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...... sz. napirend

a népkonyhai étkeztetés további biztosításľa

A napirendet nyílt ülésen kell targya|ĺĺ, ahatźrozat e|fogadásához minősített szavazattobbség szfüséges.
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Yárosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezix
Humánszolgáltatási BÍzottság vé|eményezi
X
Hatźrozati javaslat abizottság szźtmźtta:-

A

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság l Humáĺszolgáltatási Bizottság javasolja a
Képviselő-testiiletnek az e|ótefiesńés meg!źlr gya|źsát.
Tisztelt Képviselő.testůĺlet!

I. Előzmények
Magyarország he|yi önkoľmanyzatairő| szóló töľvény ľendelkezései szerint a keľületi önkormźnyzat fe|adata különösen a szociális, gyeľmekjóléti szolgáltatásokľól és ettátásokľól
való gondoskodás.

A szociális

ígazgatástől és szociális ęllátásolaól szóló töľvény szabáIyozása szeľint szociális
alapszo|gáItatás egyebek mellett az étkęztetés,mely a települési önkormányzat kötelező feIadata. A törvény szeľint az étkeńetéskeretében azoknak a szociálisan rászoľultaknak a lega|ább napi egyszeri meleg étkezésérőIkellgondoskodni, akikazt<inmaguk, illetve eltartott-

jaik részéretartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítari, ktilöntisen koruk,

egészségiállapotuk, fogyatékosságuk, pszichiźtriai betegségük, szenvedélybetegségĹik,vagy
léktalanságuk miatt.
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szakmai feladaonkormányzatuĺtk a szeméIyes gondoskodást nyújtó szociális iĺtézméĺyek
tairól és működéstik feltételeiľől szóló rendeletben meghatározott szabźl|yok szerint biztosítja a kerületben szociális étkeztetést,valamint a népkonyhai étkeztetést is.
Józsefuarosban a szociális étkeztetés az ,,oszitozsď' Gondoző Szo|gźiat útjan nappati ellátások keľetében,valamint házhozsztilítással történik. Az intézménynapi haľomszori étkezést
biztosíthat _ reggeli, ebéd, uzsonna _ a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások
formáiról és a térítésidij fizetési kötelezettségéről sző|ő 2Il2011. (rV.12.) önkormanyzati
rendeletben meghatározott téľítésidíj ellenében.

A Képviselő-testiĺlet a35212010. (x.07.) számuhatározatában döntött arról' hogy a József-

vaľosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ (JCsGyK) 1086 Budapest Magdo|na u. 43.
szám a|att ta\źihatő nyitva á11ó helyiségében300 főlađagszámmal, váItozat|aĺ feltételekkęl,
mint kötelező ĺjnkormányzati feladatot a népkonyhát, előzetes és tartós kĺjte1ezettségvá||alással f}II.januáľ 1. napjától folyamatosan,határozatlan időľe szólóan továbbra is működteti. A Képviselő-testiilet 3II12012.(IX.20.) számuhattttozatában2013. január I. ĺapjźtő|a
népkonyha előzo évi 300 adagszarÍIat3zD adagszámra emelte.
AYźlrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 1473120|2. (XII.5.) számuhatározata a|apján
beszerzési eljarás lefolýatását ktjvetően az onkormáĺyzat a Pensio 17 Vendéglátó Kft-vel
(2013.01.01. napjátóljogutódlás miatt PENSIO Minőségi Kozétkeńetés Kft.) kötött hataľozottídőtartarlt}}I3. janutĺr 01. napjátó|2013. decembęr 3I.ĺapjáigtartővá||a|kozási szerzódést népkonyhai étkeztetés bińosítźsáta 247,-Ft+Afa/ađag aľon. Az étel száL|ittna
badellás-leplombált foľmában töľténik, a csomago|áshoz sziikséges csomagolóęszkciztjk
beszeruésére a JCsGyK vezetője kötĺĺtt váLla|kozási szerzodést a Pohaľfutár Bt.-ve| f|,Ft+ÁFA/db (edény+tető) áron, a szeruóđés2013. december 3 1-ig érvényes.

il.

A beteľjesztésindoka

Jelen előterjesztésben szeľeplő döntés a népkonyhai étkeztetés20|4. január 01. napjától toľténő további biztosítása, valamint abeszerzési eljaľás lefolyatása éľdekébenszfüséges.

III.

Tényállási adatok

Az onkormźnyzat által

fęnntaľtott népkonyhaazoĺkęľiiletilakosok részétenytijt segítséget,
akik bejelentett lakcímmel rendęlkeznek és életvitelszeľűen is a kertiletben élnęk.
A Népkonyha jelenleg a JCsGyK telephelyeként működő Magdolnau.43' sztrrl a|att egy 35
m' helyiségben, elsősorban elvitelle| 320 fő részérebiaosít egyszeťr meleg ételt téľítésmentesen azon szociálisan rászorult személyeknek, akik mźs étkezésiformát nęm vesznek
igénybe.

A népkonyhai étkezésbenarészvételszerzodés alapjĺíntörténik 3 hónapos időtaľtamra, mely
egy alkalommal újabb 3 hónappal meghosszabbíthatő azakĺńIis szociális he|yzet alapjĺín.A
JCsGyK családgondozői a segítségnyújtásnakeú' aformtlját is alkalmazzźk a tartósan munkanélküliek, a kľízishelyzetben lévők, az adősságkezelési szo|gá|tatásban résztvevők esetében. A népkonyhĺĺndo|goző szociális segítő havonta egy alkalommal a JCsGyK szakmai

megbeszélésénjelez vissza a Népkonyhán tapasztaltakľól, így ez egyfajta je|zőrendszeľként
is működik.

A

fent hivatkozott vźt|Ia|kozási szerzódések 2013. év végéigkerültek megkotésre, anépkonyhai étkeztetéstovábbi 1 évre ttjrténő bińosítźsaérdekébenaz onkormźnyzat előzetes
kötelezettségvállalása, valamint beszerzési eljaľás lefolyatása szükséges, melyet javasolok,
hogy a JCsGyK folytasson le.
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A Józsefuaľosi onkormáĺyzatKozbeszęľzési

és Beszerzési Szabá|yzata a|apján abeszerzési
eljáľást lezáĺő, annak eľedményétmegá||apítő đöntéstaYtrosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsághatáĺozzameg.

IV.
Dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése
Jelen előtęrjesztésben ismeľtetett elozmények, indokok, valamint tényállási adatok alapjén
javaslom aJozsefvźrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központhoztartoző 1086 Budapest,
Magdolna u. 43 . szám alatti (3 5m1 helyiségben mfü ĺjdő Népkonyha további működtetését.
A dĺjntéshezkapcsolódő az előteľjesĺésV. pontjában részletezettpél:ľlj;gyifedezetet ahatá.
rczatij avaslatban foglaltak szerint j avaslom elfogadni.

v.
A Diintés célja' pénziigyi hatása
Az a|ábbítźh|ázatokban az ismert adatok és információk alapjrín a becsült kiadások

és bevé-

telek keľültek meghatározásra, illetve az önkormányzatihozzájaruIás méľtékénekfeltételezhető maximális összege (a20I3. évi állami tźĺmogatásösszege 55.360,-Ftlfólév a Magyarország2013 évi központi költségvetéséľőlszőIő 2012. évi CC[V. t<irvény 2. mellékletI|Il3lc
pontja alapjan).
Az á|Ialní támogatást szabá|yoző költségvetési ttirvényben foglaltak alapjźn az étkezésinapok száma éves szintenZll.

SzeméIvi iuttatások a lakulása 2013. évben í 3 tĺĺľeszámolva
Munkabér
hó
|2hő
illetménv ĺjsszesen 3 fü
310 000
3 720 000
Járulék (27%\
83 700
1 004 400
oÁ
2
ker esetkie sészítes
6 200
74 400
oÁ
f ker esetkie sészitési áruléka
r 674
20 088
Cafetéria ( l 75 000'-Ftlfi5 l év)
cafęt&ia
525 000
Munkaľuha 05 000Ft/fől év\
munkaruha
75 000
Eves összesen
s 418 888

A személyi juttatások a20I4. évben a20I3. év adataí a|apjźn kerültek betervezésre (a20|4.
évi minimálbér ĺisszegének esetlege s v á|tozźsaj elenleg nem ismeľt).

Mesnevezés
telefon
gaz
atalTr

víz-csatoma
szemétszá||ítás

rovaľíľtás
munka és tĺizvéđelem
tisztítőszer
irodaszer
osszesen

műkiidési kiadások alakulása 2013. évľe
Masdolna u.43. (35 m2\
nettó
Bruttó
s3 800
68 326
416 000

528 320

66 100
73 000
67 680

83 947

94734
168 000
180 000
100 000

927t0
8s 954
r20 312
213 360
228 600
r27 000
1 548 529

Etel

+ csoma
csomasolás

kiadásai

2013. év

csomasolás

étel

adag
I

320
320

nettó

bruttó

bruttó

nettó

27
21
314
8 534 I nap
79 040
100 380
6 720
r 686 720
2 14f 134 251 nap
19 839 040 25 195 580
320 adas.éte|25I flarlra csomagolással esYiitt
27 337 71.4

247

20|'4 év

csomasolás

étel

adag

nettó

I

320
320

nettó

bruttó

bruttó

f58

328

22

82 560

104 851

7 040

20 722 560 26317 651

28

I 940 1 nap
2244141 25I nap

r 767 040
320 adas' éte|251 napra csomagolással egyiitt
28 561 792
(fenti táblázatbarl lévő adatok a2013. évi adatokhoz képest 4,5Yo-os infláció nĺivekedéssel
lettek számolva)

Kiadások:

5.418.888,- Ft,
személyi juttatások:
dologi, mfüĺjđésikiadások: |.548.529,- Ft,
étel+csomagolás: 28.561.792.- Ft
ässzesen:
5.529.209r-Ft

A kiadás ĺlsszege egy főre lebontva napi

443,-

Ft.

Bevétel:

A2013. évi állami támogatás összegével (55.360,- Ft/fő) szĺĺmolva iisszesen 17.715.200,Ft. Az állami támogatás egy főre jutó napi összege 22I,.Ft.
onkoľmányzati kiadás iisszege:

az áIlami tiímogatás figyelembe véve összesen 17.814.009,- Ft. Az cinkormanyzatikíadás
ĺlsszege egy főre lebontva napi222,-Ft.

Az cjnkormźnyzat2014. évihozzájarulás mértékeösszesen: bruttó 17,9 mil'|iő Ft, mely öszszeg biztosítása éľdekébenaz onkormanyzat 2014. évi költségvetésének terhére előzetes
kötelezetts

vI.

é

gv źi|a|ás s ziiks é ge s.

Jogszabályi kiirnyezet

A Magyaľország helyi önkormrányzatairő|

sző|ő 2011. évi CLĐoilX. töľvény 23. $ (5) be-

kezdés 1 1. pontjában foglaltak szeľint a keľületi önkormanyzat fęIaďata különösen
lis, gyermekj óléti szo|gáItatásokľól és ellátásokľól való gondoskodás.

a szociá-

A szociális igazgatásről

és szociális ęllátásokľól szóló 1993. évi III. törvény 57. s (1) bekezdése, 62. $-a, valamint a 86. $ (1) bekezdés b) pontja az étkeztetést szociális alapszolgáltatásként, mint a települési önkormányzatkotelező feladatellátásahatźlrozzameg.

Az

étkeńetésľevonatkoző rész|etszabályokat a személyes gondoskođástnyujtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és múkĺjdésükfeltételęiről szóló Il2000. (I.7.) SzCsM
ľendelet tarta|mazza.

Helyi szabźiyozás:

a pénzbeli és teľmészetben nyújtott szociális ellátások, valamint a személyes gondoskodást nyujtó szociális ellátások helyi szabályaiľól sző|ő 3712004. (VII.15.) önkotményzati ľendelet, mely kimondja, hogy a népkonyhai étkeztetéstéľítésmentęs.

A kĺjzbeszerzésekľől szőIő 2011. évi CVIII. töľvéný (KbĐ 120. $ b) pontja szeľint:
,,120. $ E törvéný nem kell a|ka|mazni az uniós értéIúatártel nem érő
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi )c(x. töľvény alapján gyeľmekotthonban, illetve lakásotthonban elhelyezett gyeľmekek teljes e||átásáta, illetőleg utógondozőí ellátásban ľészesülők, valamint a szociális igazgatźsről és szociális ellátásokľól szóIő 1993. évi III. törvény 59-85/A. $-aiban szabá|yozott szociális szolgáltatások
körében ellátottak teljes ellátására szolgttló árubeszerzés és szo|gá|tatás megrendelése esetén;,'

A Magyar Końźrsasźlg2013. évi költségvetéséről sző|ő

2012. évi CCIV. törvény 68. $ (4)
bekezdés c) pontjában foglaltak szeľint az uniós értéIďlattr szolgáItatások esetében 200.000
euró (54.560.000'- Ft).

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dönt, hogy

l.

a Józsefuárosi Családsegítő és Gyeľmekjóléti Központ 1086 Budapest, Magdolna u. 43.
szán alatti helyis é gében múkĺidőNépkonyhát' v áItozatlarl 320 ađaglnap adagszámma|
20|4. évben továbbľa is fenntartja, működteti.

Fęlęlős: polgármester
Hatáľidő: 2013. októbeľ l 6.

2. a határozat I. pontjában megjelĺilt fe|adatra előzetes kötelezettséget vállal az onkormźnyzat 20|4. évi költségvetésének terhére' mely tartalmazza az étel és a csomagolás
költségét, személyi és dologi kiadásokat 17,9 mi|Iiő Ft összegben,

Felelős: polgármester
Határidő : az cjnkorm źnyzat f0 I 4. évi kciltségvetésénektervezése,

3. felkéri a polgármestert, hogy ahatátozat2. pontjábaĺ foglaltakat a20|4. évi költségvetés
tervezése során vegye figyelembe,
Felelős: polgármester
Határiđő : az önkorm źnvzat 20 I 4. évi költsé sveté sének tew ezése

4. felkéri a Jőzsefvá.o.i c,ulaasegítő o, cy.,io.kjóléti Központ vezetőjét a20I4.évi népkonyhai étkeńetésrevonatkoző beszerzési eljarás lefolytatására és az eredmény VárosgazđáIko đási é s P énzü gyi B izott s ág e|é teľj e szté s éľe.
Felelős: polgármester

Határiđő:2)I3. december

31.
{

A diintés végľehajtását végző szervezeti

egység: Humánszolgź/rtatási Ügyosaály Humánkapcsolati lroda, Pénzügyi Ügyosĺály, Jőzsefvtrosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központ
vezetője.
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Budapest, 2013. október 07.

Santha Pétemé

alpolgármester

Torvényességi ellenőľzés:

Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából:
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