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Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyarország 2019. évi közponü költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 2. melléklet
Ill. 5. pontjának b) alpontjában megjelölt „A rászoruló gvennekek szünidei étkeztetésének
támogatása” jogcímre Békés Város Onkormány7ata 2019. évre állami támogatást kap. A
támogatás a rászoruló gyermekek a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyw.) 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-képessétöl Riggő
fajlagos összegek figyelembevételével kerül meghatúrozásra. 0-18.000 Fö egy lakosra jutó
adóerő képességű települések esetében 570 Forint/étkezési adag.

A Gyvt. 21/C. (1) bekezdése alapján: ‘A települési önkormányzat a szünidei
gyermekétkeztetés keretében uszülő tön’ényes képviselő kérebnére a déli meleg főétkezést

ci) a hátránios helyzetű gyermek és ci rendszeres tvermelnédehni kedvezményben
részesülő. halmozottan hátrám os heh:etű g•eri;zek récére ingyenesen hizto.vírja. és
b,) az u) pontban fbglalt gyermekeken kívül további gvennekek. így különösen a
rendszeres gvenne/nédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére ingyenesen
biztosítha/a,

Az elmúlt években a szünidei gyermekétkezetéssel kapcsolatos feladatok ellátására a Junior
Vendéglátó Zn.-vel (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 29-31. adószám: 10929764-2-43)
kötött szolgáltatási szerződést Békés Város Onkormányzata. A Junior \‘endéglátó Zrt. (a
továbbiakban: Szolgáltató) a szerződésben vállalt kötelezettségeit maradéktalanul teljesítette.

A Szolgáltató a 2018. évben mindösszesen 13.765 adag meleg ételt biztosított az iskolai
szünetek (tavaszi, nyári, őszi és a téli szünet) ideje alatt, mely adagszám nem tartalmazza a
2018. évi téli szünet adagszámát.

A 201 8-as évben a Szolgáltató 448,82 Ft•adag nettó eladási áron (bruttó 570,- Ft/adag) látta el
a szolgáltatást, míg a 2019. évben Ft/adag nettó eladási áron (bruttó -

Ft/adag) tudná vállalni, mely összeg teljes egészében fedezhető lenne az állami támogatás
összegéből.
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A fentiekre tekintettel javasoljuk az alábbi határozati jaasat elfogadását:

Határozati javaslat;

I. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. január 1. napjától 2019.
december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra szolgáltatási szerződést köt
a Junior Vendéglátó Zrt.-vel (székhely: 1095 Budapest, Mester u. 29-3 1.
adószám: 10929764-2-43), szünidei gyermekétkeztetési feladatok ellátására.

11. Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza polgármesterét,
hogy Ft/adag bruttó eladási áron kössön szolgáltatási szerződést a
Szolgáltatóval.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Izsó Gábor polgármester

Békés, 2018. november 22.

Ii ábor
p gármester

1LC tw
Jogi ellenjegyző

Pénzügyi eegvzö

1


