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Sorszám: Tárgy:

2018. évi szünidei gyermekétkezési

23 szolgáltatási szerződés megkötése

Dö,,tésl,ozatai módja: Véleményező bizottság:

Egyszerű Pénzügyi Bizottság
szótöbbség

Tárgyalás módja: Előkészítette:

Nyílt ülés Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető
Pénzügyi Osztály
Nánási Zsolt osztályvezető
Gazdasági Osztály

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország központi költségvetéséröl szóló 2017. évi C. törvény 2. melléklet 111.6.
pontjában megjelölt „A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének
támogatása” jogcímre, Békés Város Onkormányzata 2018. évre is normativát igényelt. A
támogatás a rászoruló gyermekek - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 21/C. (1) bekezdés a) pontjában szereplő
gyermekek - szünidei étkeztetését biztosító települési önkormányzatokat illeti meg, az
étkezési adagok száma alapján. A támogatás összege az egy lakosra jutó adóerő-képességtöl
mggő fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatározásra. Ez a 0-18.000 fő egy
lakosra jutó adóerö képességű települések esetében, 570 Forint/étkezési adag.

A Gyvt. 21/C. (1) bekezdése alapján; „A települési önkormányzat a szunidei
giernzekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére ci déli melegfőétkezést

a,) a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gvermeln’édelmi kedvezményben részesülő,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja, és
b,) az a) pontban foglalt gyermekeken kívül további gyermekek így különösen a rendszeres
gyermek-’édelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen biztosíthatja.”

2016. évben a szünidei gyermekétkezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására a Békési
Városgondnokság a Junior Vendéglátó Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 29-31.;
adószám: 10929764-2-43) (továbbiakban: Szolgáltató) kötött szolgáltatási szerződést, melyet
2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig tartó határozott időtartamra
meghosszabbított. A Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul
teljesítette.

A Szolgáltató 2016. évben mindösszesen 23.395 adag meleg ételt biztosított az iskolai
szünetek (tavaszi, nyári, őszi és a téli szünet) ideje alatt. A 2017. évben mindösszesen 17.909
adag ebéd került megrendelésre, mely adagszám nem tartalmazza a 2017. évi téli szünet
adagszámát.
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A 2017-es évben a Szolgáltató 385,3.- Ft/adag nettó eladási áron (bruttó 490,- Ft/adag) látta el
a szolgáltatást, míg 2018. évben 448,8,- Ft/adag nettó eladási áron (bruttó 570,- Ft/adag)
tudná vállalni, mely összeg teljes egészében fedezhető lenne az állami támogatás összegéből.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.

Határozati lavaslat:

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. január 1. napjától - 2018.
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szolgáltatási szerződést köt a
Junior Vendéglátó Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 29-31.; adószám:
10929764-2-43), szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátására, bruttó 570.- Ft/adag
áron.

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét a
szolgáltatási szerződés aláírására.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2017. november 23. dl
lgármester

flit kcJC
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi ellenje’ző
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