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A tárgyalandó témakör tárgya:
A nyári napközis táborok támogatása
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A nyári táborok étkeztetésének támogatásához az elmúlt éveknek megfelelően támogatási kérelemmel fordult a képviselő-testülethez:
1.) az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet,
2.) a Kvassay Jenő Általános Iskola és
3.) az Őrbottyáni Római Katolikus Plébánia.
1.) Szabó Gábor Ferenc református lelkipásztor, az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet Lelkészi
Hivatala vezetője azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az általuk szervezett nyári
napközis táborhoz az önkormányzat nyújtson támogatást.
Kérelmében leírta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Református Lelkészi Hivatal a 2017-es évben
ismét evangéliumi gyermektábort szervez.
A tábor 2017. július 3. hétfőtől 2017. július 7. péntekig tartana és 150 gyermek és 50 segítő
részvételével szervezik.
Az ebédet ebben az évben is az óvoda konyháján keresztül szeretnék biztosítani és ehhez kérik a
képviselő-testület támogatását.
2.) A Kvassay Jenő Általános Iskola vezetése is kérelemmel fordult a képviselő-testülethez, melyben a
2017. június 16. és 2017. június 30. között (11 nap) szervezendő nyári napközis tábor és a 2017. július 10. és július 21. között (10 nap) szervezendő Szivárvány tábor étkezéséhez kérik a támogatást. Az
előzetes felmérés alapján naponta maximum 35-35 tanuló jelentkezése várható.
3.) Bolyky Miklós diakónus, a katolikus plébánia vezetője is kéréssel fordult a képviselő-testülethez a
nyári táborok támogatásával kapcsolatosan.
A nyár folyamán, 2017. augusztus 7. és 12. között a Plébánia az idén is megtartja a nyári táborát.
A résztvevő gyermekek létszámát 110 főben maximalizálták.
4.) A tanulók számára megszervezhető nyári gyermekfelügyelet a gyermekek napközbeni ellátása
keretében valósítható meg, melyről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
évi XXXI. törvény ( a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezik:
A Gyvt. 41. §-a szerint 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.
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A Gyvt. 44/B. §-a szerint
„44/B. § (1) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében - nem nevelési-oktatási céllal - a szolgáltatás nyújtója az életkornak megfelelő napközbeni ellátást biztosít
a) a bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben nem részesülő gyermek számára,
b) a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól felmentett gyermek számára,
c) az óvodai nevelésben részesülő gyermek számára a kötelező óvodai nevelésben való részvételének idején kívül,
d) a magántanuló számára,
e) az iskolai oktatásban részesülő tanuló számára az Nktv. szerinti kötelező tanórai és egyéb foglalkozásokon való részvételének idején kívül, valamint a tanítási szünetekben, és
f) az Nktv. rendelkezései szerint az általános iskolában a tizenhat óra előtt megszervezett egyéb
foglalkozás alól felmentett gyermek számára.
(2) A napközbeni gyermekfelügyelet keretében a sajátos nevelési igényű gyermekek számára
szükségleteikhez igazodó ellátást kell nyújtani.
(3) A napközbeni gyermekfelügyelet megszervezhető
a) a szolgáltatást nyújtó saját otthonában,
b) a 44. § (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztató által biztosított helyiségben,
c) más, e célra kialakított helyiségben, vagy
d) a 44/C. § szerinti esetben a szülő, törvényes képviselő otthonában.”
A Gyvt. 15. § (2) bekezdése szerint a gyermekek napközbeni ellátása a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közé tartozik.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.
pontja alapján a gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása a helyben biztosítható közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik.
A fentiek alapján a gyermekek nyári szünetben történő napközbeni felügyeletének biztosítása önkormányzati feladat.
A Kvassay Jenő Általános Iskola vezetésével egyeztetve, az iskola elvállalta, hogy 2017. július 24. és
augusztus 4. között 10 napon keresztül biztosítja a gyermekek nyári napközbeni felügyeletét, azzal,
hogy a költségeket a programon részt vevő gyermekek szüleinek kell viselnie.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzat évek óta hozzájárul a nyári táborok étkezési költségeihez,
javaslom, hogy ennél a valószínűleg mindenkinél csak „iskolai nyári táborként” futó programnál is biztosítsuk az étkezéshez történő hozzájárulást.
Az ebédet ebben az évben is az óvoda konyháján keresztül szeretné mindegyik tábor szervezője biztosítani. A támogatást az önkormányzat az étkeztetésen keresztül biztosítaná, tényleges pénzmozgás
nem történne, az étkeztetés által kibocsátott számlán, már a támogatás összegével csökkentett öszszeg szerepelne.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatokról.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete a
szociális gondoskodás helyi szabályairól
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésében van a nyári gyermekétkeztetésre elkülönített összeg
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
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6. HATÁROZAT-TERVEZET
1. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2017. (VI. 28.) határozata az
Őrszentmiklósi Református Gyülekezet által szervezett nyári napközis tábor támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrszentmiklósi Református
Gyülekezet által szervezett 2017. július 3. és 2017. július 7. között tartandó napközis tábort úgy
támogatja, hogy 150 őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részére 5
napra nyújtott étkezéshez 300 Ft/fő/nap Ft hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján
keresztül az önkormányzat 2017. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből. A táborhoz
sátrak, székek, asztalok, szemetes tartók használatát térítésmentesen biztosítja.
2. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …../2017. (VI. 28.) számú határozata a Kvassay Jenő Általános Iskola által szervezett nyári napközis tábor támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Jenő Általános Iskola által szervezett nyári táborokat úgy támogatja, hogy
2017. június 16. és június 23. között 35 fő
2017. június 26. és június 30. között 35 fő
2017. július 10. és július 14. között 35 fő
2017. július 17. és július 21. között 35 fő
részére az étkezéshez 300 Ft/fő/nap összegben hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi
konyháján keresztül, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből
3. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2017. (VI. 28.) számú határozata a római katolikus plébánia által szervezett nyári napközis tábor támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a római katolikus plébánia által
szervezett 2017. augusztus 7. és augusztus 12. között tartandó napközis tábort úgy támogatja, hogy
110 őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részére 5 napra nyújtott étkezéshez 300 Ft/fő/nap hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül az önkormányzat 2017. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből.
4. Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének…../2017. (VI. 28.) számú határozata a Kvassay Jenő Általános Iskola és Őrbottyán Város Önkormányzata által szervezett, „gyermekek napközbeni felügyelete” programnak a támogatásáról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Jenő Általános Iskola és Őrbottyán Város Önkormányzata által szervezett, „gyermekek napközbeni felügyelete” programot úgy támogatja, hogy
2017. július 24. és július 28. között 25 fő
2017. július 31. és augusztus 4. között 25 fő
részére az étkezéshez 300 Ft/fő/nap összegben hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi
konyháján keresztül, az önkormányzat 2017. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből
Őrbottyán, 2017. június 26.
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