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A napiľenđet nyílt kell táľgyalni, a hatarozat e|fogađásźůloz minősített szavazattöbbség sztik-
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi x
Embeľĺ Eľőfoľľás Buottsńgvéleményezi X
Hatźn ozati jav aslat a bizottság szźĺmér a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Emberi Erőforľás Bizottság javasolja a Képvi-
s elő -te stül e tnęk az el őterj e szté s me gtáľgy alását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tatalmának ľészletes ĺsmeľtetése

A szociáIis étkeztetés, amely a Magyarország helyi ĺinkormányzataírő| szőIő 2011. évi
CLX)oilx. t<ĺrvény 23. $ (5) bękezdés 11a. pontja értelmében a települési önkoľmĺínyzatko-
te|ezó fę|ađata, azoknak a szociálisan ľászorult személyeknek a legalább napi egyszeri meleg
étkezésétbinosítja, akik azt önmaguk, illetve eltaľtottjaik részére tartósan vagy átmeneti jel-
leggel nem képesek biĺosítani, külĺjnösen koruk, egészségi állapofuk, fogyatékosságuk,
pszichiátľiai betegségiik, szenvedélybetegségük,vagy hajléktalanságuk miatt.
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A szociálisan ľászorulók részére a Jőzsefvátosi onkoľmtnyzat a személyes gondoskodást
nyujtó szociális intézmények szakmai feladatairól és műkĺldésfü feltételeiről szóló 1/2000. (I.

7.) SzCsM rendeletben meghatáľozott szabályok szerint biztosítja az étkeńetést a Józsefuarosi
Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ Hazi segítségnyijtás és szociális étkeztetés
szakmai egysége útjrĺn

1. házÁozszá|lítás keretében'
2. a nappali ellátások keretében, valamint
3. Népkonyha mfüodtetésével.

A hazí segítségnyújtás és szociális étkeztetés keretébęn jelenleg 629 fő részére tortéruk az
étkeztetés biztosítása. Nappali eIlátás keretében igénybe vehető szociális étkeztetés a
JSzSzGyK valamely nappali klubjában éľhető el, ahol helyben fogyasztással és elvitelre is
lehet kérni az ebédet, átlagosan I72 fő veszi igénybe a szolgáltatást. Népkonyhai étkeztetés
keretében 320 fo tészére keľiil biztosításra a napi egyszeľi meleg étel, melyet a legtöbb eset-

ben elvitellel vesznek igénybe arászoru|ő személyek.

A Népkonyha jelenleg a JSz,SzGyK telephelyeként mfüödő Budapest VIII. keľület, Magdolna
u,43. szźtmalatt egy 35 m" nagyságú helyiségben ingyenesen biaosít egyszeri meleg ételt,
azoĺ szociálisan ľászorult személyeknek, akik más étkęzési formát nem vesznek igénybe. A
népkonyhai étkezésben atészvéteI - azlntézmény és azígénybevevő kcjzötti - szerzodés alap-
ján történik 3 hónapos időtartamľa, mely egy alkalommal újabb 3 hónappal meghosszabbítha-
tő az aktuális szociális he|yzet a|apjźn. A JSzSzGyK családgondozői a segítségnffitásnak ezt
a formźĺjźt is alkalmazzźk a tartősan munkanélküliek, a krízishelyzetben lévők, az adósságke-
zeLésí szo|gźtLtatásban résztvęvők esetében. A népkonyhán dolgozó szociális segítő havonta
egy alkalommal a JSzSzGyK szakmai megbeszélésén beszĺímol a Népkonyhrán szerzett ta-
pasńa|tal<ĺól,ígyezegyf Ąta jelzőrendszeľkéntisműködik.

A népkonyhai étkęztetés szolgáltatásta vonatkozóan a vźtrakozők száma 20|5. évben źú|ago-
san 150 fő.
A lakossági igény miatt indokolt mind az aďagszźlmnövelése 320 adaglnapľól 350 adaýnapra,
mind pedig a népkonyhaí étkezést biztosító helyiség bővítése.

A szociális étkeztetést igénybe vevők számátt., módját az igénybevett szolgáltatás típusźi az
alábbi tělblźľ;at r ész|etezí:

Az adagszám emelésével egyidejűleg sziikségessé vá|t a jelenlegi rendszer felülvizsgálata
annak éľdękében, hogy az ételek kiosztása hatékonyabban mfüödjĺjn. A szociális étkęztętést
hźzhoz szállítással igénybevevők közül 300-350 szemé|y esętében koruk és egészségi állapo-
tuk nem indokolja az ebédhźahoz száIlítását, kényelmi szolgźitatásként veszik igénybe ahźz-
hoz szá|Iítást. Jelenleg előfordul, hogy az igénylők aházhoz szźi|ítźs időpontjában nem taľ-
tózkodnak otthon, nem minden esetbęn a rźszorulő személy veszi át az ételt, ezźita| az éteI
nem jut eI aľźszoruIőhoz, továbbá a szo|gáItatást igénybe vevő lakcímvźltozása, e|halźl|ozása
nem keľül bejelentésre. Indokolt ajövőben azigénybe vett étkeztetés szolgáltatás esetében a
térítési díjak felülvizsgá|ata is annak figyelembe vételévęl, hogy az étel milyen módon keľül
az e||átotthoz. Jelenleg a téľítési díjak összegeiben nincs különbség arľa tękintettel, hogy
helyben fogyasztással, elvitelre vagy htuhoz szá||itéssal tĺjľténik az étkeztetés.

helyben
fogyasztás (fő)

házhozszá|Iitás
(fł')

elvitel
(Íő)

igénybevevők
szźlma tisszesen

(fő)

Hází segítség-
nýjtás és szoci-
ális étkeztetés

s97 32 629

Naooali klubok 97 75 t72
Népkonvha 10 310 320



A jövőben indokolt az étkeztetési szolgáltatás módjának a feltilvizsgáIata is a helyiségbovité-
sével egyidejűleg. A nappali ellátást igénybe vevők ajövőben is a nappali klubokban vehet-
nék át az ételt, ahazi segítségnyújtást vagy szociális étkeztetést igénybe vevők közül pedig
azok, akinek egészségi źl||apota nem inđokolja akiszáIlítást, a népkonyha helyiségében vehet-
nék át az előre előkészített ételt. A szociális étkeztetés feladat ellátásanak rucionalizét|áséŕĺroz
szfüséges a népkonyha befogadóképességének egyszeri költséggel jaró helyiségbővítése és
annak berendezése, valamint a JSzSzGyK létszámának 1 fővel történő emelése 20|6. jarluar
01. napjától, tekintettel arra, hogy a je1en|eg320 főlnap népkonyhai étkeztetést igénybe vevőn
feliil megkoze|ítő|eg további 300 főlnap személy részére ttjrténne az ebéd biztosítása. A helyi-
ség átalakításáva| a népkonyhai szol,gá|tatásnak helyet adó jelenleg35 m2 nagyságú helyiség
69 m, _ rel bővülne, igy ĺisszesen |04 m" alapterĹiletri helyiségben történhet a jĺivőben a szo-
ciális és a népkonyhai étkeztetés biztosítása.

il. A beteľjesztés indoka
A Kisfalu Kft. tájékoztatása szerint a helyiségbővítós az előkészitő _ tewezési munkálatokkal,
valamint az engedé|yeztetési eljaĺással egyutt megk<izelítőIeg 6 hónapot vesz igénybe, ezért
szĹikséges, hogy a Képviselő-testĹilet a đtintését a20|5.június 25-i ülésén meghozza.

ilI. A diintés célja' pénziigyĺ hatása
A döntés céIja a szociális étkeztetés jelenlegi formájanak źta|akítása és a népkonyhai helyiség
bővítése.

A JSzSzGyK engedélyezett|étszámtnak2}lí.januar |. ĺapjatőI1 fővel t<jľténő megemelése,
mely taľtós mfüödési k<itelezettséget jelent, és 2016, évľe és azt követő évekľe előzetes kö-
telezettségvállalás sztikséges, melynek összege évenként a jelenlegi jogszabá|yok ťrgyelem-
bevételéveI I.9I7.024.,- Ft. A költségigény tartalmazzaa béľjellegű és a đologi kiadásokat.

A népkonyha adagszźlm emelése 30 adaglnap pénztlgyi fedezetet igényel és egyben tartós
mfütjdési előzetes kĺltelezettségvállalást, mely a 2015. évben 25I nappa| számolva a jelenlegi
ríľak fiiggvényében 2016. évre 32.578.294,- Ft-ot jelent, ebből a népkonyha adagszámźnak
30 adaglnappal tĺĺľténő emelése éves szinten megkdzelítőleg 3.000,0 e Ft tcibblet kiadást jelent
onkorman y zatuĺtk számát a.

Taľtós műkĺĺdési előzetes kötelezettségvállalás összege évente megközelítő|eg 4.917,0 e Ft,
melynek fedezetéiil részben a kcĺzponti költségvetési tĺĺmogatást, részben pedig az onkor-
mźnyzat saját bevételét és adóbevételeit javasoljuk megjelcjlni.

A népkonyha helyiségbővítése és átalakítźsa a Kisfalu Kft. tájékoztatása alapjan egyszeľi
8.000,0 e Ft + Áp,'q. kĺiltséget,ezen felül 400.000,- Ft+ÁFA tervezés, bonyolítási költséget,
illetve 240.O0O,- Ft+ÁFA műszaki ellenőľzési díjat igénye|, az a|ábbi bontás szerint:

Akadálymentes bej áľat, ĺyíIásztrő cseľe' mobil rźtmpa
2 db átjďrő kialakítás WC bontással, átalakítással
Fűtési rendszer éĺala]<ltása
Elektromo s ľendszer sziiksé g szeri nti áta|akitás a
Burkolatj avítások, burkolások
Festés

700.000 + Áľa.
2.2OO.000 + ÁFA
1.300.000 + Áľł

800.000 +Ár',t
2.000.000 +Ár.,ą.

800.000 +Áľ',t
lt készítés

építési munkák becsĺilt kö|tsége összesen:
tervezés, bonyolítás

8.000.000 +ÁF'A
400.000 + Áp.ą.

műszaki ell
osszpspN 8.640.000 +



A helyiség bővítéselátalakítása bruttó 10.972,8 e Ft összegý pénzugyi fedezetet igényel,
továbbá bővített helyiség berendezésí tźrgyaíĺak beszerzési vźrhatő kĺiltsége 500,0 e Ft,
mely 2015. évľe egyszeľi költséget jelent. Fedezetéüljavasoljuk a műkĺjdési általános taľta-
lék előiranyzatźú megjelölni. A kivitelezésre az e\őirényzatot javasoljuk az onkormźnyzat
l l601 címľe biztosítani, míg a berendezésí tźlrgyakat a ISZSZGYK 40102 címľe. Budapest
Józsefuárosi onkoľmanyzat vagyonaľól és a vagyon feletti fulajdonosi jogok gyakorlásáľól
sző|ő 6612012. Cx[.13.) önkoľményzati ľendelet következő móđosításránál a csatolandó
1086 Budapest, Magdolna u. 43. szźm alatti 69 m2 alapteľĹiletű helyiség korlátozottan forga-
lomképes vagyonná minősítése źlfi ezetetésre keriil.

Iv. Jogszabályiktirnyezet
A Magyarország helyi önkoľmányzatairőI sző|ő 20|1. évi CL)ooilX. törvény 23. $ (5) be-
kezdés 11a. pontjában foglaltak szerint a keľületi ĺinkoľmanyzatfe|ađata kül<inösen a szociális
szolgáItatźtsok és ellátások. A szociális igazgatásről és szociális ellátásokľól szóló 1993. évi
III. tĺirvény 57. $ (1) bekezdése, 62. $-a' valamint a 86. $ (1) bekezdés b) pontja azétkeztetést
szociális alapszolgáltatásként, mint a települési önkormányzat kötelező feladatellátása hatá-
tozza meg. Az étkeztetésre vonatkoző rész|etszabályokat a személyes gondoskodást nyijtó
szociális intézmények szakmai feladatairól és működésfü feltételeiről szóló |12000. (I.7.)

SzC sM rendelet tartaLmazza.

Ké ľem az a|á.ňbi hatá.ľ ozati j av aslat elfo ga d á s át.

Határozatĺ javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

t. a Józsęfuárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ telephelyeként működő
1086 Budapest' Magdolna u. 43. szźm alatti Népkonyha helyiségét bővíti a 35444lN2
hĺsz-ú 69 fiŕ alapterülettĺ helyiséggel, mely helyiséget a Józsefuáľosi Szociális Szolgáltató
és Gyermekjóléti Központ telephelyeként kijeltili 20I6.januar 01. napjával.

Felelős: polgármester
Hataridő: 2015.június 25.

felkéri a polgáľmestert, hogy ahattrozat 1. pontjában foglaltakĺa tekintettel teľjessze Kép-
viselő-testtilet elé a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti K<lzpont alapító
okiratának módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 2015. december 31.

a) a Jőzsefvarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ telephelyeként miĺktjdő
Népkonyha adagszámát2016,januaľ 01. napjátó|hatérozatlan időľe napi320 adagszźĺmrő|
350 adagszámľa emeli.
b) az a) pontban foglaltak miatt az onkoľmrĺnyzat taľtós mfüĺidési előzetes kötelezettséget
vá|La|, mely évente a jelenlegi aĺakkal kalkulálva bruttó 3.000,0 e Ft, melynek fedezetéül
az onkormźnyzat saját bevételét és az ađőbevételit, valamint a kĺĺzponti kĺiltségvetési tá-
mogatást jelöli meg.

Felelős: polgármester
lJataľido a) pont 2015. dęcember 31.' b) pont következo évęktervezése

2.

a
J.



4. a.) a Józsefuĺíľosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Kcizpont költségvetésében 500,0
e Ft-ot biztosít targyi eszkĺjzök beszerzésére a feladatbővülés miatt,

b) a, a) pontban foglaltak miatt az onkoľmányzatkiadás 11107-01 cím mfüĺidési cél és
általános tartalékon belĺJl az általános tartalék - kötelező feladat _ e|oirényzatérőI500,0 e
Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11108-02 cím _ kĺitelező feladat _ kiadás fe|haImozźlsi finan-
szírozźsi kiadáson bęIn| az írtnyítőszeľvi támogatásként folyósított támogatás fizetési
szám|áľ a töľténő utal ás a e|őiľ źny zatźr a,

c.) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ 40102 cím _ kĺjtelező
felađat _ bevételi felhalmozási ťtnanszírozási bevételen bęlül az itźnyítőszervi tĺĺmoga-
tásként folyósított tĺímogatás Íizetési számlźn töľténő jőváfuása elŕĺhźnyzatát és a kiadás
beruhĺĺzás elŕ5írźtnyzatát céljelleggel 500,0 e Ft-tal megemeli a népkonyharészére beren-
dezési és felszerelési targyak beszerzése címén.,

Felelős: polgáľmesteľ
Hataľidő: a|c) pont esetében 20|5.június 25.;

a.) a Józsefuarosi Szociális Szolgáltató és Gyeľmekjóléti Központ engedé|yezett álláshe-
lyeinek szátmźt20l6.január 01. napjától 1 fő konyhai kisegítő munkak<jnel megeme|i,így
az engedé|yezett álláshelyeinek szźlmát 210 fóben határozza meg (címeken belül: 40101 címen 12
fó, a 40102 címen 56 fő, a 40Í03 címen 20 fő, a 40|04 címen 35 fő, a 40105 címen 32 fő, a 40|06
címen 77,5 fó, a 4|L07 címen 3,5 fő, a 40108 címen 10 fő, a 40109 címen 24 fő).

b.) a, a.) pont szerinti létszámemelés miatt af016. évi költségvetés és az azt kĺjvető évek
költségvetésének terhére előzetes kötelezettséget vállal |.9I7.024,- Ft összegben, melynek
fedezetéül az onkoľmźnyzatsaját és adóbevételeit jelöli meg.

Felelős: polgármesteľ
Hatĺáľidő: a.) pont 20t5.jtlnius 25.,b.) pont a 20|6. évi és azaztkövető évek költségve-
tésének tervezése

a 1086 Budapest, Magdolna u. 43. szźlm alatti 35444lN2 és a 35444lN3 helyrajzi szźlmil
helyiségek felújításáľa és źúa|akitására 8.000.000 Ft+Áfa összegben feđezetet biztosít, bo-
nyolításiíľa és a múszaki ellenőľi tevékenységre a Kisfalu Kft-t jelöli ki.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2015.június 25.

ahatźrozat 6. potltjábarl foglalt munkálatok bonyolítói és műszaki ellenőri, díjazása össze-
sen 640e Ft + Afa.

Felelős: Kisfalu Kft. ügyvezetője
Hatfuídő: 2011 5. június 3 0.

8. ahattlrozat 6-7. porÍjában foglaltak miatt az onkormanyzat|<ĺadás 11107-01 cím műkĺj-
dési cél és általános taľtalékon be|u| az általános taľtalék _ kötelező feladat _ e|ŕlirźnyzatá-
rő| |0.972,8 e Ft-ot átcsoportosít a kiadás 11601 cím _ önként vá||a|t feladat _bervhénásí
e|łĺfuányzatáĺa.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015.június 25.

9. felkéri a Kisfalu Kft. tigyvezetójét ahatározat 6-7. pontja szerinti bonyolításra vonatkozó
szcľzőđés elkészítésére és felhata|mazza a polgĺíľmesteľt annak aláirásźtra.

Felelős: Kisfalu Kft. iigyvezetője
Határiđő : 201 5 . július 1 5.

5.

6.

7.



10. felkéri a Kisfalu Kft. ügyvezetőjét, hogy gondoskodjon ahatźlrozat l' pontja szerinti helyi-
ségnek a Jőzsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Közpoĺt részére történő át-
adásaĺól.

Felelős: polglíľmester
Hataľidő: 20|5. decembeľ 3l.

11. felkéri a polgáľmestert, hogy ahatáĺozatban foglaltakat a2015. évi költségvetés módosítá-
sanál és a2016. és azt kcivető évek költségvetésének készítésénél vegye ťrgyelembe.

Felelős: polgiíľmester
Hatáľidő: 2015. óvi köItségvetés következő módosítása és a20I6. évi és azaztkövető évek
k<iltségvetés készítése

A dtintés végľehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály Humĺán-
kapcsolati lroda, Pénzügyi Ügyosztáty, Jőzsefvźrosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti
Kö zp ont v ezetőj e, Ki sfalu Kft .., G azdáIko dás i Ü gyo sĺály.

Budapest, 20|5.június 1 7.

J

-!-Ĺ,Ĺ</t
Dr. Kocsis Máté
polgáľmester

Tĺirvényességi ellenőrzés :

Danađa-Rimiín Edina
jegyzo


