
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2017. 04. 21.

Javaslat képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan
emberek számára hétvégente meleg étel biztosításáról

Előadó: az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság elnöke

Előkészítő: Dr. Petánszki Lajos közgyűlési és informatikai osztályvezető
Meghívott: Szabó Zsolt önkormányzati képviselő
Véleményező bizottságok:
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2017. 04. 12.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2017. 04. 12.
pénzügyi bizottság 2017. 04. 11.
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2017. 04. 11.
A napirendi pont rövid tartalma: Szabó Zsolt képviselő úr képviselői indítványt nyújtott
be  annak  érdekében,  hogy  az  önkormányzat  a  szociálisan  rászoruló  és  hajléktalan
emberek részére hétvégente meleg ételt biztosítson. 

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:
Osztály neve: Közgyűlési és Informatikai 
Osztály

Iktatószám: 8437-3/2017.

Ügyintéző neve: Dr. Petánszki Lajos Ügyintéző telefonszáma: 25/544-155
Ügyintéző aláírása: Igazgató/osztályvezető aláírása:

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok:
Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma:
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Dudás Pálné s.k.
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 2017. ápr. 4.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2017. 04. 05. Ellenőrzés dátuma: 2017. 04. 05.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés
Egyéb megjegyzések:



JAVASLAT
képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan emberek számára

hétvégente meleg étel biztosításáról

Tisztelt Közgyűlés!

Szabó Zsolt közgyűlési képviselő a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló  39/2013.  (XII.20.)  rendelet  (a  továbbiakban:  SZMSZ)  28.  §  (1)  bekezdésében  rögzített
jogával  élve  képviselői  indítványt  nyújtott  be  annak  érdekében,  hogy  az  önkormányzat  a
szociálisan  rászoruló  és  hajléktalan  emberek  számára  hétvégente  meleg  ételt  biztosítson  (1.
melléklet). A képviselői indítvány tartalma az alábbi:

„Indítvány:

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú Város  közgyűlése úgy határoz,  hogy a  hétvégente  a szociálisan
rászoruló  és  hajléktalan  embertársaink  részére  meleg  étel  formájában  ebédet  biztosít.  A
költségvetésből erre a célra az általános tartalék terhére 15 millió HUF összeget biztosít.

2.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  közgyűlése  megbízza  a  Polgármesteri  hivatal  Szociális
osztályát,  hogy  a  hajléktalan-ellátásban  és  a  családsegítésben  illetékes  szakmai  szervezetek
bevonásával készítsen szakmai tervet ami alapján az étkeztetés lebonyolítható.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város közgyűlése felkéri a Polgármesteri hivatal Szociális osztályát,
hogy a tervezet 2017.05.31-ig a közgyűlésnek mutassa be és 2017.06.03-tól hajtsa végre.”

Az  előkészítő  osztály  a  képviselői  indítványt  annyiban  kívánja  pontosítani,  hogy  a  hajléktalan
ellátással  –  a  segélyezés  kivételével  –  a  Jogi,  Szervezési  és  Intézményigazgatási  Osztály
foglalkozik,  továbbá  a  határozati  javaslatot  szükséges  kiegészíteni  a  költségvetési  rendelet
módosítására vonatkozó ponttal, tekintettel arra, hogy a javaslat az általános tartalékból kívánja a
forrást biztosítani.

Az  előterjesztést  megtárgyalta  és  véleményezte  az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság,  a
pénzügyi bizottság, a gazdasági és területfejlesztési bizottság, valamint a szociális, egészségügyi
és lakásügyi bizottság.

Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  tagjai  6  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánították az előterjesztést.

A  pénzügyi  bizottság  5  igen  szavazattal  közgyűlési  tárgyalásra  alkalmasnak  nyilvánította  az
előterjesztést.

A gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság 6  igen  szavazattal  a  határozati  javaslatot  közgyűlési
tárgyalásra alkalmasnak javasolja a Közgyűlésnek.

A szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  6  igen  0  nem  és  0  tartózkodás szavazattal
közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak nyilvánította a határozati javaslatot. A bizottság hosszas vitáját
követően megállapításra került, hogy a szociális étkeztetés keretein belül és külön az ESZI-ben két
telephelyen  (Batsányi  út  15/a.,  és  Magyar  út  32.  szám  alatt)  is  biztosított  a  hétvégi  meleg
étkeztetés a hajléktalan személyek részére.
Mind  az  ESZI,  mind  pedig  a  Kandó  Kálmán  téri  Hajléktalanok  Átmeneti  Otthona  biztosít  a
hajléktalanoknak  a  hét  minden  napján  meleg  ételt.  Az  Éjjeli  Menedékhelyen  tartózkodók  sem
maradnak ellátás nélkül, ők estére vacsorát kapnak, a téli időszakban pedig pályázati úton oldják
meg számukra a meleg étel biztosítását.  A Magyar Mentőszolgálat Alapítvány által működtetett
Átmeneti Szállón (Papírgyári út 11.) pedig népkonyha üzemel a hét minden napján. 

Tisztelt Közgyűlés!



A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének   

…./2017. (IV.21.)   határozata
képviselői indítvány megtárgyalására a szociálisan rászoruló és hajléktalan emberek számára

hétvégente meleg étel biztosításáról

1.  Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  úgy határoz,  hogy a  hétvégente  a  szociálisan
rászoruló és hajléktalan embertársaink részére meleg étel formájában ebédet biztosít.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy az 1. pontban meghatározott
célra a 2017. évi költségvetés 5.b melléklet általános tartalék sora terhére 15 millió forint összeget
biztosít.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a hajléktalan-ellátásban
és  a  családsegítésben  illetékes  szakmai  szervezetek  bevonásával  készítsen  szakmai  tervet,
amely  alapján  az  étkeztetés  lebonyolítható,  és  az  elkészített  szakmai  tervet  terjessze  elő  a
közgyűlés soron következő rendes ülésén.

Felelős:  - a határozat végrehajtásáért:
       a polgármester
     - a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője

Határidő:  2017. május 18.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a jegyzőt, hogy a 2. pontban foglaltakat a
2017. évi költségvetés soron következő módosítása során vegye figyelembe.

Felelős:  - a költségvetés módosításáért:
       a jegyző
     - a költségvetés módosításában való közreműködésért:
       a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője

Határidő:  a 2017. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

Dunaújváros, 2017. április 21.

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési bizottság

elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Tóth Kálmán s.k.
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság

elnöke

Lőrinczi Konrád s.k.
a szociális, egészségügyi és lakásügyi

bizottság elnöke
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