
Felsőlajos Község  
Önkormányzata 

KIVONAT 
a Képviselő-testület 2019. május 09-i soros ülésének jegyzőkönyvéből 

Kihagyva a kihagyandókat! 
 
22/2019. (V.09.) 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 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 02. 

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 1200 Ft/óra összegben és ezen felül a 
foglalkoztatásokra történő felkészülésre 10.000 Ft/fő 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 2019. évi költségvetésről 
szóló 3/2019. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet Felsőlajos Község Önkormányzata 
2019. évi kiadásai táblázat működési kiadások terhére biztosítja. 

5)    A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását a 2019. július 1. napjától 2019. augusztus 
02. 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 feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a szükséges 
megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.  
 
Felelős: Képviselő-testület 
Határidő: 2019. május 9. 

 
Kihagyva a kihagyandókat! 

Kmf. 
 

Juhász Gyula sk.                                                                 dr. Balogh László sk. 
            polgármester                   jegyző 
 

A kivonat hiteles! 
 
Lajosmizse, 2019. május 09. 
 
 
 
Kisjuhászné Almási Anita  
titkársági ügyintéző 


