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ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének

Hiv. szam: DV/6746/2021. Tárgy: Javaslat a gyermekek nyári ügyeletének ellátására

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szigetszentmiklósi Taakeriileti Központ igazgatójának álláspontja szerint a gyermekek nyári
ügyeleti ellátása nem köznevelési, hanem szociális alapfeladat. A gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: gyennekvédelmi törvény) 41. §-asorolja
fel a gyermekek napközbeni ellátásának lehetséges formáit:
"41. § (l)Agyermekeknapközbeníellátásakéntazéletkornakmegfelelőnappalifelűgyeletet, gondozást,
nevelést, foglalkoztatást és étkeztetést kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szüleí,
törvényes képviselöi munkavégzésük - ideértve a gyermekgondozási dij, a gyermekgondozást segttö
ellátás és a gyermehievelési támogatás folyósítása melletti munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt
elősegítö programban, képzésben való részvételűk, nappali rendszerű iskolai oktatásban, a nappali
oktalás munkarendje szermt szervezett felnőttoktatásbcm, felsőoktatási intézményben nappali képzésben
való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni elláíásukróÍ 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 otthoní nyújtó ellátásban részesűlő gyermek ís.
(2) Az (1) bekezdés szerinti egyéb ok miatt a gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan
gyermek számára kell biztosítani,
a) akinekfejlÖdése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b} akií egyedülálló vagy időskorú személy nevel,
c) akinek a szülője, törvényes képviselöje szociális helyzete miatt az ellátásáról nem tud gondoskodni.
(3) A gyermekek napközbeni ellátásánakformái - a gyermekek életkorának megfelelően -
a) a bölcsödei eüátás,
b) a napközbeni gyermekfelügyelet, és
c) az alternatív napközbeni ellátás. "

Ezek közül az "altematfv napközbeni ellátás" az egyetlen olyan szolgáltatási forma, melynek
keretében megoldható lenne a nyári szünídö alatt az általános iskolás gyermekek felügyelete. Az ellátási
feltételeiről a törvény 44/D. §-a rendelkezik:
"44/D. § Álternatív napközbeni ellátás a játszótéri program, játszóház, klubfoglalkozás keretében
nyüjtott,
a) a szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató, valamint egyéb
szabadidös ésprevenciós szolgálíatás,
b) a csellengő vagy egyéb okból veszélyezíetett iskoláskorú gyermekek számára biztosított nappali
felügyelet, sport-, illetve egyéb foglalkozás és étkeztetés,
feltéve, ha a működtető rendelkezik az ehhez szükséges - külön jogszabályban meghatározott - személyi
és tárgyi feltételekkei"



A Tankerületi Központ álláspontja ellenére Dunavarsányban ily módon nem oldható meg a
feladat. mivel az:

- nincs meghatározva Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének a szociális
rászorultság alapján megállapitható pénzbeli és természetbeni ellátásokról szóló 15/2018. (XII. 12.)
önkonnányzati rendeletében,

- nincs delegálva a Gyermekjóléti és Családsegítö Szolgálat számára,
- nem rendelkezik sem az Onkormányzat, sem a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat a

szükséges személyi és tárgyi feltételekkel.

Az egyetlen lehetséges módja, hogy a szülöi igényeket az eddigiekhez hasonló módon kielégítsük
az, ha az Onkormányzat - az elöző évekhez hasonlóan - felkéri a Dunavarsányi Arpád Fejedelem
Altalános Iskolát, hogy készítse elö és szervezze meg az ellátást az Iskola alsó tagozatos épületében
(Dunavarsány, Kossuth Lajos u. 33.). Az Iskola igazgatójával történt egyeztetés alapján a napközis
feladatok ellátását a szabadságidejüket töltö pedagógusok látnák el 2021. július 1 -jétől 2021. július 30-
ig munkanapokon 7. 00 és 17.00 óra között.

A fenti időszakra az Onkormányzatnak megbízási szerződést kell kötnie a feladatot ellátó
személyekkel (ami a nyári ügyeletet igénybe vevők száma alapján naponta 2 pedagógust jelent), akik
fejenként bmttó 12. 000 Ft/nap összegű megbízási díjért látják majd el a feladatot.

Határozati "avaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetésérő) és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I. 29.) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva

a) felkérem a Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános Iskolát, hogy készftse elő és
szervezze meg a dunavarsányi gyermekek szamára a nyári napközbeni ügyeleti ellátást.

b) a gyermekek felügyelctének ellátására megbízási szerződést kötök a Dunavarsányi Árpád
Fejedelem Altalános Iskola által javasolt személyekkel a 2021. július 1. és 2021. július 30.
közötti időszakra, pedagógusonként bruttó 12. 000 Ft/nap megbízási díjért.

c) a b) pont szerinti megbizási díjak fedezetéül a 2021. évi költségvetés önkormányzat
megbízási díjak költséghelyet jelölom meg.

d) felkérem a Dunavarsányi Arpád Fejedelem Altalános Iskolát, hogy a b) pont szerint
megbízott gyermekfelügyelők szakmai felügyeletét biztosftsa.

Határidő:
Fdelős:

azonnal

Polgármester

Az előterjesztést készitette: dr. Kiss István aljegyzö

Dunavarsány, 2021. június 10.
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Az előterjesztés törvényes: Jt^ /^ (j ,?

dr. Szilágyi
jegyz JggylO


