
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül
Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2018. 04. 19.

Javaslat  az  ételláda  elhelyezése  feltételeinek  megtárgyalásáról  szóló  43/2018.  (I.  25.)
határozat határidejének módosítására

Előadó: a polgármester

Előkészítő: Dr. László Borbála Humán Szolgáltatási osztályvezető
Prajdáné Kustán Erzsébet ügyintéző

Meghívott: -

Véleményező bizottságok:
szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság 2018. 04. 10.
ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2018. 04. 12.

A napirendi pont rövid tartalma: 

A Közgyűlés  a  43/2018.  (I.  25.)  határozatában  döntött  az  ételadományok  gyűjtését  szolgáló
ételláda elhelyezésére és működtetésére vonatkozó felhívás közzétételéről. A közzétett felhívásra
ezidáig nem jelentkezett egy szervezet sem, ezért javasoljuk a határozat 3. pontjának határidejét
2018.  április  13-ról  2018.  december  28-ra  módosítani  annak  érdekében,  hogy  az  év  végéig
lehetőség legyen kiválasztani a működtető szervezetet.

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály Iktatószám: 199-24/2018.
Ügyintéző neve: Prajdáné Kustán Erzsébet Ügyintéző telefonszáma: 25/544-324
Ügyintéző aláírása: Prajdáné Kustán Erzsébet s.k. Osztályvezető aláírása: Dr. László Borbála s.k.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatára vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -
Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy:
Leadás dátuma: Ellenőrzés dátuma: 
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Horváth Petra s.k.
Leadás dátuma: 2018. 03. 27. Ellenőrzés dátuma: 2018. 03. 27.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: -

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszerű

A tárgyalás módja: Nyílt ülés

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

az ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 43/2018. (I. 25.)
határozat határidejének módosítására

Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés  a  43/2018.  (I.  25.)  határozatában  döntött  az  ételadományok  gyűjtését
szolgáló ételláda elhelyezésére és működtetésére vonatkozó felhívás közzétételéről (az
előterjesztés 1. számú melléklete). A felhívás megjelent az önkormányzat honlapján és
megküldtük a helyi újságoknak, rádiónak, tv-nek. A felhívás szerint 2018. március 14-ig
lehetett  jelentkezni  a  működtetésre.  A felhívást  az előterjesztés 2.  számú melléklete
tartalmazza. A közzétett felhívásra ezidáig nem jelentkezett egy szervezet sem. 

A 43/2018. (I. 25.) határozat 3. pontja szerint:
„3.  Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a felhívási
határidő lejártát követően a szociális, egészségügyi és lakásügyi bizottság véleményének
kikérésével  válassza  ki  azt  a  szervezetet,  amelyet  az  ételláda  elkészítéséhez  való
hozzájárulás címén támogat Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata.
Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
                   a polgármester      

   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:   2018. április 13.”

Javaslom  a  fenti  határidőt  meghosszabbítani  2018.  december  28.  napjáig  annak
érdekében,  hogy –  jelentkezés  esetén  –  lehetőség  legyen  az  ételláda  működtetésére
jelentkezett  szervezet  ajánlata  megtárgyalására,  a  támogatási  összeg  további
rendelkezésre tartására.

Tájékoztatom  a  Tisztelt  Közgyűlést,  hogy  a  Re-Formáló  Egyesület  2018  februárjában
helyezett ki ételládát Dunaújvárosban a Klub Hotel mögötti parkolóban.

Az  előterjesztést  a  szociális,  egészségügyi  és  lakásügyi  bizottság  a  2018.  április  10-i
ülésén megtárgyalta, 6:0:0 arányban elfogadásra javasolta.
Az  ügyrendi,  igazgatási  és  jogi  bizottság  a  2018.  április  12-i  ülésén  az  előterjesztést
megtárgyalta, egyhangúlag közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak találta.

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

HATÁROZATI     JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
.../2018. (IV. 19.) határozata

 ételláda elhelyezése feltételeinek megtárgyalásáról szóló 43/2018. (I. 25.) határozat
határidejének módosítására

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az ételláda elhelyezése feltételeinek
megtárgyalásáról szóló 43/2018. (I.  25.) határozat 3. pontjának határidejét 2018.
április 13-ról 2018. december 28-ra módosítja. 
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Felelős: -   a határozat végrehajtásáért: 
       a polgármester      
   -   a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
       a humán szolgáltatási osztály vezetője

Határidő:   2018. december 28.

Dunaújváros, 2018. április 19.

Cserna Gábor s.k.
polgármester
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