
8. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése 

értelmében 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. 

 

A 2021. május 20-án kelt tájékoztató levelem szerint az alábbi ügyben tartom 

szükségesnek döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet beszámolója a gyermekétkeztetési 

feladatok 2020. évi ellátásáról 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2021. május 28. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 

17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 
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Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Dombóvár Város Önkormányzata a gyermekétkeztetési feladatait a fenntartásában álló 

Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet közreműködésével látja el, amely 

2020-ban még magában foglalta valamennyi intézményi konyha üzemeltetését is (4 

főzőkonyha és 6 tálalókonyha). A tavalyi esztendő rendkívülisége – pandémia, 

veszélyhelyzet, rendkívüli szünetek, online oktatás – komoly kihívás elé állította az 

étkeztetésben dolgozókat is, ami a számszerű eredményekben is visszaköszön.  

 

Az elmúlt év abból a szempontból sem volt átlagos, hogy sor került a főzési, 

ételelőállítási feladatok kapcsán közbeszerzési eljárás lefolytatására, és a nyertes 

ajánlattevővel való szerződéskötésre. Az érintett dolgozók és az iskolai konyhák 

működtetési feladatainak átadása az év végén történt meg, miután a kiválasztott 

vállalkozó 2021. január 1-jétől látja el a rábízott feladatot az általa felújított Földvár 

utcai központi konyhában. 

 

Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2020. évi gyermekétkeztetési 

beszámolója az előterjesztés mellékletét képezi, külön táblázatban a 2020. évi havi 

adagszámok, az étkezők száma a 2019-es adatokkal összehasonlítva, és ugyanígy az 

intézményi kiadások és bevételek alakulása. 

 

Határozati javaslat 

az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezetnek a gyermekétkeztetési 

feladatok ellátásáról szóló 2020. évi beszámolójáról 

 
Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során elfogadja az Integrált Önkormányzati Szolgáltató 

Szervezetnek a gyermekétkeztetési feladatok ellátásáról szóló 2020. évi beszámolóját.  

 
 

Pintér Szilárd 

polgármester 
 

 
 


