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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.

Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676
e-mail: varpalota@varpalota.hu

___________________________________________________________________________

E L Ő T E R J E S Z T É S

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének
2015. április 23-i ülésére

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges.

Tárgy: Nyári napközis tábor szervezése

Előterjesztő: Talabér Márta polgármester

Előkészítő: Varga Szilvia ifjúsági, köznevelési és szociális referens

Az előterjesztést megtárgyalta: 
Humán Erőforrás Bizottság
Pénzügyi Bizottság

A határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Ellenőrizte:

        Bérczes Beáta Sándor Tamás dr. Ignácz Anita Éva
            jogi előadó                                    aljegyző jegyző
Tisztelt Képviselő-testület!
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A hosszú  nyári  tanítási  szünet  sok  család  számára  jelent  a  gyermekek  felügyelete  miatt
gondot.  A  munkahelyekről  a  dolgozó  szülők  nehezen,  vagy  csak  rövid  időre  tudnak
szabadságra menni. Különösen érinti ez a probléma a hátrányos helyzetben lévő gyermekeket
és szüleiket.

Várpalota Város Önkormányzata hosszú évek óta megszervezi a nyári napközis tábort a város
iskoláiban tanuló gyermekek részére a Bán Aladár Általános Iskolában. A tábor célja a város
általános  iskolás  gyermekeinek napközbeni  felügyelete  a  nyári  szünidő  idejére,  tartalmas,
tevékeny, játékos programok keretében. A szülők részéről a tábor működtetésére évről évre
egyre nagyobb igény mutatkozik, melyet a résztvevő gyermekek egyre növekvő száma mutat. 

2013.  évtől  a  Klebelsberg  Intézményfenntartó  Központ  elnökének  tájékoztatása  szerint  a
fenntartói és működtetői feladatok szétválasztásának következtében a nyári napközis táborok
finanszírozása és megszervezése a működtetők, azaz az önkormányzatok feladata lett.

A 2013-ban  kialakult  helyzet  a  működtetés  viszonylatában  más  szempontok  figyelembe
vételét követelte meg a döntéshozóktól és a tábor szervezőitől.

Az elmúlt két évben a nyári napközis tábor lebonyolítása a Bán Aladár Általános Iskola falai
között, elsősorban ebben az intézményben tanító pedagógusok irányításával zajlott. 

Az  elmúlt  évek  tapasztalatait  értékelve  alakítottuk  ki  a  turnusok  időpontját,  majd
megszerveztük  a  napközis  tábor  tevékenységi  köreit.  A tábor  programját,  működésének
mikéntjét a több mint egy évtizedes hagyományok és gyakorlati tapasztalatok alapján állítják
össze a pedagógusok, mely a pozitív szülői visszajelzések szerint is élményt adó, remek nyári
lehetőséget jelent a gyermekek számára. 

 A tábor  működésének  hat  hete  során  nem  gyermekmegőrző,  hanem  olyan  hely,  ahol  a
tevékenységeken  keresztül  nevelni  is  szeretnék  a  pedagógusok  a  táborozó  gyermekeket.
Ennek okán a táborvezetők a helyi civil szervezetek bevonásával olyan tematikát állítanak
össze,  amely  játékosan,  érdekes  feladatokon  keresztül  az  egészség,  a  helytörténet  és  a
magyarságtudat körében mélyítik el az ismeretek  mellett a pozitív attitűdöt is. Így értékké
nemesednek számukra saját testük megóvása, szülőhelyük története, nevezetességei, a kisebb
és  nagyobb közösség, ahová tartoznak. Természetesen a sport, a mozgás, a fürdőzés, a közös
játék és a kezek általi alkotás öröme sem maradhat ki a programok sorából. 

A programtervezetet az előterjesztés melléklete tartalmazza.

Az  ellátás  2015.  június  29-től  augusztus  07-ig  tartó  hat  hét  időtartamban  a  Bán  Aladár
Általános Iskolában hétfőtől péntekig reggel 6 órától délután 15.30-ig lesz biztosított.

A nyári  napközis  tábort  alsó  tagozatos,  valamint  5.  6.  osztályos  felső  tagozatos  olyan
gyermekek igényelhetik, akik a  gyermekek  védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló
1997.  évi  XXXI.  törvény  41.  §.  (1)-(2)  bekezdésében  foglaltaknak   megfelelnek,  amely
kimondja:  ”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,
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,
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a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban három vagy
több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud gondoskodni.”

Az előző évekhez hasonlóan a táborban, részt vehettek olyan gyermekek is, akiknek a szülők
munkahelyi elfoglaltsága miatt volt szüksége a tábor igénybevételére, ezért erre lehetőséget
biztosítottunk,  és  biztosítunk  2015-ben  is  meghatározott  feltételek  mellett  (munkáltatói
igazolás,  költségtérítés).   A költségtérítés  mértéke  naponta  500,-  Ft/gyermek,  amelyet  a
napközis  tábor  működtetésének  költségeire  fordítunk.  A  költségtérítés  nem  fedezi  a
gyermekek étkezési díját, amely teljes térítési díj esetén jelenleg 470 Ft/nap/3x étkezés, illetve
50%-os térítési díj esetén 235 Ft/nap/ 3x étkezés, amelyet a szülőnek a napi költségtérítés
összegén  felül  kellett  megtérítenie.  Egy  heti  táborozás  így  egy  gyermek  után  4850,-  Ft
költséget jelent teljes áron napi 3x-i étkezéssel

A  felügyeletet  ellátó  pedagógusok  munkájukat  az  Önkormányzattal  kötött  megbízási
szerződéssel, megbízási díj ellenében végzik.

Az  önkormányzat  költségvetésében  a  2015.  június  29-  augusztus  07-ig  tartó  hat  hét
időtartamú nyári napközis tábor lebonyolításához 1.500.000,- Ft-ot különített el.

A táborban  a  résztvevő  pedagógusok  javaslata  alapján  a  tábor  előzetes  költségvetése  a
következő:

   

Napközis tábor költségvetése

  

1. Személyi juttatások

 Táborvezető

(3 fő két hetenkénti váltásban)

járulékkal  56.960  Ft  /
hét x 6 hét

341. 760 Ft

Csoportvezető

(összesen 16 fő)

járulékkal  44.260Ft/  hét
x16 fő 

708. 160 Ft

2. Dologi kiadások

gyógyszer   10. 000 Ft

Szakmai anyag (festék, sportszer, 
gyöngy, stb)

170. 000 Ft

Autóbusz költség 6 alkalom Balaton 250. 000 Ft

Táborozó gyermekek jutalmazása édesség, apró ajándék   20. 000 Ft

Összesen:             1 499. 920 Ft
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a mellékelt határozat szerint
hozza meg döntését a 2015. évi önkormányzati nyári napközis táborral kapcsolatban.

Várpalota,  2015. április 13.

Talabér Márta
  polgármester
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Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete
8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39.
Tel: 592-660. Pf.: 76. fax: 592-676          Határozati javaslat
e-mail: várpalota@varpalota.hu

Várpalota  Város  Önkormányzati  Képviselő-testülete  2015.  április  23-ai  testületi  ülésén  a
következő határozatot hozta:

…/2015. (IV. 23.) képviselő-testületi
határozat:

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy 2015. évben június
29-től - augusztus 07. napjáig terjedő időszakban megszervezi a nyári napközis tábort. 

2. A  Képviselő-testület  felkéri  a  város  polgármesterét,  hogy  a  Képviselő-testület
felhatalmazása alapján a 2015. évi költségvetés terhére 1 500 000 Ft erejéig gondoskodjon
a 2015. évi nyári napközis tábor 2015. június 29- augusztus 07. közötti lebonyolításáról.

3. A  Képviselő-testület  felkéri  a  polgármestert,  hogy  a  nyári  tábor  programjának  a
lebonyolításában részt vevő pedagógusokkal a megbízási szerződéseket kösse meg.

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal
Felelős: Talabér Márta polgármester
Végrehajtásban közreműködik:

Varga Szilvia ifjúsági és köznevelési és szociális referens

Várpalota,  2015. április. 23.

        Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva
         polgármester jegyző
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