mutat. Jelenleg heti átlagban 1.822.500,-Ft került
kiutalásra a támogatás kezdete óta eltelt 6 hétben. Amennyiben ez így folytatódik, a jelenleg
fedezetül szolgáló 50.000 ezer Ft 2020. szeptember végéig elegendő lesz.
Továbbá, a közétkeztetési szerződéssel kapcsolatos döntések meghozatala tárgyában a
217/2020. (V. 25.) számú határozattal hozott Polgármesteri Döntés a Klassz Menza KR-vel
(jogelőd: PENSIO Minőségi Közétkeztetés Kft.) a 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
eredményének megállapításáig tartó időszakra vonatkozóan az Eurest Etteremüzemeltető Kft.vel szolgáltatási szerződés 2020. május 26. napján aláírásra került.
Az új szerződés következtében szükséges az étkeztetési támogatás összegeinek
megváltoztatása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 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 számának
figyelembevételével, melyet az arra való jogosultág esetén, normatív kedvezménnyel (100%kal vagy 50%-kal) csökkenteni kell.
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A gyermekétkeztetési térítési díjakra, valamint a támogatás mértékének meghatározására
vonatkozó javaslat egyidejű elfogadása esetén az óvodákban, az általános és
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 szülők által fizetendő térítési díj a nyersanyag ár bruttó összege, melyet szükséges átvezetni
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,
mely külön napirendi pont keretében kerül tárgyalásra
Fentiekre tekintettel a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális
és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) alábbi módosítása szükséges.
A Rendelet 26/A. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A koronavírus járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel
folyósított támogatás addig nyújtható, ameddig a költségvetésben erre a célra elkülönített
keret ki nem merül."
A Rendelet 23/B. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/B. § (2) A támogatás mértéke
a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésben nem
részesül:
az étkeztetést igénybe vevő
intézménye:
óvoda

az étkezés típusa
Tízórai
Di étás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

a támogatás
összege/igénybe vett
adag/Ft/nap
42,63
64,22
3,22
65,45
45,33
66,92
3
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általános iskola alsó tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

41,72
69,66
6,95
84,42
41,72
69,66

általános iskola felső tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

35,37
60,77
37,43
122,52
35,37
60,77

középiskola

Ebéd
Diétás ebéd

81,88
229,20

b.) amennyiben az igénybe vevő 50%-os mértékű kedvezményes gyermekétkeztetésben
részesül:
a támogatás
az étkeztetést igénybe vevő
az étkezés típusa
összege/igénybe vett
intézménye:
adag/Ft/nap
óvoda
Tízórai
21,315
Diétás tízórai
32,11
Ebéd
1,61
Diétás ebéd
32,725
Uzsonna
22,665
Diétás uzsonna
33,46
általános iskola alsó tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

20,860
34,830
3,475
42,210
20,860
34,830

általános iskola felső tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

17,685
30,385
18,715
61,260
17,685
30,385

középiskola esetében

Ebéd
Diétás ebéd

40,940
114,600

II.
A beterjesztés indoka
A rendeletmódosítás a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik. A támogatás
benyújtási lehetőségének meghosszabbítása, illetve az új étkeztetési támogatási összegek
mielőbbi bevezetése érdekében szükséges, hogy a Képviselő-testület döntését a következő
ülésén meghozza.

III. A döntés MO, pénzügyi hatása
A döntés célja jelen előterjesztésben foglalt az Önkormányzat által nyújtott támogatás
kiterjesztése azért, hogy az Önkormányzat által nyújtott ellátások hatékonyabban, szélesebb
körben elérjék a kívánt célt.
Jelenleg a koronavírus-járvány következtében rendkívüli élethelyzetbe került személyek
részére nyújtható rendkívüli települési támogatásra a költségvetésben 50.000 ezer Ft áll
rendelkezésre a 11303 címen a rendeletben foglaltakra.
Az Új étkeztetési szerződés szerinti eladási árak és a nyersanyag ár is csökkent, ezért a térítési
díj szociális alapon történő kiegészítése is csökken, melynek mértéke a 2020-ban hat hónapra
számolva (a megkötött étkeztetési szolgáltatási szerződés maximális időtartama 6 hónap)
6.665 ezer Ft, melyet javaslok az általános működési tartalékra helyezni.
IV. Jogszabályi környezet
A Képviselő-testület hatásköre a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében, 45. § (1)
bekezdésében foglaltakon alapul.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a
továbbiakban: Mötv.) 46. § (1) bekezdés alapján az előterjesztést nyilvános ülésen kell
tárgyalni, az Mötv. 50. § alapján a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbség
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 rendeletet alkot.
Fentiek alapján kérjük a mellékelt rendelet és határozati javaslat elfogadását.
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.
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A 10/2014 (IV. 4.) AB határozat rögzíti, hogy "A Jat. 2. § (2) bekezdése értelmében
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 jogellenessé. Ebből a szabályból következően tehát a
visszamenőleges hatályú jogalkotás tilalma nem abszolút érvényű, és egyértelműen élhet ezzel
az eszközzel a jogalkotó akkor, amikor in jogosultságot állapít meg meglévő jogosultságot
terjeszt M. vagy valamely jog korlátozását oldja fel."
Fenti rendelkezések alapján jelen esetben a rendelet visszamenőleges hatályú jogalkotása
lehetséges, tekintettel arra, hogy meglévő jogosultságot terjeszt ki.

Rendeletalkotási javaslat!
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a
pénzbeli és tumészetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet
módosítását.
Határozati javaslat
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület
..../2020. (VI. 03.) számú határozata
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy
1. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel, finanszírozási
működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát csökkenti „40109
Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása" - kötelező feladat 6.665,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatát
csökkenti ugyan ezen összeggel.
2. az
Önkormányzat
bevétel
„11108-02
Költségvetési
támogatások,
intézményfinanszírozás" cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányító szervi
támogatás folyósítása — kötelező feladat — előirányzatát 6.665,0 ezer Ft-tal csökkenti,
ezzel egyidejűleg a „11107-01 Működési cél és általános tartalék" cím kiadási — kötelező
feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatát ugyan ezen összeggel megemeli.
3. felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet
módosításánál vegye figyelembe.
Felelős: 1-3. pont esetében: polgármester
Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2020. június 03., 3. 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
Melléklet:
Rendelet-tervezet
Budapest, 2020. június 9.S*

Pikó András
polgármester

Törv nyességi ellenőrzés: \
Czukkerné dr. Pinter Erzsébet
jegyző

Melléklet: Rendelet-tervezet
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Polgármestere — a koronavírus
elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) és (3) bekezdése, és a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi
CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a Képviselő-testületnek az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörében a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLOEOGGX. törvény 23. § (5) bekezdés 11.a. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva és a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (3) bekezdésében,
45. § (1) bekezdésében, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján a
következő rendelet alkotja:
1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének a
pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 26/A. § (10) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A koronavírus járvánnyal összefüggően beállott rendkívüli helyzetre tekintettel
folyósított támogatás addig nyújtható, ameddig a költségvetésben erre a célra elkülönített
keret ki nem merül."
2. § A Rendelet 23/B. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„23/B. § (2) A támogatás mértéke
a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy kedvezményes gyemiekétkeztetésben nem
részesül:
az étkeztetést igénybe vevő
intézménye:
óvoda

az étkezés típusa
Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

a támogatás
összege/igénybe vett
adag/Ft/nap
42,63
64,22
3,22
65,45
45,33
66,92

általános iskola alsó tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

41,72
69,66
6,95
84,42
41,72
69,66

általános iskola felső tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

35,37
60,77
37,43
122,52
35,37
60,77

középiskola

Ebéd
Diétás ebéd

81,88
229,20

b.) amennyiben az igénybe vevő 50%-os mértékű kedvezményes gyermekétkeztetésben
részesül:
az étkeztetést igénybe vevő
intézménye:

az étkezés típusa

a támogatás
összege/igénybe vett
adag/Ft/nap
21,315
32,11
1,61
32,725
22,665
33,46

óvoda

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

általános iskola alsó tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

20,860
34,830
3,475
42,210
20,860
34,830

általános iskola felső tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

17,685
30,385
18,715
61,260
17,685
30,385

középiskola esetében

Ebéd
Diétás ebéd

40,940
114,600
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3. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
4. § E rendelet 2. §-ában foglalt rendelkezőseket 2020. június 2. napjától kell alkalmazni.
Budapest, 2020. június 03.

Czukkemé dr. Pinter Erzsébet
jegyző

Pikó András
polgármester
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a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 29/2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelet indokolása
1. Általános indokolás
A módosító rendelet a következők szerint változtat a pénzbeli és természetbeni, valamint a
személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló
10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelet jelenlegi szabályain.
2. Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A Rendeletben foglalt koronavírus járványra tekintettel benyújtható rendkívüli települési
támogatás benyújtási határidejének meghosszabbítása.
a 2. §-hoz
A Rendeletben foglalt étkeztetési támogatás összegének megváltoztatása, tekintettel arra,
hogy új közétkeztetési szolgáltatási szerződés került aláírásra, mely 2020. június 2. napján lép
hatályba.
a 3. §-hoz
A hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
a 4. §-hoz
A támogatás mértékéről szóló rendelkezések alkalmazására vonatkozóan állapít meg
rendelkezést.
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Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2015. (III. 01.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2020. (VI. 03.) önkormányzati rendelete
a pénzbeli és természetbeni, valamint a személyes
gondoskodást nyújtó szociális is gyermekjóléti
ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.)
önkormányzati rendelet módosításáról
1. § Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi
Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és
természetbeni, valamint a személyes gondoskodást
nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátások helyi
szabályairól szóló 10/2015. (III. 01.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 26/A. § (10)
bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

(10) A járvánnyal összefüggően beállott
rendkívüli
helyzetre tekintettel
folyósított
támogatás kizárólag a Kormány által a
koronavírus-veszély miatt elrendelt veszélyhelyzet
időtartama alatt nyújtható, ezen belül addig, amíg
a) a Kormány, hasonló céllal általánosan, országos
érvénnyel életbe nem léptet, helyi támogatási
formát, vagy
b) a költségvetésben erre a célra elkülönített keret
ki nem merül

23/B. § (2) A támogatás mértéke
a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy
kedvezményes gyermekétkeztetésben nem
részesül:
az étkeztetést
,
igénybe vevó
intézménye:
óvoda

,
az etkezés
,
tipusa
Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

a támogatás
összege/igénybe
vett adag/Ft/nap
83,642
123,734
49,072
145,693
73,764
109,993

„ (10) A koronavírus járvánnyal összefüggően beállott
rendkívüli helyzetre tekintettel folyósított támogatás
addig nyújtható, ameddig a költségvetésben erre a célra
elkülönített keret ki nem merül."

A Rendelet 23/B. § (2) bekezdés helyébe a következő
rendelkezés lép:
23/B. § (2) A támogatás mértéke
a.) amennyiben az igénybe vevő ingyenes vagy
kedvezményes gyermekétkeztetésben nem részesül:

az étkeztetést
igénybe vevő az étkezés tipusa
intézménye:
óvoda
Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

a
támogatás
összege/igénybe
vett adag/Ft/nap
42,63
64,22
3,22
65,45
45,33
66,92
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általános
iskola alsó
tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

75,279
120,362
60,767
180,397
73,183
117,638

általános
iskola alsó
tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

41,72
69,66
6,95
84,42
41,72
69,66

általános
iskola felső
tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

90,862
140,620
109,852
244,208
74,987
119,983

általános
iskola felső
tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

35,37
60,77
37,43
122,52
35,37
60,77

középiskola

Ebéd
Diétás ebéd

162,722
312,939

középiskola

Ebéd
Diétás ebéd

81,88
229,20

b.) amennyiben az igénybe vevő 50%-os mértékű
kedvezményes gyermekétkeztetesben részesül:
az étkeztetést
a támogatás
az étkezés
igénybe vevő
összege/igénybe
típusa
vett adag/Ft/nap
intézménye:
óvoda
Tízórai
41,821
Diétás tízórai
61,867
Ebéd
24,536
Diétás ebéd
72,8465
36,882
Uzsonna
Diétás uzsonna
54,9965

b) amennyiben az igénybe vevő 50%-os mértékű
kedvezményes gyermekétkeztetésben részesül:
az étkeztetést
a
támogatás
az
étkezés
igénybe vevő
,
összege/igénybe
típusa
intézménye:
vett adag/Ft/nap
óvoda
Tízórai
21,315
Diétás tízórai
32,11
Ebéd
1,61
Diétás ebéd
32,725
Uzsonna
22,665
Diétás uzsonna
33,46

általános
iskola alsó
tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

37,6395
60,181
30,3835
90,1985
36,5915
58,819

általános
Tízórai
iskola
alsó Diétás tízórai
tagozat
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

20,860
34,830
3,475
42,210
20,860
34,830

általános
iskola felső
tagozat

Tízórai
Diétás tízórai
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

45,431
70,31
54,926
122,104
37,4935
59,9915

általános
Tízórai
iskola
felső Diétás tízórai
tagozat
Ebéd
Diétás ebéd
Uzsonna
Diétás uzsonna

17,685
30,385
18,715
61,260
17,685
30,385

középiskola
esetében

Ebéd
Diétás ebéd

81,361
156,4695

középiskola
esetében

Ebéd
Diétás ebéd

40,940
114,600
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HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A pénzbeli es természetbeni, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és
gyermekjóléti ellátások helyi szabályairól szóló
/2020. (VI. 03.) önkormányzati
rendelethez
1.Társadalmi hatások
Az elsődleges cél a rendelet módosításban a rendkívüli települési támogatás benyújtási
határidejének meghosszabbítása annak érdekében, hogy az önkormányzati segítség
hatékonyabban elérje a célját, illetve az új közétkeztetési szolgáltatási szerződéssel az
étkeztetési támogatás mértékének a változtatása szükséges.
2. Gazdasági, költségvetési hatások
A rendelet megalkotásával az önkormányzat szociális jellegű kiadásai a korábbiakhoz képest
emelkednek, azonban a fedezete a költségvetésben biztosított.
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 jelentős mértékben várható.
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A koronavírus járvány következtében indokolttá vált a benyújtási határidő módosítása annak
érdekében, hogy az önkormányzati segítséget minél többen igénybe tudják venni.
6. A jogszabály alkahnazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek változnak, a
pénzügyi feltételek az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítottak.
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁR

NKORMANYZÁT

PIKÓ ANDRÁS
PO l GÄRMEST ES

/2020. (VI. 03.) számú határozat
az étkeztetési támogatás fedezetéről
POLGÁRMESTERI DÖNTÉS
A koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII törvény 3. § (I) és (3) bekezdése
értelmében, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) számú
kormányrendelet L § 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
I. a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ bevétel, finanszírozási
működési bevételek/központi, irányítószervi támogatás előirányzatát csökkentem
„40109 Oktatási-nevelési intézményekben étkeztetés biztosítása" - kötelező feladat 6.665,0 ezer Ft-tal, ezzel egyidejűleg ugyan ezen cím dologi kiadási előirányzatát
csökkentem ugyanezen összeggel.
2. az
Önkormányzat
bevétel
„11108-02
Költségvetési
támogatások,
intézményfinanszírozás" cím finanszírozási működési kiadások/központi, irányító
szervi támogatás folyósítása — kötelező feladat — előirányzatát 6.665,0 ezer Ft-tal
csökkentem, ezzel egyidejűleg a „11107-01 Működési cél és általános tartalék" cím
kiadási — kötelező feladat - azon belül az általános tartalék előirányzatát ugyanezen
összeggel megemelem.
3. a határozatban foglaltakat a költségvetésről szóló rendelet módosításánál figyelembe
veszem.
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BUDAPEST FŐ VÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
PIKÓ ANDRÁS
P0(
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Felelős: 1-3. pont esetében: polgármester
Határidő: I. 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
Pikó András
polgármester
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