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Képviselő.testülete számár a

Tisztelt Képviselő.testůĺlet!

A helyi önkormanyzatohőI szőIő 1990. évi LXV. törvény (oťu.) 8.$ (1) bekezdésébęn
foglaltak szeľint a teleptilési önkormrányzat fe|ađata a helyi kozszolgźltatások kĺjrében
kültjnösen a szociális ellátásról való gondoskodás. 

^ 
(2) bekezdés alapjźn a települési

önkormányzat maga hatźrozza meg -a lakosság igényei alapján, anyagi lehetőségeitől
fuggően-, mely feladatokat, milyen mértékben és módon lát el.

A szociális igazgattstől és szociális ellátásokĺól szóló 1993' évi III. törvény (Szt) alapjan
szociális a|apszolgźltatásként kötelező önkormányzati feladat a 62. $ szerinti étkeztetés
bińosítása azok tészére, akik életkoruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátľiai
betegségük folýán nem képesek legalább napi egyszeľi meleg étkezésükľől gondoskodni.
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Előteľj esztő : S ántha Péterné alpolgármester,

A képviselő-testiileti iilés időpontj a:2012. szeptember 20. . sz. napirend

Tá rgy : Javaslat népkonyh a i étkeztetés bizto sítás ára

A napirendet nyý/zar:t ülésen kell tárgyalni, a dcjntés elfogadásahoz egyszerĺĺ/4qlqfuftę!!
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Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Humánszolgáltatási Bizottságvéleményezi X
Hatźr ozati j av as|at a bizottság szźlmźr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság és a Humánszo|gá|tatźsi Bizottság javasolja a
Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés megtárgy a|ásáń.
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Az onkormányzat a személyes gondoskodást nyujtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és múkcjdésfü feltételeiről szóló I/2000. (I.7.) SzCsM. ľendelet (SzCsM
rendelet) 20-24. $-aiban meghatározott szabá|yok szeľint binosítja a keľiiletben szociális
étkeztetést, valamint a népkonyhai étkeztetést is.

Józsefuaľosban a szociális étkeztetés az ,,oszirőzsa'' Gondozó Szolgźiat kerctén belül
töľténik. Azintézłnény napi haromszori étkezést biztosít - reggeli, ebéd, uzsonna - térítési díj
el1enében.

A Képviselő-testtilet a 35212010. (x.07.) szźlmí hatźtrozatában döntött aľľól' hogy a
Józsefuaĺosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ (JCSGYK) 1086 Budapest, Magdolna
u. 43. szán a|att talá|hatő nyitva álló helyiségében 300 foladagszámmal, vá|tozatlan
feltételekkel, mint kötelező <inkormanyzati felaďatot a népkonyhát, ę|ózetes és tartós
kĺjtelezettségvállalással2011. januaľ 01. napjától folyamatosan, hataľozat|an időre szólóan
továbbra is mfüödteti.

A népkonyhát elsősorban olyan településen (településrészen) indokolt létľęhozĺi, ahol' a
ľászorulók életformája miatt elsősorban alkalmi étkezés iľánt van igény.
Az önkormtnyzat által fenntaľtott népkonyha azon keriileti lakosok részéte nffit segítséget,
akik bejelentett lakcímmel rendelkeznek, és életvitelszęnĺen is a kerületben élnek. Az
cinkormányzat több mínt 20 éve mfüĺjdtet népkonyhát a keľületben, kihasználtsága teljes
köni. A várakozők száma folyamatosan növekszik, számuk jelenleg 2012. évben a
Józsefuaľosi Családsegítő és Gyermekjóléti Kozpont (JCSGYK) vezetőjének tájékonatása
szerint 400 főľe tehető, avárakozási időtartam eléri a haľom hónapot.

A népkonyhai étkeztetés a JCSGYK által keľül megvalósításra, a népkonyha alkalmi
jelleggel és helyben fogyasztássa| Iega|ább napi egyszeri egy tál meleg ételt biĺosít azon
szociálisan rászorult személyeknęk, akik más étkezési foľmát nem vesznek igénybe.
A Népkonyha jelenleg a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szćtm a|att talá|hatő, és naponta
300 Íő részére biztosít egyszeri meleg ételt olyan VIII. kerületi lakcímmel rendelkező
józsefuaľosi lakosok részére, akiknek az étkezésiikmás módon nem biztosított.

A JCSGYK csaláđgondozásában részesülnek a népkonyhai étkezésben részfvevő kerületi
lakosok. A JCSGYK családgondozőí a segítségnyújtásnak ezeĺ formáját is alkalmazztk az
adósságkezelési szolgáltatásban részt vevők esetében, ezenkíviil a tartósan munkanélküliek,
akízishe|yzetben lévők, családok átmeneti kisegítésére.
Gyermekes családok esetébęn a Gyermekjóléti Szolgźt|at, felnőtt koruak esetében a
Családsegítő Központ tesz javaslatot az e||źiottakĺa vonatkozóan.
A Gyermekjóléti Szolgálat ügyfelei 50-60 adagot a Családsegítő Központ gondozottjaí240-
250 ađagételt kapnak.
A népkonyhai étkezésbęn a ńszvéte| szetzodés alapjtn történik 3 hónapos időtaĺtamĺa, mely
egy alkalommal újabb 3 hónappal meghosszabbítható az aktuá|is szociális heIyzet a|apjźn. A
JCS GYK munkatáľsai az igénybevételľől forgalmi naplót vezetnek.
A népkonyhan dolgoző szociáIis segítő havonta egy alkalommal a JCSGYK szakmai
megbeszélésén jelez vissza a Népkonyhántapasńaltakról, így ez egyfajta je|zőrendszeľként

is múkĺidik.

Jelenleg aYźĺrosgazdálkodási és PénzügyiBizottság 41612010. (XII.22.) szźlmuhatétozata
a|apjáĺ a Pensio 17 Kft-vel kötött az onkoľmányzat vźi|alkozási szerződést a feladat
e|Iáttĺstn a 24 hőnapr a, me ly 20 I 2' de c emb eľ 3 I . napj án lej ár .



A szęrzodésben foglaltak szerint 20II. évben az éte|ađag źra243,- Ft ł źfa, amely összeg a
kiszállítás költségét ístarta|mazza. Az étel. szá||ítása badellásJeplombált foľmában történik.
Az éte| adagolásához szükséges műanyag csomagoLő ęszkoz beszerzésére a JCSGYK
vezetője váIla|kozźsi szerzodést kötott a Pohárfutaľ Bt.-vel' mely szerződés 2012, december
31. napjáig érvényes.

A népkonyha2}IZ. év kiadása és bevétele, az cinkormźnyzatihozzźĄáruIás mértéke:
20Í2. év (252 munkanapot Íigyelembe véve)

Bevétel:
állami noľmatíva: 1 6.608.000'-
(a 2012. évi állami normatíva tisszege 55.360,- Ftlfólév a Magyarország 2012. évi
központi koltségvetéséről szóló 201I. évi CL)O(XVIII. törvény 3. mellékletének c)
pontja alapján)

Kiadás:
2012. évľe összes ęn 29.833.590,- Ft

étel kĺjltsége: nettó 18.370.800,- Ft, bruttó 23.360.400,-Ft
csomaqolás költsége: nettó: 1.569.000,- Ft, bruttó I.992.630,-Ft
3 fő munkabéľe: 4.480.560'- Ft

Az önkorm źny zatí hozzáj áru|ás mértéke : I 3 .225 . 59 0'- F t

Az igények a|apjánjavaslom, hogy a népkonyhai ellátás 2013. évbęn 300 adagszámrő| 320
ađagszámra keľĹilj ön megemelésre és tervezésľe.

Az ismeľt adatok és információk alapjan a becsült kiadások és bevételęk, iLIetve az
önkormányzati hozzájźrulás méľtékénęk feltételezheto maximális összege az a|ábbiak
szerint alakul.

2013. évĺ becsült ktiltségek (251 munkanapot figyelembe véve)
Bevétel
áL|arri normatíva várhatőaĺ: 17 '7I5.f00'. Ft
(201'2. évi állami noľmatíva ĺisszeg figyelembe vételével és 320 adaglnappa|
számo1va)

Kiadás
2013. évre összes en: 34'07 5.67 4,. Ft

étel kĺiltsége (267,- Ft + źfaladag költséggel teľvęzve): nettó 2|.445.440,- Ft,
bruttó 27.228.480,-Ft
csomagolás költsége: nęttó |.725.900,- Ft, bruttó f.|91,893'-Ft
3 fő munkabére: 4.655.301,- Ft

Az önkormźnyzatíhozzájźru|ás vaľható mértéke ĺisszesen: bruttó 16.360.474,.Ft

A közbeszęrzésekről szőIő 2011. évi CVIII. tĺirvéný (KbĐ 120. $ b) pontja szerint:

', 
]20. s E toryényt nem kell alkalmazni az uniós értékhatárt el nem érő

b) a g1łeľmekek vłźdelméről és a gyómügli igazgatósról szóló 1997. évi XWI. törvény alapján
gyermekotthonban, illetve ĺakásotthonban elhelyezett g1łermekek teljes eĺlótásóra, illetőIeg
utógondozói ellótásban részesülők, valamint a szociális igazgatásról és szocidlis ellátásolĺróI szóIó
l993. évi III' trvény 59-85/A. $-aiban szabályozott szociólis szolgdltatások körében ellátottak teljes
ellótás ára szolgdló drub eszeľzés és szolgóltatás megrendeĺés e e s etén ;',



A Magyar Końźrsasttg2012. évi k<iltségvetéséről sző|ő 2011. évi CLX)CryIII. torvény 72,

$ (a) bekezdés c) pontjában foglaltak szęrint az uniós értéIÄatáĺ szolgáItatźlsok esetében
200'000 euľó (54.560.000'- Ft).

Fentiek aIapjźĺn a szolgáItatás megrendelése nem tartozik a Kbt. batáIya alá, ugyanakkoľ a
Józsefuarosi onkoľmźĺnyzat Kozbeszerzési és Beszeľzési Szabźiyzat IX. Része szerinti
beszerzési eljĺĺľás lefolyatása sztikséges. Abęszerzési eljárás eredményének megállapitása a
l9l2009. (V.06.) önkormanyzati ręndelet 45. s (4) bekezdés 1. pontjának c) alpontj a szeint
a Y áĺ o s gazdálkodási és P énzügyi Bizottság hatáskörébe taľtozik.

A beszeruési eljárás tárgya: bađellás-leplombált egyszeľi meleg étel megľendelése, a
csomagolás költsége fenti kalkuláció szerint bruttó 2,I9|.893,- Ft, mely költséget javaslom a

JCSGYK 20|3. évi költségvetésébe betervezni.

A szolgá|tattts megrendeléséhez 2013. évre előzetes kötelezettségvá||a|ás szfüséges
27.500.000,- Ft összegben.

A Képviselő-testület döntésę azotv.8. $ (1) bekezdésén, a 10. $ (1) bekezdés d) pontján, a
SZt 62. $-án

Kéľemazalábbihatározati javaslatelfogadását.

H'ł,ľÁnoz.ł.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

1. a Józsefuaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Ktizponthoz hrtoző nyitva álló
helyiségként 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szćrn a|atti helyiségben mrĺködő
népkonyha adagszźtmátz}I3. évben napi 300 adagszźlmĺőI3z) adagszźlmĺa emeli.

2. az 7. pontban megjelcjlt feladatra előzetes ktjtelezettséget vállal az onkormányzat
2013. évi költségvetésének terhére 27.500.000,- Ft ĺisszegben.

3. felkéri a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottságot a népkonyhai étkeztetésĺe
vonatkozó beszeľzési e|járás lefolytatásaľa.
Az aj án|attételi felhív ás tar:talmazza..
- szerzódés típusa: vállalkozási szerzóđés,
- szqzódés tárgya: népkonyhai étkeztetés szolgá|tatźls ellátása Józsefuĺíľosban,320

adag egy szeri meleg étell nap biztosítása )

- aszeľződés határozottidotartarń2013. januźtr 01. napjátóI2013. decęmber 31.

napjáíg, felmondási idő maximum 3 hónap,
- az étel kiszállításĺínak módja: badellás-leplombált,
- a napi egyszeri egy tál meleg étel biztosításanak költsége 2013. évben maximum

ĺetÍő2|.500.000,- Ft

4. felkéri a polgármestert, hogy a hattttozat 2. pontjźlban foglaltakat a 2013. évi
költségvetés teľvezése során vegye figyelembe.



Felelős: I -2.; 4. pontok esetében: polgármester. 
3. pont esetében: Váľosgazdá|kodási és Pénzügyi Bízottság

Hattriđő: I-2. porť- esetében: 2012. szeptember 20.
3. pont esetében: a Yfuosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság bęszetzésí eljarás
eredményét megáIlapító ülése, legkésőbb 20 12. novęmber 3 0.

4. pont esetében: az <inkormányzat2013. évi költségvetésének tervezése

Budapest, 2012. augusztus 28.

Törvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina
jegyző

nevében és meppuálsából:
, Ilrt -k,ł&%V

Dľ. Mészáľ Erika

.fuu?-lQ
Sántha Péteľné
alpolgármester
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