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Tisztelt Képviselő-testület!
Önkormányzatunk minden évben a jelentkező igények alapján megszervezi a gyermekek
nyári nappali, munkaidőben történő felügyeletét.
Ebben az évben ez az igény még erőteljesebb, mint az előző években, mivel a veszélyhelyzet
kapcsán a munkáltatók nagy része ezen időszakban rendelkezett a munkavállalók
szabadságával, így a nyári időszakban sok szülő minimális időtartamra tud szabadságra
menni.
Az oktatási intézményeknek lehetőségük volt nyári szünidei tábor szervezésére pályázni, így a
Martfűi József Attila Általános Iskola is támogatásban részesült, mely alapján 2020. június
29-től, augusztus 16-ig az iskola biztosítani tudja a gyermekfelügyeletet.
Az előzetes felmérés alapján 2020. augusztus 17. és augusztus 19. közötti időszakra (3
munkanap) átlagosan 16, 2020. augusztus 24. és augusztus 29. közötti időszakra (6
munkanap) mindösszesen kettő gyermek törvényes képviselője igényelte az ellátást.
Álláspontom alapján önkormányzatunknak a gyermekfelügyeletet 2020. augusztus 17-től
2020. augusztus 19-ig szükséges biztosítani.
A József Attila Általános Iskola segítő közreműködésével egy fő pedagógus vállalja a
gyermekfelügyelet biztosítását az általános iskola épületében.
A gyermekek felügyeletének lehetőségeit jogszabály szabályozza.
A tanulók számára megszervezhető nyári gyermekfelügyelet a gyermekek napközbeni ellátása
keretében valósítható meg, melyről a Gyvt. az alábbiak szerint rendelkezik:
„94. § (1) A települési önkormányzat, fővárosban a fővárosi kerületi önkormányzat, illetve a
fővárosi önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület tekintetében a fővárosi
önkormányzat feladata a gyermekek védelme helyi ellátó rendszerének kiépítése és
működtetése, a területén lakó gyermekek ellátásának megszervezése.
(2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint, a (2a)-(4) bekezdésben
meghatározottak figyelembevételével biztosítja - a Biztos Kezdet Gyerekház kivételével - a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokat, valamint, ha a (2a)-(4)
bekezdés alapján nem köteles az ellátás biztosítására, szervezi és közvetíti a máshol igénybe
vehető ellátásokhoz való hozzájutást.
A Gyvt. következő jogszabályi rendelkezése tovább pontosítja a gyermekjóléti
alapellátásokat:
„15. § (2) A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások:
b) a gyermekek napközbeni ellátása”
A 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályozása értelmében:
13/A. §
(5) A szünidei gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan a települési önkormányzat szabadidős
programot biztosíthat a gyermekek számára, különösen a nyári szünet időtartama alatt.

Javasolom, hogy a nyári gyermekfelügyelet a jelzett időszakban, munkanapokon kerüljön
megszervezésre, az igénylő szülők munkarendjéhez igazodva, 8-16 óra között.
Fentieket figyelembe véve önkormányzatunknak egy fő pedagógus megbízási díját kell
biztosítani, mely összesen bruttó 27.120.- Ft, + 4.204.- Ft járulék, mindösszesen 31.324.- Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és az alábbi
határozati javaslatot hagyja jóvá.
Határozati javaslat:
Martfű Város Önkormányzata Képviselő-testületének
…../2020.(…..) határozata
a nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításáról
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a nyári szünidei
gyermekfelügyelet biztosításával kapcsolatos előterjesztést, mely alapján az alábbi döntést
hozta:
Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2020. augusztus 17. – 2020. augusztus
19. közötti időtartamban munkanapokon 800 órától 1600 óráig a Martfűi József Attila Általános
Iskola közreműködésével nyári szünidei gyermekfelügyeletet biztosít.
A gyermekfelügyelet megszervezésének költségeire a Képviselő-testület az önkormányzat
2020. évi költségvetésének megállapításáról szóló 4/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet 16.
melléklet általános tartalék kerete terhére 28 e Ft személyi juttatást + 5000 e Ft járulék
előirányzatot biztosít.
Erről értesülnek:
1. JNSZ Megyer Kormányhivatal
2. Valamennyi képviselő helyben
3. Martfű Város Önkormányzata Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ
4. Irattár
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