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Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2016. 12. 15.

Javaslat a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi költségvetésének a
módosítására

Előadó: az oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke
a pénzügyi bizottság elnöke
a gazdasági és területfejlesztési bizottság elnöke

Előkészítő: dr. László Borbála jogi és szervezési igazgató
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző 

Meghívott: Farkasné Vörös Magdolna a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó 
Szervezet igazgatója

Véleményező     bizottságok:
oktatási, kulturális, ifjúsági és sportbizottság elnöke 2016. 12. 13.
pénzügyi bizottság 2016. 12. 13.
gazdasági és területfejlesztési bizottság 2016. 12. 13.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma: 
A Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó  Szervezet  igazgatója  kezdeményezte  az  intézmény
2016. évi költségvetésének módosítását, mivel a rászoruló gyermekek intézményen kívüli
gyermekétkeztetéséhez kapcsolódó eredeti előirányzatuk jelentősen meghaladja a várható
teljesítés összegét. A várható maradvány összege 11.025.246.- Ft, ezért az irányító szervi
finanszírozás összegét ezzel az összeggel csökkenteni szükséges.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet
E-mail címe: prajdane@pmh.dunanet.hu
Telefonszáma: 06/25/544-324
Iktatószám: 30409-3/2016.
Előkészítő aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k.
Osztályvezető aláírása:                              dr. László Borbála h. dr. Petánszki Lajos s.k.

A törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2016. 12. 08.
Ellenőrzés dátuma: 2016. 12. 08.
Törvényességi észrevétel: van / nincs
Amennyiben van:
Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:            egyszerű / minősített

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb észrevétel: „Láttam.” 2016. 12. 08. Szekeres Réka s.k.



JAVASLAT

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi költségvetésének a módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)
bekezdése értelmében a települési  önkormányzat  a  szünidei  gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést

a) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és

b)  az  a)  pontban foglalt  gyermekeken kívül  további  gyermekek,  így különösen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.
(2) A települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést az (1) bekezdés  a)  pontja szerinti
esetben

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást
nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,

b) az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára
ba)  a nyári  szünetben legalább 43 munkanapon,  legfeljebb a nyári  szünet  időtartamára eső

valamennyi munkanapon,
bb)  az  őszi,  téli  és  tavaszi  szünetben  a  tanév  rendjéhez  igazodóan  szünetenként  az  adott

tanítási szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon
köteles megszervezni, és ennek keretén belül a szülő, törvényes képviselő kérelmének megfelelő
időtartamban az adott gyermek részére biztosítani.

A hátrányos helyzetű és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek szünidei étkeztetését a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
biztosítja.

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója kezdeményezte az intézmény 2016. évi
költségvetésének  módosítását,  mivel  a  rászoruló  gyermekek  intézményen  kívüli
gyermekétkeztetéséhez  kapcsolódó  eredeti  előirányzatuk  jelentősen  meghaladja  a  várható
teljesítés összegét (az előterjesztés melléklete). 

A szünidei gyermekétkeztetés 2016. évi előirányzata az alábbi:

Eredeti előirányzat 19.382.141.- Ft
Módosított előirányzat 19.106.261.- Ft
Várható teljesítés 8.081.015.- Ft
Várható maradvány 11.025.246.- Ft

Az Igazgató Asszony kérte a várható maradvány összegével csökkenteni az intézmény irányító
szervi finanszírozásának összegét.

A szünidei gyermekétkeztetésben résztvevők számát az alábbi táblázat tartalmazza:

Intézmény Szünet Napok száma Fő Megrendelt adag-
szám összesen

Iskola
tavaszi HH - HHH 3 50 150

tavaszi RGYK 3 66 198

Iskola
nyári HH - HHH 53 108 5724

nyári RGYK 53 98 5194

Óvoda/Bölcsőde nyári RGYK 23 46 1058



nyári HH - HHH 0 0 0

Iskola
őszi HH - HHH 3 46 138

őszi RGYK 3 53 159

Iskola (önkormányzat által jelzett várható 
adatok)

téli RGYK 6 60 360

téli HH - HHH 6 59 354

összesen:                                                                                                                                          13335

* a téli szünet gyermekétkeztetésének költsége a 2017. évi költségvetést terheli
Jelmagyarázat:

 HH: hátrányos helyzetű
 HHH: halmozottan hátrányos helyzetű
 RGYK: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Az előterjesztést a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság, a pénzügyi bizottság  és a
gazdasági  és  területfejlesztési  bizottság a  2016.  december  13-i  ülésén  megtárgyalta,  a
bizottságok véleményét az elnökök szóban ismertetik.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2016. (XII. 15.) határozata

a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi költségvetésének a módosításáról

1. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  –  tekintettel  arra,  hogy  a  szünidei
gyermekétkeztetés  finanszírozására  biztosított  összeg  jelentősen  meghaladja  a  várható
teljesítés összegét – a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet 2016. évi irányító szervi
támogatását 11.025.246.- Ft-tal csökkenti.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt
döntést  az önkormányzat  2016.  évi  költségvetési  rendeletének módosítása során vegye
figyelembe.
Felelős: - a költségvetés módosításáért:
                 a jegyző
              - a költségvetés módosításának előkészítésében való közreműködésért:

a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője
Határidő: a 2016. évi költségvetési rendelet soron következő módosításának időpontja

3. Dunaújváros  Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a határozatot
küldje meg a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója részére.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      
               -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:

 a jogi, szervezési és intézményigazgatási osztály vezetője
Határidő:   a határozat közlésére: 2016. december 22.

Dunaújváros, 2016. december 15.

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

bizottság elnöke

Pintér Attila s.k.
a pénzügyi bizottság elnöke

Hingyi László s.k.
a gazdasági és területfejlesztési

bizottság elnöke








	JAVASLAT

