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Előterjesztés  
 

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2017. május 9-i rendkívüli ülésére 

 
 
 
Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
Iktatószám: LMKOH/2741/1/2017. 
 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 Az elmúlt évekhez hasonlóan  az általános iskolás korú gyermekek részére az idei 
évben is javaslom megszervezni – a szülői igényeknek megfelelően - a nyári napközbeni 
felügyeletet, a hasznos időtöltés érdekében.    
  
 Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete vezetője a határozat 
jóváhagyását követően megkezdi a felmérést, hogy 2017. június 19. és 2017. augusztus 17. 
között mennyi gyermek részére igénylik az ellátást. Tájékoztatás és az adatlap kerül 
kiküldésre a szülők részére, a tényleges igényekről szóban tudunk tájékoztatást adni a 
későbbiekben.  

 
 
A feladat ellátásával kapcsolatos teendők: 
 
 Tengölics Judit gazdasági vezető Asszony egyeztetést folytat annak felmérésében, 

hogy a pedagógusok körében kik azok, akik megbízási díj ellenében a nyári szünidő 
időtartama alatt az iskoláskorú gyermekek napközbeni ellátását vállalnák, és mely 
időszakokban.  

 A gyermekek étkeztetését az Intézmények Gazdasági Szervezetéhez (továbbiakban: 
IGSZ) tartozó konyhákon keresztül tudjuk biztosítani. Azon gyermekek részére 
akiknek diétás étrend biztosítása szükséges, arról is gondoskodunk a nyári felügyelet 
ellátásának ideje alatt.  

 Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére az Intézmények Gazdasági 
Szervezetének koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, 
naponta 7.30 órától 16.30 óráig. 

 Az iskoláskorú gyermekek esetében a feladat ellátásához szükséges fedezet 
Lajosmizse Város Önkormányzata 2017. évi költségvetési rendeletébe idei évben nem 
került beépítésre. A megbízási díj az elmúlt évben 1020 Ft/óra volt, és ebben az évben 
is erre teszek javaslatot továbbá a gyermekek foglakoztatásához szükséges 
felkészülésre pedagógusonként egyszeri 10.200.- Ft összeg kifizetésére.  A feladatot 
ellátó pedagógusok létszáma várhatóan 2 fő lesz, akik részére az étkezést ingyenesen 
biztosítjuk, a végleges gyermeklétszámot az igényfelmérés után tudjuk meghatározni.  

 Programok meghatározása 
A gyermekek hasznos időtöltésének biztosítására az idei évben a gyermekek nyári 
napközbeni ellátásába néhány új programot, látogatást is bele kívánunk tenni. 
Próbáljuk „táborszerűvé” tenni az itt eltöltött időt, a gyermekek számára még 
program-, és élménydúsabbá. Pl.: könyvtárlátogatás, kiállítás megtekintés stb. Ezek a 
költségek várhatóan a dologi kiadások összegét fogják emelni, amely az IGSZ 
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költségvetéséből biztosított, viszont a személyi és járulék költségek jóváhagyása az 
előterjesztés határozatában szükséges rendelkezni.    

 A felmérés során leadott „jelentkezéseket” tájékoztató jellegűnek tekintjük, mivel azt a 
szülők bármikor módosíthatják, illetve új „belépőket” is fogadhatunk, ezenkívül a 
szülő joga eldönteni, hogy gyermeke részére naponta három alkalomra igényel 
étkezést, vagy ettől eltérően. A szülőknek az étkezési térítési díjat Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő–testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete 2. 
mellékletében foglaltak szerint kell megfizetni. A jogszabályokban meghatározott 
kedvezményeket a szülőknek itt is biztosítjuk. 

 
Óvodás és bölcsődés korú gyermekek (nyári) napközbeni ellátása: 
 
Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás 
Társulási Tanácsa 5/2017. (II.16.) határozatában a Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos 
Óvoda és Bölcsőde 2016/2017. nevelési év óvodai nyári nyitvatartási és ügyeleti rendjét 
valamint a bölcsőde nyári zárva tartását jóváhagyta.  Az óvodáskorú gyermekek részére a 
nyári szünet teljes idejére biztosított az óvoda nyitvatartása. 
   
 Fentiek figyelembevételével kérem képviselő- társaimat a határozat- tervezet 
elfogadására. 

 
 

Határozat-tervezet 
 
.../2017.(...)  ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2017. június 19-től 2017. augusztus 

17-ig - a leadott igényeknek megfelelően - az Intézmények Gazdasági Szervezetének 
koordinálásával biztosítja a gyermekek nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 
16.30 óráig azzal, hogy 2017. június 19-től 2017. július 3-ig a pedagógusokat a FIÁI 
biztosítja.  

2) 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 Képviselő–testületének a 
gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete szerinti térítési díjat kell 
megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt időszakra előre. 

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásának 
biztosításához a megbízási díjat a szerződő fél részére bruttó 1020 Ft/ óra összegben és 
ezen felül a foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10 órának megfelelő megbízási díj 
összegben állapítja meg, továbbá részére térítésmentes étkezést biztosít.  

4)    A képviselő-testület felhatalmazza az IGSZ gazdasági vezetőjét, hogy az iskoláskorú 
gyermekek nyári napközbeni ellátásában részt vevő pedagógusokkal a megbízási 
szerződést megkösse. 
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5) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek nyári 
napközbeni ellátásának biztosításához szükséges pénzügyi fedezetet az alábbiak szerint 
biztosítja Lajosmizse Város Intézményeinek Gazdasági Szervezete részére: 
személyi juttatások: 332.400.- Ft,  
járulékok: 73.128.- Ft (2017.07.03.-2017.08.17.) 

6) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a 
határozatban foglaltak a soros költségvetési rendelet módosításakor kerüljenek 
beépítésre.  

 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2017. május 09. 
 
Lajosmizse, 2017. április 24.   

 
 Basky András sk. 
 polgármester 


