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Elıterjesztés  
Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 

2013. június 7-i rendkívüli ülésére 
 
 
Tárgy:  Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
Iktatószám: I/2384/9/2013. 
 
 
 
 Tisztelt Képviselı-testület! 
 
 
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: 
 

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. 
 
Felsılajos Község Önkormányzata családi napközit nem mőködtet, ellátási kötelezettsége azonban 
fenn áll, mely kiterjed a felügyeleten túl a gondozásra/nevelésre és az étkeztetésre is.  
 

 
♦ Az Óvoda 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 tart. Az 
óvodások körében augusztus 21. napjától augusztus 31. napjáig nem igényelték a gyermekek 
napközbeni ellátását.    

 
♦ Annak érekében, hogy felmérjük van-e igény a szülök részérıl arra, hogy az önkormányzat az 

iskoláskorú gyermekek részére a nyári napközbeni ellátás megszervezze, tagintézmény vezetı 
asszony bevonásával felmérést készítettünk, melynek eredménye, hogy 6 iskolás korú 
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gyermek ( 4 elsı osztályos,  1 harmadik osztályos és 1 negyedik osztályos gyermek) részére 
kérik a szülık településünkön a nyári napközbeni ellátás megszervezését, elıre láthatólag 
június 24-tıl augusztus 16-ig. 

 
♦ A felmerült igényekre tekintettel a pedagógusok körében felmértük, hogy kik vállalnák 

megbízási díj ellenében a nyári szünidı idıtartama alatt az iskoláskorú gyermekek napközbeni 
ellátását. Tagintézmény vezetı asszony tájékoztatása alapján a pedagógusok közül néhányan 
jelezték, hogy megbízási díj ellenében vállalják a nyári napközit. Az elızetes egyeztetések 
alapján elıre láthatólag június 24-tıl augusztus 16-ig az ellátást zökkenımentesen meg tudjuk 
oldani.  

 
♦ A nyári napközbeni ellátás során biztosítani kell a pedagógusok részére a foglalkoztatáshoz 

szükséges eszközöket is. (pl színes karton, ragasztó rajzlap, színes papír, foci, labda, tollas, 
pingpong, aszfaltkréta, ugráló kötél, társasjátékok, stb).   

 
♦ Tapasztalataink szerint más önkormányzatok ezen idıszakban a fenntartásukban lévı 

intézményeik útján gondoskodnak e kötelezı feladatellátásról. A nyári napközbeni ellátás 
helyszínének meghatározása érdekében kérem, hatalmazzon fel a testület a szükséges 
egyeztetések lefolytatására. ( Tankerülettel , esetleg Óvodavezetı asszonnyal)  

 
♦ A gyermekek étkeztetését az IGSZ-hez tartozó konyhán 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.  

♦ 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.   

♦ Fedezetet kell biztosítanunk továbbá az étkeztetés nyersanyagköltségére; az étkeztetéshez 
kapcsolódó egyéb járulékos költségekre (pl. rezsi, mosogatás).  A térítési díjfizetési 
kedvezményekre, ezen idıszakra is jogosultak a szülık. Javasolom, hogy az iskoláskorú 
gyermekek szüleinek az étkezési térítési díjat elıre kelljen megfizetni arra az idıszakra, 
melyre a gyermeke részére az ellátást igényli.  

♦ Javasolom, hogy hatalmazzon fel a testület arra, hogy az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátását elıre láthatólag a 2013. június 24. napjától 2013. augusztus 16. napjáig 
terjedı idıszakra a Közös Önkormányzati Hivatal bevonásával szervezzem meg. A feladat 
megszervezése keretében le kell folytatni az egyeztetéseket  a nyári napközbeni ellátás 
helyszínének meghatározása érdekében, le kell folytatni az egyeztetéseket a pedagógusokkal 
annak érdekében, hogy a feladatellátás folyamatosan biztosított legyen, a szülık részére a 
kiértesítéseket meg kell tenni az iskoláskorú gyermekeik nyári napközbeni ellátása 
feltételeirıl. 

♦ A feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást  az önkormányzat általános tartalléka 
keretére tudjuk biztosítani. 

 
Fentiek figyelembevételével kérem képviselı- társaimat az elıterjesztés megvitatására és a határozat 
tervezet elfogadására. 
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Határozat-tervezet 
 
.../2013.(...)  ÖH 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére - az elızetes igényfelmérések alapján elıre 

láthatólag - 2013. június 24-tıl augusztus 16-ig 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 konyhán 
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 iskoláskorú 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  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását elıre láthatólag a 2013. június 24. 
napjától 2013. augusztus 16. napjáig terjedı idıszakra a Közös Önkormányzati Hivatal 
bevonásával szervezze meg,  
b) a feladat megszervezése keretében folytassa le az egyeztetéseket a nyári napközbeni ellátás 
helyszínének meghatározása érdekében és amennyiben szükséges a helyszín biztosításához a 
megállapodást kösse meg, 
c) folytassa le az egyeztetéseket a felügyeletet vállalókkal annak érdekében, hogy a 
feladatellátás folyamatosan biztosított legyen, és kösse meg a megbízási szerzıdéseket, 
d) tegye meg a szülık részére a kiértesítéseket az iskoláskorú gyermekeik nyári napközbeni 
ellátása feltételeirıl, 
e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés 
biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével. 
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. június 07.   
 

 
Felsılajos, 2013. június 6. 
 
 
 
         Juhász Gyula sk. 
         polgármester 
 
 


