
Fedőlap

Az előterjesztés polgármester elé kerül

Javaslat  a  rászoruló  dunaújvárosi  gyermekek  részére  a  2021.  évben  ingyenes
szünidei gyermekétkeztetés biztosítására (szolgáltató kiválasztására)

El  őadó:   Dr. Deák Mária osztályvezető

El  őkészítő:      Dr. Deák Mária osztályvezető     

Véleményez  ő bizottságok:  
Szociális, egészségügyi és lakhatási bizottság          2021. 02. 17.
Pénzügyi, gazdasági és városüzemeltetési bizottság 2021. 02. 17.

A napirendi pont rövid tartalma: A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 13/A. § (3) bekezdése
alapján  a  települési  önkormányzat  a  szünidei  gyermekétkeztetést  a  tanév  rendjéről  szóló
miniszteri rendeletben meghatározott őszi, téli, tavaszi és nyári tanítási szünet időtartama alatti
munkanapokon  szervezi  meg.  Az  előterjesztés  a  2021.  évi  szünidei gyermekétkeztetést
lebonyolító szolgáltató kiválasztására tesz javaslatot.

A napirendi pont el  őkészítőinek adatai:  
Osztály neve: Szociális Osztály Iktatószám: 3569-14/2021.
Ügyintéző neve:  Dr. Deák Mária Ügyintéző telefonszáma: 25/544-268
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: 2021. 02. 01. Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 01.
Észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

II. Törvényességi ellenőrzésre vonatkozó adatok:
Törvényességi ellenőrzést végző személy: Dr. Petánszki Lajos s. k.
Leadás dátuma: 2021. 02. 01. Ellenőrzés dátuma: 2021. 02. 02.
Törvényességi észrevétel: Van/Nincs
Amennyiben van:

Egyéb megjegyzések: -



Javaslat 
a rászoruló dunaújvárosi gyermekek részére a 2021. évben ingyenes szünidei

gyermekétkeztetés biztosítására (szolgáltató kiválasztására)

Tisztelt Polgármester Úr!

A Kormány  az  Alaptörvény  53.  cikk  (1)  bekezdésében  meghatározott  hatáskörében
megalkotott  478/2020.  (XI.  3.)  kormányrendeletében  veszélyhelyzetet  hirdetett  ki.  A
veszélyhelyzetre  vonatkozó  rendelet  2020.  november  4-től  2021.  február  7.  napjáig
érvényes.
A  kormány  a  veszélyhelyzet  kihirdetéséről  és  a  veszélyhelyzeti  intézkedések
hatálybalépéséről  szóló  27/2021.  (I.  29)  kormányrendelettel  2021.  február  8-ától
ismételten veszélyhelyzetet hirdet ki Magyarország területére.

A  veszélyhelyzetre  vonatkozó  részletszabályokat  sarkalatos  törvény,  a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.
évi CXXVIII. törvény határozza meg (a továbbiakban: kat. tv.). 
A kat. tv. 46. § (4) bekezdése kimondja:
„(4)  Veszélyhelyzetben  a  települési  önkormányzat  képviselő-testületének,  a  fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a
megyei  közgyűlés  elnöke  gyakorolja.  Ennek  keretében  nem  foglalhat  állást
önkormányzati  intézmény  átszervezéséről,  megszüntetéséről,  ellátási,  szolgáltatási
körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.” 

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere döntött a 2021. évi szünidei ingyenes
gyermekétkeztetés biztosításáról.

A döntés értelmében:

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere a  2021.  évi  szünidei  ingyenes
gyermekétkeztetést  a  tavaszi,  nyári,  őszi,  téli  szünetben  biztosítja  a  rászoruló
dunaújvárosi 
- hátrányos helyzetű és
- rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos

helyzetű kiskorú gyermekek mellett 
- a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő kiskorú iskolás gyermekek

részére is.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere a  2021.  évi  nyári  ingyenes
gyermekétkezetést a dunaújvárosi bölcsődés és óvodás korú  
- hátrányos helyzetű, és
- rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos

helyzetű gyermekek mellett 
- a  rendszeres  gyermekvédelmi  kedvezményben  részesülő  gyermekek  részére  az

intézmény nyári zárva tartásának idejére biztosítja, abban az esetben, ha a gyermek
2021.  év augusztus hónapjában nem veszi  igénybe az ügyeletes intézményben a
bölcsődei, illetve óvodai ellátást. 

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere a  2021.  évi  nyári  ingyenes
gyermekétkeztetést a kiskorú iskolás (általános, illetve középiskolás) gyermekek részére
2021.  június 16.  napjától  2021. augusztus 31.  napjáig tartó  időszakban, összesen 54
munkanapon keresztül biztosítja.
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Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Polgármestere 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
2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet
4. melléklet  10. Dunaújvárosi  Gazdasági  Ellátó Szervezet  dologi  kiadások sor terhére
biztosítja utólagos elszámolás mellett.

Mivel  a  2016.  és  2020.  év  közötti  időszakban  a  gyermekétkeztetésbe  bevonható
gyermekek döntő része az általános iskolás korosztályból kerül ki, ezért, az előkészítő
osztály Dunaújváros Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  37/2013. (XI.
22.)  „a közoktatási intézményekben alkalmazandó napközbeni ellátás keretében
biztosított étkeztetés térítési díjairól” szóló  önkormányzati rendelete 3.  § b)  pontjában
meghatározott általános iskolai térítési díj alkalmazására tesz javaslatot, és az ingyenes
ebéd árát  a nyersanyagköltség: 378,- Ft + ÁFA/fő/adag, valamint Dunaújváros Megyei
Jogú Város Közgyűlésének 955/2020.  (XI.  20.)  határozata  alapján  a  vállalkozói  rezsi
költség:  251,-  Ft  +  ÁFA/fő/adag,  összesen  nettó  629,-  Ft  +  ÁFA/fő/adag  összegben
javasolja meghatározni.

Mivel  az  előterjesztés  készítésekor  a  szünidei  ingyenes  gyermekétkeztetést  igénybe
vevők száma nem határozható meg pontosan, ezért a polgármester egy keretösszeget
biztosított a feladat ellátásra, ez nettó: 6.919.000,- Ft, bruttó: 8.787.130,- Ft.

A  személyes  gondoskodást  nyújtó  gyermekjóléti  alapellátások  és  gyermekvédelmi
szakellátások  térítési  díjáról  és  igénylésükhöz  felhasználható  bizonyítékokról  szóló
328/2011. (XII.  29.) Korm. rendelet előírja, hogy a települési önkormányzat jegyzője a
szünidei  gyermekétkezés  megkezdése  előtt  a  szünidei  gyermekétkeztetés
igénybevételének  lehetőségéről,  az  igénybevétel  módjáról,  valamint  a  szünidei
gyermekétkeztetés biztosításának időtartamáról, helyszínéről és módjáról szóló írásbeli
tájékoztatást  küld  a  hátrányos  helyzetű  és  a  rendszeres  gyermekvédelmi
kedvezményben  részesülő  halmozottan  hátrányos  helyzetű,  valamint  rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek szüleinek.

Fentiek alapján a Szociális Osztály munkatársai  az ingyenes gyermekétkeztetés iránti
igényeket az iskolai szünetek előtt felmérik, erről az étkeztetést biztosító vállalkozót és a
Dunaújvárosi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatóját írásban tájékoztatják.

Dunaújváros  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlésének  az  önkormányzat  gazdálkodásának
rendjéről szóló 15/2015. (V. 22.) önkormányzati rendelete szabályozza az árubeszerzés,
építési beruházás, szolgáltatás megrendelésének módját. A rendelet 40. § (6) bekezdése
értelmében: 

„(6) Ha az önkormányzat beszerzése a nettó 100.000 Ft összeget eléri, de a nettó 8
millió forintot nem haladja meg, a beszerzéshez kapcsolódó minden döntés, így
különösen az ajánlattevők körének kiválasztása, és az ajánlatok értékelése
a) az  önkormányzat  közbeszerzési  eljárásaihoz  kapcsolódó  ügyekben  a

Közbeszerzési  és  Bíráló  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési Bizottság,

b) városüzemeltetési, városfejlesztési feladatok esetén a  Pénzügyi, Gazdasági
és Városüzemeltetési Bizottság, 
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c) közbiztonsági,  környezetvédelmi  feladatok  esetén  Közbiztonsági  és
Környezetvédelmi  Bizottság,  valamint  a  Pénzügyi,  Gazdasági  és
Városüzemeltetési Bizottság,

d)  oktatási,  kulturális  feladatok  esetén Oktatási,  Kulturális  és  Társadalmi
Kapcsolati Bizottság,  valamint a Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési
Bizottság, 

e) ifjúsági, sport és turisztikai feladatok esetén az Ifjúsági, Sport és Turisztikai
Bizottság, valamint a  Pénzügyi, Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság,
vagy 

f) az a)-e)  pontban  meghatározottakon  kívüli  feladatok  esetén  a Pénzügyi,
Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság  véleményének kikérése mellett a
polgármester hatáskörébe tartozik.

 (8)  A  (6)  bekezdésben  meghatározott  beszerzés  esetén,  amennyiben  a
beszerzéshez szerződés megkötése is szükséges, a szerződés aláírása előtt ki
kell kérni az Ügyrendi, igazgatási és jogi bizottság véleményét is.

(9)  A  (6)  és  (7)  bekezdésben  meghatározott  beszerzések  esetén  a  döntés
meghozatalához  –  jogszabályban  vagy  pályázati  felhívásban/útmutatóban
meghatározott kivételekkel – legalább három árajánlat bekérése szükséges.

 (11) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzési értékhatárt el nem
érő beszerzések lebonyolításáról szóló önkormányzati szabályzat rendelkezései
az irányadók.”

A Szociális Osztály a Gasztro-Life Vendéglátóipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű
Társaságot a Family Faloda Korlátolt Felelősségű Társaságot és András Sándor egyéni
vállalkozót  kereste  meg  és  nyilatkoztatta,  hogy  vállalja-e  –  a  közétkeztetési
követelményeknek megfelelően – az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés keretén belül
a  gyermekek részére napi  egyszeri  meleg étkeztetés  biztosítását  a  2021.  év  tanítási
szüneteiben a tavaszi, őszi, téli szünetek, illetve a nyári szünet munkanapjain.

A  megkeresett  szolgáltatók  mindegyike  úgy  nyilatkozott,  hogy  vállalja  a  szünidei
gyermekétkeztetés lebonyolítását.

A szolgáltatók nyilatkozatait az előterjesztés1. melléklete tartalmazza.

A polgármesteri határozat-tervezetet az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

Dunaújváros, 2021. február 11. 

          Dr. Deák Mária
                       osztályvezető
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az előterjesztés melléklete

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere
...../2020. (….) Határozata

 a 2021. évi ingyenes szünidei gyermekétkeztetés biztosításáról (szolgáltató
kiválasztásáról)

Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere – a katasztrófavédelemről és a hozzá
kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.  törvény 46. § (4)
bekezdése szerint – a képviselőtestület hatáskörében az alábbi döntést hozta:

1. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere a beérkezett ajánlatok alapján a
2021.  évi  iskolai  szünetek  munkanapjain  az  ingyenes  szünidei
gyermekétkeztetést,  {nyersanyagköltség (378,-  Ft  + ÁFA/fő/adag,),  a  vállalkozói
rezsi költségek (251,- Ft + ÁFA/fő/adag), összesen nettó 629,- Ft + ÁFA/fő/adag} –
a Szociális Osztályra beérkező kérelmek alapján – maximum nettó 6.919.000,- Ft,
bruttó  8.787.130,-  Ft.  keretösszegig  a  ……………………………………………
val/vel (Dunaújváros, …………….) kívánja biztosítani.

2. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere az 1. pontban foglaltak alapján a
határozat  mellékletét  képező  háromoldalú  vállalkozási  szerződést  a
………………………………………………………..val/vel  és  a  Dunaújvárosi
Gazdasági Ellátó Szervezettel megköti.

3. Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármestere felkéri a szociális osztályvezetőt a
vállalkozási  szerződés  aláírásra  való  előkészítésére,  továbbá  e  határozat
közlésére.

Felelő  s:   szociális osztályvezető
Határidő: 2021. 03. 31.

Dunaújváros, 2021. …........

     Pintér Tamás
      polgármester
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