
Fedőlap

Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 641/2019. (XI.21.)
határozata 1. pontjának javítására

Előadó:            az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő: Molnár-Osztrocska Diána osztályvezető 
           Péter Kata ügyintéző

Meghívott:        -

Véleményező     bizottságok:  
az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság        2019.12.20.

A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
elfogadta  a  közétkeztetési  szolgáltatói  áremelés  elfogadásáról  szóló  641/2019.  (XI.21.)  számú
határozatot.  A  határozatban  szereplő,  az  általános  iskolai  tízóraira  vonatkozó  vállalkozói  díj
összege tévesen szerepel, jelen határozattal ennek korrigálása kerül elfogadásra. 

A napirendi pont előkészítőinek adatai:
Osztály neve: Humán Szolgáltatási Osztály  Iktatószám:269-    /2019.
Ügyintéző neve: Péter Kata sk. Telefonszáma: 25/544-276
Ügyintéző aláírása:  Osztályvezető aláírása: Molnár-Osztrocska Diána

sk.

I. Az előterjesztés szakmai felülvizsgálatára vonatkozó adatok:

1. Közbeszerzési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok: -

2. Költségvetési szempontú felülvizsgálatra vonatkozó adatok:

Költségvetési szempontú felülvizsgálatot végző személy: Salamonné Pintér Mónika sk.

Leadás dátuma: 2019. december 03. Ellenőrzés dátuma: 2019. december 03.

Észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: 

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:

Törvényességi ellenőrzést végző személy: dr. Horváth Petra sk.

Leadás dátuma: 2019. december 04. Ellenőrzés dátuma: 2019. december 04.

Törvényességi észrevétel: Van/Nincs

Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány:     egyszerű/minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: 



Javaslat 

Javaslat Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 641/2019. (XI.21.) határozata 1.
pontjának javítására

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a  641/2019.  (XI.21.)  számú
határozatában döntött  a  a  közétkeztetési  szolgáltatói  áremelés  elfogadásáról,  valamint  a
közoktatási  és  szociális  intézményekben  az  étkeztetés  térítési  díjáról  szóló  37/2013.  (XI.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról. (lásd: melléklet) 

A határozat 1. pontjában elírás történt: A táblázat Vállalkozói díj oszlopának 3. sorában (általános
iskolai napközi otthon tízórai összege (169 + áfa) helytelen, a helyes összeg: 182 + áfa.
Célszerű továbbá a határozatban feltüntetni, hogy a diétás étkeztetés felára a jelenlegi 18% helyett
január 1-jétől 10%.
A  korábban  benyújtott  előterjesztés  szövegében  az  összeg  helyesen  szerepel,  valamint  a
korábban elfogadott rendeletet sem érinti a javítás. 
A fentiek alapján szükséges a 641/2019. (XI.21.)  határozat 1. pontjának javítása. 

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság 2019. december  20-án,  a  közgyűlési  előterjesztések
postázása után  tárgyalta az előterjesztést, így a bizottsági vélemény ismertetésére a közgyűlés
ülésén, szóban kerülhet sor. 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük a közgyűlés elé elfogadásra.

Határozati     javaslat     
Dunaújváros     Megyei     Jogú     Város     Közgyűlésének  

.../2019     (XII.   23  .)     határozata  
 Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 641/2019. (XI.21.) határozata 1. pontjának

javításáról

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése a 641/2019. (XI.21.) határozatának 1. pontját az 
alábbiak szerint módosítja:

„
1.) Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott köznevelési

intézményekben (óvoda, általános és középiskola), valamint az Egyesített Szociális Intézmény
és Árpád-házi Szent Erzsébet Idősek Otthonai a 2020. január  1-jétől alkalmazandó
szolgáltatási díjat (nyersanyagköltség és rezsiköltséget) az alábbiak szerint határozza meg:

Intézmény nyersanyagköltség
Ft/nap/adag

Rezsi
Ft/nap/adag

Vállalkozói díj
Ft/nap/adag

Óvoda 408 + áfa 444 + áfa 852 + áfa
Általános iskolai

napközi otthon
- tízórai
- ebéd
- uzsonna

507 + áfa

82+ áfa
344 + áfa
81 + áfa

429 + áfa

100 + áfa
228 + áfa
101 + áfa

936 + áfa

182 +áfa
572 +áfa
182 +áfa

Általános iskolai ebéd 344 + áfa 228 + áfa 572 +áfa
Középiskolai ebéd 366 + áfa 280 + áfa 646 + áfa
Középiskolai
kollégium

- reggeli
- ebéd
- vacsora

845 + áfa
193 + áfa
366 + áfa
286 + áfa

755 + áfa
214 + áfa
280+ áfa
262 + áfa

1600 +áfa
407 +áfa
646 +áfa
548 +áfa

ESZI 661 + áfa 306 + áfa 967 +áfa



Diétás étkezés esetén 10% felárat kell fizetni.”

2. A 641/2019. (XI.21.) határozat többi pontjában foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a jelen határozat közlésére.

Felelős:     - a határozat közléséért:
                     a polgármester                 

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                     a Humán Szolgáltatási Osztály vezetője

Határidő: - a határozat közlésére: 2019. december 31.

Dunaújváros, 2019. december 23.              

Tóth Kálmán  s.k.
az ügyrendi, igazgatási és 

jogi bizottság elnöke
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