
Fedőlap
Az előterjesztés közgyűlés elé kerül

Az előterjesztés tárgyalásának napja: 2019. december 23.

Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  2019.  évi  téli  szünidei  étkeztetésének
kiterjesztésére

Előadó: a szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság elnöke
                       a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság elnöke
                       az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság elnöke

Előkészítő:   Dr. Deák Mária osztályvezető
Meghívott:     -
Véleményező     bizottságok:  

Szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság          2019. 12. 20.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2019. 12. 20.
Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság                         2019. 12. 20.

   A     napirendi     pont     rövid     tartalma:   A  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  ingyenes  szünidei
gyermekétkeztetését az önkormányzat a 2019. évben a vonatkozó jogszabályok és az 523/2019.
(II. 14.) határozata alapján biztosítja. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért
felelős államtitkára felhívására a téli szüneti étkeztetés napjainak kiterjesztésére tesz javaslatot az
előterjesztés.

A napirendi pont   el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 4134-36/2019.
Ügyintéző neve: Dr. Deák Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-248
Ügyintéző aláírása: Dr. Deák Mária s. k. Osztályvezető aláírása: Dr. Deák Mária s. k.

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: Salamonné Pintér Mónika s. k.
Leadás dátuma: 2019. 12. 17. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 17.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2019. 12. 17. Ellenőrzés dátuma: 2019. 12. 17.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van: 

Az elfogadáshoz szükséges szavazati arány: egyszer  ű  /minősített

A tárgyalás módja: Nyílt/Zárt ülés

Egyéb megjegyzések: -



JAVASLAT

a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi téli szünidei étkeztetésének kiterjesztésére

Tisztelt Közgyűlés!

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata a vonatkozó jogszabályok (a gyermekek védel-
méről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. § (1)-(2) bekezdései, a sze-
mélyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII. 29.) kormányren-
delet  13/A. § (1)-(3) bekezdései: lásd: 1. melléklet), illetve az 523/2019. (II. 14.) határozat (lásd: 2.
melléklet) értelmében a 2019. év oktatási szüneteiben az ingyenes gyermekétkeztetést a szünetek
munkanapjain biztosítja. 

Az 523/2019. (II. 14.) határozatban az önkormányzat – élve a jogszabály adta lehetőséggel – nem-
csak a hátrányos helyzetű gyermekek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesü-
lő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére kívánta biztosítani az ingyenes étkeztetést,
hanem ezt kiterjesztette azon rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek-
re is, akiknek szülője, törvényes képviselője ezt az önkormányzattól igényelte.

A 2019/2020. tanév rendjéről szóló 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelet 6. §-a értelmében:
 „A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. december 20. (péntek), a szünet utáni első tanítási
nap 2020. január 6 (hétfő).”

A 2019. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szóló 6/2018. (VIII. 23.) PM rendelet 2. §-a
értelmében:
„ b) december 7., szombat munkanap, december 24., kedd pihenőnap,
  c) december 14. (szombat) munkanap, december 27. (péntek) pihenőnap…”
Fentiek értelmében az önkormányzatnak a téli szünetben összesen 5 munkanapon kötelező az
ingyenes gyermekétkeztetést biztosítani.

Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést az önkormányzat a 2019. évben a 228/2019. (03. 20.)
PM határozat értelmében nettó 6.396.000,.Ft, bruttó 8.122.920,- Ft keretösszegig a Ceka&Csoki
Betéti Társasággal oldja meg (lásd: 3. melléklet). A vállalkozási szerződés 4. mellékletként került
csatolásra.
A 2019-es év teljes szünidei gyermekétkeztetésének költsége  Dunaújváros Megyei Jogú Város
Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 6/2019. (II. 15.)
önkormányzati rendelete 4. melléklet 10. Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet dologi kiadások
sor terhére rendelkezésre áll.

2019. december 6. napján a Fejér Megyei Kormányhivatal jutatta el az önkormányzat részére az
Emberi Erőforrások Minisztériuma szociális ügyekért felelős államtitkárának levelét, melyben kéri
az  ingyenes  szünidei  étkeztetés  2019.  december  24.  és  december  27.  munkanapra  való
kiterjesztését. (lásd: 5. melléklet)

Az idő rövidsége miatt a közgyűlés döntését megelőzően a Szociális Osztály munkatársai levélben
és telefonon is megkeresték azon szülőket, törvényes képviselőket, akik a téli szünetre igényelték
az ingyenes étkeztetést.
Az  érintettek  közül  összesen  16  hátrányos  helyzetű  és  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben  részesülő  gyermek,  illetve  8  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben
részesülő  gyermek  szülője  kíván  élni  december  24.  és  december  27.  napján  az  ingyenes
étkeztetés lehetőségével.

2019.  december  12.  napján  érkezett  meg  a  Magyar  Államkincstár  Fejér  Megyei  Igazgatóság
Államháztartási Irodájának levele, melyben tájékoztatnak, hogy a december 24. és 27. napján való
étkeztetés az önkormányzat részére nem kötelező. (lásd: 6. melléklet)
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Mivel  a  szülők  kiértesítése  már  megtörtént  a  két  fenti  nap  étkezési  lehetőségéről,  ezért  az
önkormányzatnak célszerű ezeken a napokon is biztosítani az étkeztetést.
Fenti  feladat  ellátása  érdekében  szükséges  módosítani  a  szolgáltatóval  és  a  Dunaújvárosi
Gazdasági  Ellátó  Szervezettel  kötött  háromoldalú  szerződést.  A  vállalkozási  szerződés  1.
módosításának tervezetét a határozati javaslat melléklete tartalmazza.

Mivel a 2016. és 2018. év közötti időszakban a gyermekétkeztetésbe bevonható gyermekek döntő
része  az  általános  iskolás  korosztályból  kerül  ki,  ezért  a  gyermekek  számára  ingyenesen
biztosítandó ebéd árát (az önkormányzat az ebéd árát a szolgáltató felé fizeti) az alábbiak szerint
határozta meg: Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 37/2013. (XI. 22.)
„a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében biztosított étkeztetés
térítési díjairól” szóló  önkormányzati  rendelete alapján a  nyersanyagköltség: 320,- Ft  + ÁFA, a
vállalkozói rezsi költségek Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 573/2018.  (XI.  15.)
határozata alapján: 233,- Ft + ÁFA, összesen nettó 533,- Ft + ÁFA, bruttó 677,- Ft/fő/ebéd.

A közgyűlés  2019.  február  14-i  döntése  értelmében egy  ebéd  ára  bruttó  677  forint,  ez  a  két
decemberi nap, illetve 24 fő igénylő vonatkozásában összesen 32.496 forint többletköltséget jelent.

A Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatójának tájékoztatója szerint 2019. december
17-én  az  ingyenes  gyermekétkeztetés  finanszírozására  betervezett  összegből  még  nettó
1.913.600,-, bruttó 2.430.282,- Ft rendelkezésre áll.

A szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyag postázását
követően tárgyalta, a bizottság elnöke a bizottság véleményét szóban terjeszti a közgyűlés elé.

Az ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság az előterjesztést a közgyűlési anyag postázását követően
tárgyalta, a bizottság elnöke a bizottság véleményét szóban terjeszti a közgyűlés elé.

A  pénzügyi,  gazdasági  és  városüzemeltetési  bizottság  az  előterjesztést  a  közgyűlési  anyag
postázását  követően  tárgyalta,  a  bizottság  elnöke  a  bizottság  véleményét  szóban  terjeszti  a
közgyűlés elé.

Fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztjük elfogadásra a Tisztelt Közgyűlés elé:

HATÁROZATI JAVASLAT

Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének
…./2019. (XII. 23.) határozata

a rászoruló dunaújvárosi gyermekek 2019. évi téli szünidei étkeztetésének kiterjesztéséről

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy a 2019. évi téli szünidei ingyenes
gyermekétkeztetést 2019. december 24. és december 27. napján is biztosítja 
- a hátrányos helyzetű és
- a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos  helyzetű

gyermekek mellett 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő iskolás gyermekek részére.

2. Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város Közgyűlése  a  hátrányos  helyzetű,  illetve  a  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek után járó
központi költségvetési normatíva által nem fedezett összegre vonatkozó, valamint a rendszeres
gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek  étkeztetésének  forrását  Dunaújváros
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól
szóló  6/2019.  (II.  15)  önkormányzati  rendelet  4.  melléklet  10.  Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó
Szervezet dologi kiadások sor terhére biztosítja utólagos elszámolás mellett.

Felelős:          - a határozat végrehajtásáért:
                a Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója
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- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          a költségvetési és pénzügyi osztály vezetője                      
Határidő:          2020. január 31.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése megismerte az előterjesztés 1. számú mellékletében
szereplő „Vállalkozási szerződés” 1. módosítását és egyetért annak tartalmával.

4. Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2019. év téli
szünidei étkeztetés kiterjesztésére vonatkozó „Vállalkozási szerződés” 1. módosítását aláírja. 

Felelős:          - a határozat végrehajtásáért:
                a polgármester

- a határozat végrehajtásában való közreműködésért:
                          a szociális osztály vezetője
Határidő:          2019. december 23. 
      
Dunaújváros, 2019. december 23.

Dr. Székely Károly s. k.
a szociális, egészségügyi és lakhatási

bizottság elnöke

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

elnöke

Tóth Kálmán s. k.
a pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság

elnöke
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  a               /2019. (XII. 23.) határozat melléklete

Vállalkozási Szerződés 1. módosítása

amely létrejött egyrészről:
      Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata 
      képviseli: Pintér Tamás  polgármester
      székhely: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.
      adószám: 15727000-2-07
      KSH szám: 15361363
      bankszámlaszám: OTP Bank Nyrt.
      11736037-15361363-00000000
      mint Megrendelő 

másrészről:
      CEKA&CSOKI Bt.

     képviseli: Kovács János ügyvezető
     székhely: 2400 Dunaújváros, Bartók Béla tér 8.
     adószám: 25367377-2-07
     cégjegyzékszám: 07-06-015930
     bankszámlaszám: 
     Erste Bank Zrt. Dunaújvárosi fiók

                          11600006-00000000-75302249
     mint Vállalkozó 

harmadrészről:
   Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet
   képviseli: Farkasné Vörös Magdolna igazgató
   székhely: 2400 Dunaújváros, Dózsa Gy. út 35/A.

              MÁK törzskönyvi nyilvántartási szám: 801939
   mint Közreműködő 

(együtt:  Szerződő Felek) között,  az alulírott  napon és helyen az alábbi feltételekkel a szünidei
gyermekétkeztetés teljesítésére:

1. Előzmények:

Szerződő felek rögzítik,  hogy Dunaújváros  Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
523/2019. (II. 14.) számú határozata, valamint a 228/2019. (03. 20.) polgármesteri határozat értel-
mében az önkormányzat a 2019. évi iskolai szünetek munkanapjain az ingyenes szünidei gyer-
mekétkeztetést a Ceka&Csoki Betéti Társasággal kívánja megoldani.

2. A módosítás oka:

Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az ingyenes étkeztetést 2019.
december 24. és 2019. december 29. napján is biztosítani kívánja az étkezést igénylők számára.

3. Módosuló rendelkezés:

„1.5. Szerződő felek rögzítik, hogy Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata
 a 2018/2019-es tanév tavaszi szünetében 2 munkanapon keresztül (2019. április 18-án és

2019. április 23-án)
 a nyári szünetben 54 munkanapon keresztül (2019. június 17-étől 2019. augusztus 31-ig)
 az őszi és a téli szünetben a 2019/2020. tanév rendjében meghatározott munkanapokon,

valamint  2019.  december  24.  és  december  27.  napján  biztosítja  -  az  1.4.  pontban
meghatározott  gyermekek  szüleinek,  egyéb  törvényes  képviselőinek  kérelmére  -  az
ingyenes szünidei étkeztetést.”

4. Egyéb rendelkezések:
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Szerződő  felek  rögzítik,  hogy  jelen  módosító  szerződésük  az  1.  pontban  körülírt  vállalkozási
szerződés egyéb rendelkezéseit nem érinti.

5. Záró rendelkezések:

5. 1. Szerződő Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton
kötelesek rendezni; ennek eredménytelensége esetére alávetik magukat a Dunaújvárosi
Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

5. 2. Jelen szerződésben nem, vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében
a Szerződő Felek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.  31.) kormányrendelet  rendelkezéseit,  továbbá a közétkeztetésre vonatkozó jogszabályokat
tekintik irányadónak. 

5. 3. Jelen szerződés négy egymással mindenben megegyező, összesen 4 számozott példányban
készült, amelyből miután azt a Szerződő  Felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták kettő példány a Megrendelő, egy-egy példány a
Vállalkozó és a Közreműködő birtokában marad.

Dunaújváros, 2019. december                                    Dunaújváros, 2019. december

     ………………………………………                      ………………………………………
Dunaújváros Megyei Jogú Város      
Önkormányzata képviseletében:

                   Pintér Tamás
                   polgármester
                   Megrendelő                              

A CEKA&CSOKI Bt. képviseletében:
Kovács János

Ügyvezető
Vállalkozó

                                  
   

Dunaújváros, 2019. december

  ……..….………………………………
      Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet

képviseletében:
      Farkasné Vörös Magdolna

 igazgató
       Közreműködő

Pénzügyi ellenjegyzés: ….…………

Jogi ellenjegyzés:………………
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