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Tisztelt Képviselı-testület!
Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az általános iskoláskorú gyermekek napközbeni
felügyeletének, hasznos idıtöltésének megszervezése a szülık körében nehézséget jelentetett, ezért az
elmúlt évben a nyári szünidı idıtartamára már megszerveztük a gyermekek napközbeni ellátását.
A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó jogszabályi háttér:
1. A gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény
(továbbiakban: Gyvt.) 94. § (2) bekezdése alapján a települési önkormányzat feladata
a gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása.
2. A Gyvt. 41. §-a értelmében:
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.
3. A Gyvt. 43. §-a értelmében családi napköziben - nem nevelési-oktatási céllal ellátható a bölcsıdei és óvodai ellátásban nem részesülı gyermek, továbbá az iskolai
oktatásban részesülı gyermek az iskola nyitvatartási idején kívül, valamint a nemzeti
köznevelésrıl szóló törvény rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra
elıtt megszervezett egyéb foglalkozás alól felmentett gyermek, valamint a
magántanuló.
A családi napközi a családban nevelkedı gyermekek számára nyújt életkoruknak
megfelelı nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A
fogyatékos gyermekek számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.
Lajosmizse Város Önkormányzata családi napközit nem mőködtet, ellátási kötelezettsége
azonban fenn áll, mely kiterjed a felügyeleten túl a gondozásra/nevelésre, foglakoztatásra és az
étkeztetésre is.
Az elmúlt évben jogszabályi kötelezettségünknek eleget tettünk. Megkerestem a Lajosmizsei
Fekete István Sportiskolai Általános Iskola intézményvezetıjét kérve segítségét annak felmérésében,
hogy a 2014. június 23. napjától 2014. augusztus 15. napjáig tartó idıszakban a szülık hány gyermek
részére igénylik az ellátást. A visszaérkezett adatlapok értékelése alapján kilenc elsı-, öt második,
négy harmadik, hét negyedik, két ötödik, valamint 2 hatodik valamint egy hetedik osztályos, összesen
30 (az elmúlt évben ez a létszám 19 fı volt) tanuló esetében igénylik a szülık a nyári szünidı tartama
alatt gyermekeik napközbeni ellátását. A szülık jelzései alapján hetente 14-20 gyermek ellátásáról
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kell gondoskodni, azzal, hogy ezen számok kis mértékben változhatnak attól függıen, hogy a szülık
szabadságukat hogyan tudják kivenni.
Az Önkormányzat kötelezı feladatának ellátására vonatkozó javaslatok:
♦
♦

Az iskola intézményvezetıjének segítségét kértem annak felmérésében, hogy a pedagógusok
körében kik azok, akik megbízási díj ellenében a nyári szünidı idıtartama alatt az iskoláskorú
gyermekek napközbeni ellátását vállalnák, és mely idıszakokban.
A gyermekek étkeztetését az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez (továbbiakban: IGSZ)
tartozó konyhákon keresztül tudjuk biztosítani.

Fentiek alapján az alábbi feladatokat kell ellátni, az alábbiakban kell döntést hozni:
♦ Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére, mely idıszakokra (hónap, nap), és hol
tudja biztosítani a gyermekek nyári napközbeni ellátását.
♦ Naponta milyen idıintervallumban tudja biztosítani az említett ellátást, erre a határozattervezetben foglaltak alapján az érintett napokra 7,30 órától 16,30 óráig teszek javaslatot.
♦ 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. Az elmúlt évben ez 1020 Ft/óra
volt, és ebben az évben is erre teszek javaslatot melynek nettó óradíja 600 Ft. (A megbízási
díjak vonatkozásában a Közös Önkormányzati Hivatal munkaügyi ügyintézıjétıl kértem
tájékoztatást.) Ezzel az óradíjjal a 2014. június 23-tól 2014. augusztus 15. napjáig terjedı
idıszakban 40 napon keresztül napi 9 órával számolva 367.200.- Ft megbízási díjat és 89.230.Ft szociális hozzájárulási adót, azaz összesen 456.430.- Ft –ot kell elkülönítenünk e jogcímen.
2013. évben pedagógusonként 10.200.-Ft összeggel emelkedett a megbízási díj, mely
összegbıl kellett fedezniük a gyermekek foglakoztatásához szükséges eszközök beszerzését,
(ez a szociális hozzájárulási adót is figyelembevéve pedagógusonként 12.679.-Ft további
kiadást jelent). A feladatot ellátó pedagógusok létszámára vonatkozóan még nem
rendelkezünk adattal.
Fedezetet kell biztosítanunk továbbá az étkeztetés nyersanyagköltségére, az étkeztetéshez
kapcsolódó egyéb járulékos költségekre (pl. rezsi, mosogatás). Ez az összeg jelenleg nem
meghatározható, hiszen a leadott „jelentkezéseket” tájékoztató jellegőnek kell tekintenünk,
mivel azt a szülınek bármikor jogában áll módosítani, illetve új „belépıket” is kötelesek
vagyunk fogadni, ezenkívül a szülı joga eldönteni, hogy gyermeke részére naponta három
alaklomra igényel étkezést, vagy ettıl eltérıen. A szülıknek az étkezési térítési díjat
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı–testületének a gyermekvédelmi támogatásokról,
valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2.
mellékletében foglaltak szerint kell megfizetni. A jogszabályokban meghatározott
kedvezmények a szülıket itt is megilletik.
♦ Annak az intézménynek a kijelölése, amely koordinálja, szervezi az iskoláskorú gyermekek
nyári napközbeni ellátását a 2014. június 23. napjától 2014. augusztus 15. napjáig terjedı
idıszakban. Erre a célra az IGSZ-t javasolom. Az IGSZ-nek a feladat 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 gyermekek nyári napközbeni ellátása feltételeirıl.
♦ A feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrás biztosítása a kijelölt intézménynél és az
önkormányzatnál.
Tájékoztatom T. Képviselı-testületet, hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási
Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 8/2014. (II. 27.) határozatában a Meserét Lajosmizsei
Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsıde (továbbiakban: Óvoda) 2013/2014. nevelési év óvodai nyári
nyitvatartási és ügyeleti rendjét az alábbiak szerint állapította meg:
a.)
Székhely intézmény (Lajosmizse, Attila u. 6.)
- 2014. június 16-tól 2014. augusztus 01-ig fogadja a székhelyintézménybe és a
Szent Lajos utcai tagintézménybe, továbbá
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b.)
c.)

b.)

- 2014. július 21-tıl 2014. augusztus 01-ig a Rákóczi utcai tagintézménybe járó
gyermekeket.
A Rákóczi utcai tagintézmény 2014. június 16-tól 2014. július 18-ig fogadja a
gyermekeket.
A Szent Lajos utcai tagintézmény 2014. június 16-tól – 2014. augusztus 01-ig zárva
tart, majd 2014. augusztus 4-tıl 2014. augusztus 15. napjáig valamennyi lajosmizsei
óvodás gyermek ellátását biztosítja.
A Felsılajosi Tagintézményben 2014. június 16-tól – 2014. augusztus 15- ig
biztosítja a Felsılajosi tagintézménybe járó gyermekek óvodai ellátását.

A Társulási Tanács 2014. augusztus 18-tól – 2014. augusztus 31-ig engedélyezte az Óvoda
zárva tartását a szükséges festési, karbantartási, nagytakarítási munkálatok elvégzése céljából
azzal, hogy mint a társulási tanács elnökét felhatalmazott arra, hogy amennyiben a szülık részérıl
ezen idıszak alatt az óvodai ellátásra igény merül fel, a gyermekeket fogadó
intézményt/intézményegységet jelöljem ki.
Fentiek figyelembevételével kérem képviselı- társaimat az elıterjesztés megvitatására és a
határozat- tervezet elfogadására.
Határozat-tervezet
.../2014.(...) 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)
2)

3)

4)
5)

Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2014. június 23-tól 2014. augusztus 15-ig
az Intézmények Gazdasági Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári
napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig.
Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az Intézmények Gazdasági
Szervezetéhez 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.
Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához a
megbízási díjat a szerzıdı fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és ezen felül a
foglalkoztatásokra történı felkészülésre 10 órának megfelelı megbízási díj összegben állapítja
meg.
Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi
fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2014. évi költségvetésében
elkülöníti.
A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az iskoláskorú gyermekek nyári
napközbeni ellátásában részt vevı pedagógusokkal a megbízási szerzıdést megkösse.
Felelıs: Képviselı-testület
Határidı: 2014. április 29.
Lajosmizse, 2014. április 15.

Basky András sk.
polgármester
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