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egyszerű/minősített

A tárgyalás módja:

Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések:

JAVASLAT
a Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány
megtárgyalására
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 (1. melléklet).
A képviselői indítvány azt célozza, hogy a közgyűlés döntése alapján Dunaújváros
területén egy darab étel láda kerüljön elhelyezésre, a közgyűlés kérje fel a polgármesteri
hivatal illetékes osztályát, hogy a szükséges előkészítést végezze el, és gondoskodjon az
étel láda kihelyezéséről és üzemeltetéséről, a határozat elfogadásától számított egy
hónapon belül.
Az SZMSZ 28. § (2) bekezdése szerint a bizottsági, a képviselői és a polgármesteri
indítványokat az illetékes bizottság a benyújtást követően a soron következő rendes
ülésén köteles a bizottsági ülés napirendjére tűzni és a bizottsági ülést követő első rendes
közgyűlési ülésre beterjeszteni.
Az előkészítő osztály a képviselői indítványhoz az alábbi észrevételeket teszi:
Az ország több pontján helyeztek el étel ládát a szociálisan rászorulók számára napi
létszükségletük minimális biztosítására. Az étel ládába bárki beteheti ételadományát. Az
étel ládák elhelyezését elsősorban az egyházak, illetve civilek kezdeményezték.
Önkormányzat étel láda elhelyezéséről még nem döntött.
A képviselői indítványt támogató döntés esetén szükséges kiválasztani a megfelelő helyet,
amelynek közterületen kell lennie. A megfelelő hely kiválasztása nehéz feladat, hiszen sok
különböző tényezőt kell figyelembe venni, így például azt, hogy az étel láda mind az
adományozók, mind a rászorulók számára viszonylag egyszerűen és könnyen
megközelíthető legyen.
Amennyiben a közgyűlés támogatja a képviselői indítványt, gondoskodni kell az
ételadományok elhelyezésére szolgáló eszközről, ennek esetleges beszerzési és
elhelyezési költségeinek biztosításáról.
További nehézséget okoz, hogy amennyiben a közgyűlés támogatja az étel láda
elhelyezését, élelmiszer-biztonsági, egészségügyi okokból gondoskodni kell annak
rendszeres, naponta akár többször történő ellenőrzéséről. Ehhez valamilyen közreműködő
szervezet igénybevétele szükséges.
Az előterjesztést megtárgyalta és véleményezte a szociális, egészségügyi és lakásügyi
bizottság. A bizottság 6 igen és 1 nem szavazattal az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra
alkalmasnak nyilvánította.
Tisztelt Közgyűlés!
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elő:

HATÁROZATI JAVASLAT
Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2017. (XII.14.) határozata
a Dunaújváros területén étel láda elhelyezéséről szóló képviselői indítvány
megtárgyalásáról
1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése támogatja azt a célt, hogy Dunaújváros
területén ételadományok gyűjtését szolgáló étel láda kerüljön elhelyezésre.
2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert az 1. pontban
meghatározott feladathoz szükséges előkészítő munka elvégzésére (melynek része
többek között az elhelyezés helyszínének kiválasztása, az étel láda beszerzési és
elhelyezési költségeinek biztosítása, az étel láda rendszeres ellenőrzése, esetleges
közreműködő szervezet bevonása), továbbá arra, hogy az előkészítő munka alapján az
előterjesztést terjessze a közgyűlés elé.
Felelős: - a határozat végrehajtásáért:
a polgármester
- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
a humán szolgáltatási osztály vezetője
Határidő: a közgyűlés 2018. január havi rendes ülése
Dunaújváros, 2017. december 14.

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

