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E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 

2017. március 23-i ülésére 

 

 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges. 

 

 

 

 

 

Tárgy:  Nyári napközis tábor szervezése 

 

 

Előterjesztő: Campanari-Talabér Márta polgármester 

 

 

Előkészítő: Varga Szilvia humánügyi 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 

 

 

 

A 2017. évi nyári napközis tábor pénzügyi fedezete Várpalota Város Önkormányzatának 

2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében rendelkezésre áll. 

 

   

  Szabó Mónika 

  pénzügyi irodavezető 
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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 
Várpalota Város Önkormányzata hosszú évek óta megszervezi a nyári napközis tábort a város 

iskoláiban tanuló gyermekek részére a Bán Aladár Általános Iskolában, elsősorban ebben az 

intézményben tanító pedagógusok irányításával.  

 

A tábor célja a város általános iskolás gyermekeinek napközbeni felügyelete a nyári szünidő 

idejére, tartalmas, tevékeny, játékos programok keretében.  

 

Idén a lebonyolításban érintettekkel egyeztetve indult el a szervezés. 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 állítjuk össze a pedagógusokkal, 

amely a pozitív szülői visszajelzések szerint is élményt adó, remek nyári szabadidős 

elfoglaltságot jelent a gyermekek számára.  

A táborban megvalósuló programokat az előterjesztés melléklete tartalmazza. 

 

Az ellátás 2017. július 03-tól augusztus 11-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 olyan gyermekek igényelhetik, akik általános iskolai tanulmányokat 

folytatnak és 12. életévüket még nem töltötték be.  Elsősorban azok a gyermekek, akik a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a 

továbbiakban: Gyvt.) 41. § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelnek, amely kimondja: 

” A gyermekek napközbeni ellátásaként az életkornak megfelelő nappali felügyeletet, 

gondozást, nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek 

számára, akiknek szülei, törvényes képviselői munkavégzésük – ideértve a gyermekgondozási 

díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is –, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való 

részvételük, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint 

szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben nappali képzésben való részvételük, 

betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni. A 

napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások időtartama lehetőleg a szülő, törvényes 

képviselő munkarendjéhez igazodik. Gyermekek napközbeni ellátásának igénybevételére 

jogosult az átmeneti gondozásban és az otthont nyújtó ellátásban részesülő gyermek is. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az 

olyan gyermek számára kell biztosítani, 

a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége, 

b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, 

c) akinek a szülője, törvényes képviselője szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud 

gondoskodni.” 
 

Az előző évekhez hasonlóan a jelentkezők számától függően a táborban való részvételre 

lehetőséget biztosítunk olyan gyermekeknek is, akik nem sorolhatók a  a Gyvt. törvényi 

szabályozása alá viszont a nyári szünet idejére nem megoldott a szülői felügyeletük. Az ő 

esetükben a táboroztatás költségeihez hozzájárulást kérünk. 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 a tavalyi 

évben 525 Ft/nap/3x étkezés, illetve 50%-os térítési díj esetén 265 Ft/nap/3x étkezés volt. Az 

étkezés költségét a szülőnek a napi költségtérítés összegén felül kellett megtérítenie.  Az idei 
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évben még nem került elfogadásra a gyermekétkeztetés térítési díja, így jelen helyzetben az 

étkezés térítési díjának összegét nem tudjuk meghatározni. 

 

A felügyeletet ellátó pedagógusok munkájukat az Önkormányzattal kötött megbízási 

szerződés alapján, megbízási díj ellenében végzik. 

 

Önkormányzatunk költségvetésében a 2017. július 03- augusztus 11-ig tartó hat hét 

időtartamú nyári napközis tábor lebonyolításához 1.500.000,- Ft-ot különített el. 

 

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

Napközis tábor költségvetése 

   

1. Személyi juttatások   

 Táborvezető 

(3 fő két hetenkénti váltásban) 

82. 600 Ft / hét x 6 hét 495. 600 Ft 

Csoportvezető 

(összesen 17 fő) 

54. 080Ft/ hét x17 fő  919. 360 Ft 

2. Dologi kiadások   

gyógyszer    10. 000 Ft 

Szakmai anyag (festék, sportszer, 

gyöngy, stb) 

 60. 000 Ft 

Táborozó gyermekek jutalmazása édesség, apró ajándék   15. 000 Ft 

Összesen:              1 499. 960 Ft 

 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fent leírtak alapján, a mellékelt határozat szerint 

hozza meg döntését a 2017. évi önkormányzati nyári napközis táborral kapcsolatban. 

 

Várpalota,  2017. március 07. 

 

Campanari-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 2017. március 23-ai ülésén a következő 

határozatot hozta: 

 

…/2017. (III. 23.) képviselő-testületi 

határozat:  

 

 

1. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2017. évben július 03-tól - augusztus 11. napjáig terjedő időszakban biztosítja Várpalotán a 

helyben élő 6-12 éves gyermekek számára nyári napközis táborozás lehetőségét.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a város polgármesterét, hogy a Képviselő-testület 

felhatalmazása alapján a 2017. évi költségvetés terhére 1 500 000 Ft erejéig gondoskodjon 

a 2017. évi nyári napközis tábor 2017. július 03- augusztus 11. közötti lebonyolításáról. 

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyári tábor programjának a 

lebonyolítására, az abban részt vevő pedagógusokkal a megbízási szerződéseket kösse 

meg. 

 

 

Határidő: a döntés megküldésére: azonnal 

Felelős: Campanari-Talabér Márta polgármester 

Végrehajtásban közreműködik: 

  Varga Szilvia humánügyi referens 

 

 

 

Várpalota,  2017. március 23. 

 

 

   Campanari-Talabér Márta             dr. Ignácz Anita Éva 
           polgármester       jegyző 
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I. sz. melléklet az előterjesztéshez 

 

 

 

Városi Nyári Szabadidős Tábor 

 

 

Helyszín: Bán Aladár Általános Iskola 

      8100 Várpalota, Körmöcbánya u. 1. 

Időtartam: 6 hét (2017.07.03 - 08.11) 

Táborvezetők: Badicz Istvánné 

     Daruság Lászlóné 

     Homoki Ferencné 

Programok: 

(Időjárás függő és szervezés alatt állnak) 

 Balatoni fürdőzés (1nap / hét) 

 Gyöngyös napok  

 Látogatás a Thury – várba (hetente) 

 Táncházak  

 Honvédségi laktanya látogatás 

 Sportversenyek, játék 

 Kutyabemutató 

 Kézműves foglalkozások 

 Egészséges életmód (Játékos ismeretterjesztés az ÁNTSZ munkatársainak 

segítségével) 

 Játékos vetélkedők 

 Látogatás és foglalkozás a Krúdy Gyula Városi Könyvtárban 

 Kirándulás a környéken 

 Rendőrségi bemutató, KRESZ - verseny 

 

 


