
2. 
 

Előterjesztés 
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 21-i ülésére 
 
 
 
 
Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
  

 
 
 
 
               
Az előterjesztést készítette:    Muhariné Mayer Piroska 
       aljegyző 
 
        

 
     

 
Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:           ------- 
 
 
 
 
 
Törvényességi ellenőrzésre megkapta:                 -------    
 
 
 
 
 
 
 
              dr. Balogh László sk. 
        jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Előterjesztés  
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2015. május 21-i ülésére 
 
 
Tárgy: Gyermekek nyári napközbeni ellátásának megszervezése 
Iktatószám: LMKOHFL/264/3/2015. 
 
 
 Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan 2015-ben is meg kell szerveznünk a gyermekek nyári napközbeni 
ellátását, mely az Önkormányzat kötelező feladata.   
 
A gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó jogszabályi háttér: 
 
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: 
Gyvt.)  41. §-a értelmében: 
 
„A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali 
felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek 
számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási díj 
folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben 
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. 
A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez 
igazodik.” 
 
A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell biztosítani, 

 akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 
 akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel,  
 akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni. 

 
A Gyvt. 43. § (1)-(2) bekezdése értelmében:  
„ Családi napköziben - nem nevelési-oktatási céllal - ellátható 

a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek, 
b) az óvodai nevelésben részesülő gyermek a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején 

kívül, 
c) az iskolai oktatásban részesülő tanuló, ideértve a magántanulót is, az iskola nyitvatartási idején 

kívül, és 
d) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb 

foglalkozás alól felmentett gyermek. 
(2) A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak megfelelő 

nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást. A fogyatékos gyermekek 
számára sajátos szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.” 
 
Felsőlajos Község Önkormányzata családi napközit nem működtet, ellátási kötelezettsége azonban 
fenn áll, mely kiterjed a felügyeleten túl a gondozásra/nevelésre, foglalkoztatásra  és az étkeztetésre is.  

 
Óvodáskorú gyermekek részére a nyári napközbeni ellátás megszervezése: 
 
Tájékoztatom T. Képviselő-testületet, hogy a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási 
Tanácsa (továbbiakban: Társulási Tanács) 8/2015. (II. 18.) határozatában megállapította a Meserét 
Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde (továbbiakban: Óvoda) 2014/2015. nevelési év 
óvodai nyári nyitvatartási és ügyeleti rendjét, melynek alapján  a Felsőlajosi Tagintézmény 2015. 
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június 15-től – 2015. július 31- ig biztosítja a Felsőlajosi tagintézménybe járó gyermekek óvodai 
ellátását. Ebben az időszakban az óvodáskorú gyermekek nyári napközbeni ellátásáról nem kell az 
önkormányzatnak egyéb úton gondoskodnia. 

 
Ugyanezen határozatában a Lajosmizsei Közfeladat-ellátó Társulás Társulási Tanácsa, mint fenntartó a 
Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Felsőlajosi Tagintézménye 2015. 
augusztus 03-tól – 2015. augusztus 31-ig tartó zárva tartását az óvoda vonatkozásában 
engedélyezte a szükséges festési, karbantartási, nagytakarítási munkálatok elvégzése céljából azzal, 
hogy amennyiben a szülők részéről fenti időszak tekintetében az óvodai ellátásra igény merül fel, a 
gyermekek ellátását a felsőlajosi tagintézményben biztosítani kell.   

 
Iskoláskorú gyermekek részére a nyári napközbeni ellátás megszervezése: 
 
 Annak érekében, hogy felmérjük van-e igény a szülök részéről arra, hogy az önkormányzat az 

iskoláskorú gyermekek részére a nyári napközbeni ellátást megszervezze, tagintézmény- 
vezető úr bevonásával felmérést kell készítenünk arra vonatkozóan, hogy ezt hány fő 
igényelné, és az ellátás mely időszakokat érintené. A felmérés a Lajosmizsei Közös 
Önkormányzati Hivatal Felsőlajosi Kirendeltsége  és a tagintézmény vezető bevonásával 
megkezdődött, melynek eredményéről a testületi ülésen adok tájékoztatást.  

 Az igények felmerését követően a pedagógusok körében tájékozódnunk kell, hogy kik 
vállalnák megbízási díj ellenében a nyári szünidő időtartama alatt az iskoláskorú gyermekek 
napközbeni ellátását.  

 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).   

 A nyári napközbeni ellátás helyszínének meghatározása érdekében kérem, hatalmazzon fel a 
testület a szükséges egyeztetések lefolytatására.  

 A gyermekek étkeztetését az IGSZ-hez tartozó konyhákon keresztül tudjuk biztosítani. 
 
Fentiek alapján az alábbi feladatokat kell ellátni, az alábbi döntéseket kell meghozni: 
 
 Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére, mely időszakra (hónap, nap) és hol tudja 

biztosítani a gyermekek nyári napközbeni ellátását.  
 Naponta milyen időintervallumban 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 kötelező feladat ellátásához költségvetésünkben  

fedezetet kell biztosítani,  többek között a megbízási díjakra, ez esetben az elmúlt évhez 
hasonlóan bruttó 1020 Ft/óra megbízási díjra teszek javaslatot.  A fedezet biztosítása 
szükséges továbbá az étkeztetés nyersanyagköltségére; az étkeztetéshez kapcsolódó egyéb 
járulékos költségekre (pl. rezsi, mosogatás).  Jelenleg a  feladat ellátásához szükséges 
pénzügyi forrást az önkormányzat  a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 19.) 
önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 2015. évi kiadásai 
táblázat működési kiadások terhére biztosítja. 

 A térítési díjfizetési kedvezményekre, ezen időszakra is jogosultak a szülők. Javasolom, hogy 
az iskoláskorú gyermekek szüleinek az étkezési térítési díjat előre kelljen megfizetni arra az 
időszakra, melyre a gyermeke részére az ellátást igényli.  

 Javasolom, hogy hatalmazzon fel a testület arra, hogy az iskoláskorú gyermekek nyári 
napközbeni ellátását előre láthatólag a 2015. június 22. napjától 2015. augusztus 19. napjáig 
terjedő időszakra 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 szülők részére a 
kiértesítéseket meg kell tenni az iskoláskorú gyermekeik nyári napközbeni ellátása 
feltételeiről. 
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Fentiek figyelembevételével kérem képviselő- társaimat az előterjesztés megvitatására és a határozat- 
tervezet elfogadására. 

Határozat-tervezet 
 
.../2015.(...)  ÖH 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére - az előzetes igényfelméréseket követően 

előre láthatólag - 2015. június 22. napjától 2015. augusztus 19. napjáig biztosítja a gyermekek 
nyári napközbeni ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig. 

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 ellátása biztosításához szükséges 
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, valamint biztosítja a felügyelő pedagógus részére az étkezést is.  

4) Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges pénzügyi 
fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket ) a 2015. évi költségvetésről 
szóló 2/2015. (II. 19.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 
2015. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére biztosítja. 

5)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását előre láthatólag a 2015. június 22. 
napjától 2015. augusztus 19. napjáig terjedő időszakra 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 szerződéseket, 
d) tegye meg a szülők részére a kiértesítéseket az iskoláskorú gyermekeik nyári napközbeni 
ellátása feltételeiről, 
e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés 
biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével. 
f) a kötelező feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a szükséges 
megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.  
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2015. május 19.   
 

Felsőlajos, 2015. május 12. 
         Juhász Gyula sk. 
         polgármester 


