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Elıterjesztés  
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. május 23-i ülésére 
 
 
Tárgy:  I. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
 II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása 
Iktatószám: I/2384/7/2013. 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
  

I. Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
 
1.  80/2012. (XI. 28.) ÖIB határozat végrehajtása 

 
 

 Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 80/2012. (XI. 28.) határozatában javasolta, 
hogy 2013. március 31. napjáig kerüljön felmérésre az általános iskoláskorú gyermekek szüleinek 
körében az, hogy kik igénylik gyermekeik napközbeni ellátását a nyári szünidı idıtartama alatt. A 
határozat az óvodás korú gyermekek szüleinek körében történı felmérésre nem terjedt ki, de 
megítélésem szerint ezt is el kellett végeznünk.  

 
 A határozatban foglaltak végrehajtása érdekében megkerestem a Fekete István Általános 

Iskola, Kollégium és Sportiskola (továbbiakban: Iskola) igazgatóját, valamint a Meserét Lajosmizsei 
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Óvoda) óvodavezetıjét, segítségüket kérve a 
szülıi igények felmérésében.  

 
 Az Óvodában a felmérés csak az augusztus hónapra terjedt ki, mivel az óvodai nevelés addig 
folyamatos.  Kocsis Györgyné Óvodavezetı Asszony tájékoztatása alapján 2013. augusztus 5. napjától 
2013. augusztus 16. napjáig 16 gyermek, augusztus 19. napjától augusztus 31. napjáig 7 gyermek 
esetében igénylik az óvodai ellátást.  

A bölcsıdei ellátást a szülık augusztus hónapra nem igényelték. Óvodavezetı Asszony az 
elıterjesztés mellékletét képezı levelében kérte a Bölcsıde 2013. augusztus 5. napjától 2013. 
augusztus 31. napjáig, az Óvoda 2013. augusztus 19. napjától 2013. augusztus 31. napjáig történı 
zárva tartásának engedélyezését. 
 

Az Iskolába adatlapokat küldtünk az igények felméréséhez. A visszaérkezett adatlapok 
értékelése alapján nyolc elsı-, négy-négy második és harmadik, egy negyedik, valamint két ötödik 
osztályos, összesen 19 tanuló esetében igénylik a szülık a nyári szünidı tartama alatt gyermekeik 
napközbeni ellátását. 
 
Az Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága 2013. április 18-i rendkívüli ülésén tárgyalta a 
napirendet és meghozta 22/2013. (IV. 18.) ÖIB határozatát, mely szerint a bizottság javasolta a 
Képviselı-testületnek, hogy a gyermekek nyári napközbeni ellátásának lehetséges formái kerüljenek 
kidolgozásra költségvetési számokkal együtt a következı testületi ülésre. 
 
 
2. A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó jogszabályi háttér és az Önkormányzat 
kötelezı feladata ellátására vonatkozó javaslatok: 
 

♦ A Gyvt. 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata a gyermekek 
napközbeni ellátásának biztosítása. 

♦ A Gyvt. 41. §-a értelmében: 
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a.) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élı gyermekek életkorának megfelelı 
nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni 
azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelıi, gondozói munkavégzésük, munkaerı piaci 
részvételt elısegítı programban, képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított 
szolgáltatások idıtartama lehetıleg a szülı munkarendjéhez igazodik. 

 
b.)  A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

♦ akinek fejlıdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
♦ akit egyedülálló vagy idıskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy 

több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban 
részesül, 

♦ akinek a szülıje, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 
 
A Gyvt. 43. §-a  értelmében a gyermekek napközbeni ellátásának minısül a bölcsıdei és óvodai 
ellátásban nem részesülı, továbbá az iskolai oktatásban részesülı gyermeknek az iskola 
nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit, vagy tanulószobai ellátást igénybe nem 
vevı gyermek családi napköziben történı, nem közoktatási célú ellátása. A családi napközi a 
családban nevelkedı gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelı nappali felügyeletet, 
gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata családi napközit nem mőködtet, ellátási kötelezettsége azonban 
fenn áll, mely kiterjed a felügyeleten túl a gondozásra/nevelésre és az étkeztetésre is. A 1. pontban már 
tájékoztatást adtam, hogy hány gyermek részére és mely idıszakra igénylik a szülık a gyermekeik 
napközbeni ellátását. (Tapasztalataink szerint más önkormányzatok ezen idıszakban a fenntartásukban 
lévı intézményeik útján gondoskodnak e kötelezı feladatellátásról.) 

 
♦ Az Óvoda – amennyiben a Képviselı-testület Óvodavezetı Asszonynak a zárva tartásra 

irányuló kérelmének helyt ad – 2013. augusztus 16. napjáig folyamatosan mőködik. Az 
óvodás korú gyermekek esetében ezen idıpontig a nyári napközbeni ellátásáról nem kell az 
önkormányzatnak egyéb úton gondoskodnia. Augusztus 21. napjától augusztus 31. napjáig az 
Óvoda zárva tartására teszek javaslatot, erre az idıszakra nem tudja biztosítani az 
önkormányzat az óvodás gyermekek (7 fı ) nyári napközbeni ellátását az óvoda új épületének 
átadása és a konyha nyári festési munkáinak elvégzése miatt.  

♦ A pedagógusok körében felmértük, hogy kik vállalnák megbízási díj ellenében a nyári szünidı 
idıtartama alatt az iskoláskorú gyermekek napközbeni ellátását. Az intézményvezetı asszony 
tájékoztatása alapján 5 pedagógus jelezte, hogy vállalja a nyári napközit és jelezték azt is, 
hogy a napközi mőködése során milyen eszközökre lenne szükségük (színes karton, ragasztó 
rajzlap, színes papír, foci, labda, tollas, pingpong, aszfaltkréta, ugráló kötél, társasjátékok, 
internet, interaktív tábla).  Az elızetes egyeztetések alapján elıre láthatólag június 24-tıl 
augusztus 16-ig az ellátást zökkenımentesen meg tudjuk oldani. Június 17-tıl 21-ig terjedı 
idıben a pedagógusok még nem tudnak részt venni ebben e feladatellátásban a nevelési év 
lezárására tekintettel, ezért ennek a problémának az áthidalására - május 2-án kelt levelemben- 
megkerestem Palotás József tankerületi igazgató urat. Tankerületi igazgató úr válasza az 
elıterjesztés készítésének idıpontjáig még nem érkezett meg. 

♦ A gyermekek étkeztetését az IGSZ-hez tartozó konyhákon keresztül tudjuk biztosítani. 
 
Fentiek alapján az alábbi feladatokat kell ellátni, az alábbiakban kell döntést hozni: 
 
 

♦ Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére, mely idıszakra (hónap, nap) és hol tudja 
biztosítani a gyermekek nyári napközbeni ellátását.  

♦ Naponta milyen idıintervallumban tudja biztosítani az említett ellátást, erre a határozat 
tervezetben foglaltak alapján az érintett napokra 7,30 órától 16,30 óráig teszek javaslatot.  



 4

♦ A nyári napközbeni ellátás során az ebédet hol veszik igénybe a gyermekek. 
♦ Az iskoláskorú gyermekek esetében a kötelezı feladat ellátásához költségvetésünkben 

fedezetet kell biztosítanunk többek között a megbízási díjakra, melyre bruttó  1.020 Ft/óra 
megbízási díjra teszek javaslatot; melynek nettó óradíja 600 Ft. (A megbízási díjak 
vonatkozásában a Közös Önkormányzati Hivatal munkaügyi ügyintézıjétıl kértem 
tájékoztatást.) Ezzel az óradíjjal a 2013. június 17-tıl augusztus 16-ig terjedı idıszakban 45  
napon keresztül napi 9 órával számolva 413.100 Ft megbízási díjat és 100.383 szociális 
hozzájárulási adót, azaz összesen  513.483 Ft –ot kell elkülöníteni e jogcímen.  

♦ Fedezetet kell biztosítanunk továbbá az étkeztetés nyersanyagköltségére; az étkeztetéshez 
kapcsolódó egyéb járulékos költségekre (pl. rezsi, mosogatás).  Ehhez kapcsolódóan 
tájékoztatást kértem az IGSZ vezetı helyettes asszonytól Tengölics Judittól az étkeztetés és a 
hozzá kapcsolódó költségek vonatkozásában, mely levél az elıterjesztés 2. mellékletét képezi. 
Tájékoztatása alapján az óvodás korú gyermekek részére az étkezés normaköltsége  724 
Ft/gyermek/nap, melybıl a szülı által megfizetett összeg maximum 426 Ft/gyermek/nap lehet. 
( A térítési díjfizetési kedvezményekre, ezen idıszakra is jogosultak a szülık.)  
Tájékoztatása alapján az iskoláskorú gyermekek részére az étkezés normaköltsége 931 
Ft/gyermek/nap, melybıl a szülı által megfizetett összeg maximum 546 Ft/gyermek/nap lehet. 
Javasolom, hogy az iskoláskorú gyermekek szüleinek az étkezési térítési díjat elıre kelljen 
megfizetni arra az idıszakra, melyre a gyermeke részére az ellátást igényli.  

♦ Annak az intézménynek a kijelölése, mely koordinálja, szervezi az iskoláskorú gyermekek 
nyári napközbeni ellátását a 2013. június 17. napjától 2013. augusztus 16. napjáig terjedı 
idıszakban. Erre a célra az IGSZ-t javasolom. Az IGSZ-nek  a faladat koordinálása keretében  
le kell folytatni az egyeztetéseket a pedagógusokkal annak érdekében, hogy a feladatellátás 
folyamatosan biztosított legyen. A koordináció keretében a szülık részére a kiértesítéseket 
meg kell tenni az iskoláskorú gyermekeik nyári napközbeni ellátása feltételeirıl. 

♦ A feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosítása a kijelölt intézménynél és az 
önkormányzatnál. 

 
II. Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde nyári zárva tartása 
 
A vonatkozó jogszabályi háttér: 
 

♦ A nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC. tv. 83. § (2) bekezdés  b) pontja alapján a 
fenntartó „dönt a köznevelési intézmény nevének megállapításáról, az óvodába történı 
jelentkezés módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy idıszakon belüli óvodai 
felvételének idıpontjáról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról.” 

 
♦ A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (5) 

bekezdése értelmében a bölcsıde nyári nyitvatartási rendjét a fenntartó hagyja jóvá. A 
fenntartó a bölcsıdei szünet idejére a szülı kérésére gondoskodhat a gyermek intézményi 
gondozásának megszervezésérıl. 

 
 

 A II határozat-tervezet szerint szükséges dönteni az óvoda és a bölcsıde nyári zárva tartásáról. 
 
 
 
Fentiek figyelembevételével kérem képviselı- társaimat az elıterjesztés megvitatására és a határozat 
tervezetek elfogadására. 
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I . Határozat-tervezet 

 
.../2013.(...)  ÖH 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2013. június 17-tıl augusztus 16-ig az 

Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni 
ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig. 

2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az IGSZ-hez tartozó konyhákon 
keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı – testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 
szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselınek az általa igényelt idıszakra elıre. 

3)    Az önkormányzat az iskolás korú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges 
megbízási díjat a szerzıdı fél részére bruttó 1.020 Ft/ óra összegben állapítja meg.  

4)   Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges pénzügyi 
fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket ) a 2013. évi költségvetésében 
elkülöníti.  

5)    A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskolás korú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásában részt vevı pedagógusokkal a megbízási szerzıdést megkösse 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. május 23   

 
II . Határozat-tervezet 

 
.../2013.(...)  ÖH 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde 
nyári zárva tartása 

 
Határozat 

 
1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 

Otthonos Óvoda és Bölcsıdében az óvoda nyári zárva tartását engedélyezi a 2013. augusztus 
21-tıl augusztus 31-ig tartó idıszakban. 

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Meserét Lajosmizsei Napközi 
Otthonos Óvoda és Bölcsıdében a bölcsıde nyári zárva tartását engedélyezi a 2013. augusztus 
05-tıl augusztus 31-ig tartó idıszakban. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. május 23.   

 
 
Lajosmizse, 2013. május  16. 
 
 
 
       Basky András sk. 
       polgármester 
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Elıterjesztés 1. melléklete 
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Elıterjesztés 2. melléklete 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata 
Intézményeinek Gazdasági Szervezete 
 
Lajosmizse 
Ceglédi út 1. 
6 0 5 0 
Tel.,fax: 76/356-103 
 
 
Lajosmizse Város Önkormányzata    Ikt.sz.: 192/2013. 
Basky András Polgármester részére     Tárgy:  nyári gyermek  
           étkeztetés 
Lajosmizse 
Városház tér 1. 
6 0 5 0 
 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
 
 Az óvodások és iskolások 2013. évi nyári napközis étkeztetése az alábbi normák szerint 
történik: 
 
 
ÓVODÁSOK ( 3 – 6 ÉVES ) KORCSOPORT: 
     
Tízórai Norma: 50.- Ft + 35.- Ft (rezsi 70 %) = 85.- Ft + 23.- Ft (áfa 27 %) = 108.- Ft 
            
Ebéd Norma: 220.- Ft +154.- Ft (rezsi 70 %) = 374.- Ft + 101.- Ft (áfa 27 %) = 475.- Ft 
 
Uzsonna Norma. 65.- Ft + 46.- Ft (rezsi 70 %) = 111.- Ft + 30.- Ft (áfa 27 %) = 141.- Ft 
 
 
ISKOLÁSOK ( 7 – 10 ÉVES ) KORCSOPORT: 
 
Tízórai Norma: 81.- Ft + 57.- Ft (rezsi 70 %) = 138.- Ft + 37.- Ft (áfa 27 %) = 175.- Ft 
 
Ebéd Norma: 269.- Ft + 188.- Ft (rezsi 70 %) = 457.- Ft + 124.- Ft (áfa 27 %) = 581.- Ft 
 
Uzsonna Norma: 81.- Ft + 57.- Ft (rezsi 70 %) = 138.- FT 37.- Ft (áfa 27%) = 175.- Ft 
 
Lajosmizse, 2013. május 14. 
 
       Tisztelettel: 
 
                   Tengölics Judit 
                     gazdasági vezetı helyettes 


