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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
Az általános iskolák 2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
fenntartásába kerültek, de a gyermekek napközbeni ellátása, melyre az általános iskolás
korosztály számára nyáron is szükség van, önkormányzati feladat maradt.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a
alapján 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.
Önkormányzatunk ennek a kötelezettségének évek óta a Comenius Általános Iskola, illetve a
Gyermekszoba Családi Napközik (Kálvin tér 19-21.) fenntartójával, A Keresztény Nevelésért
Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány) kötött szerződéssel tett eleget, így biztosítva a
felügyeletet.
2015 nyarán Alapítvány már hozzájárulást kért önkormányzatunktól a feladat ellátásához,
mivel a jogszabályi változások és Alapítvány lehetőségei másképpen nem tették lehetővé az
ellátás térítési díj befizetése nélküli biztosítását az igénylők számára. Az önkormányzat
támogatásával azonban a napközit igénylő gyermekek térítésmentesen jutottak a
szolgáltatáshoz.
A tavalyi – Alapítvány által megküldött – elszámolás szerint Alapítvány összesen 2.956.398,Ft-ból biztosította az ellátást. Ebből az összegből számításaik szerint 2.156.242,- Ft volt az
önkormányzati támogatás, 800.156,- Ft a várható normatív finanszírozás, melyet akkor még
a családi napközik működtetésére igényelhettek. A családi napközis csoportok mellett
napközis osztályokat is szerveztek.
Önkormányzatunk végül 2.156.500,- Ft-ot utalt a célra összesen.
A megbízás 10 hétre szólt, a teljes iskolai nyári szünetre.
Az igénybevevők száma júniusban volt a legmagasabb (naponta 47-71 fő), augusztusban a
legalacsonyabb (naponta 20-35 fő).
Idén áprilisban Alapítvány elnöke a Humán Osztálynak jelezte, hogy nyáron már nem tudják
biztosítani a napközis ellátást családi napközik keretében, nem kapnak rá normatív
támogatást. Felajánlotta, hogy (a tavalyi évhez hasonlóan) napközis osztályokat szervez az
ellátás érdekében, de jelezte, hogy csak július-augusztus hónapokra tudja a személyi
feltételeket biztosítani, tekintettel arra, hogy a pedagógusok szabadságát az intézmények
július-augusztus hónapokra adják ki, addig a saját iskolájukban kell teljesíteniük feladataikat.
Az elnök megküldte költségvetési számításait e két hónapra, három napközis osztályra
(osztályonként 15 gyermek) számítva (1. számú melléklet).

A tavalyi pénzügyi adatokkal összevetve a költségek emelkedése az alábbiakkal indokolható:
1. a családi napközibe járó gyermekek után igényelhető volt központi normatíva, a nyári
iskolai napközis ellátás azonban a központi költségvetés által nem finanszírozott,
2. a családi napköziben dolgozó alkalmazott bére a jogszabály szerint alacsonyabb volt,
mint az iskolai napközis csoportban foglalkoztatott pedagógusé,
3. az idei tervezet számol a takarítási feladatokat ellátó foglalkoztatott bérével és a
szükséges eszközökkel is.
Alapítvány idén is biztosítani fogja azokat a lehetőségeket az ellátást igénybe vevő gyermekek
számára, amelyeket eddig: kézműves foglalkozásokat, készségfejlesztő játékokat,
sportfoglalkozást, túrázást, igény esetén különdíjas programokat (teniszoktatás, strandolás,
gitárszakkör, íjászat).
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Szekszárdi Tankerületének (a továbbiakban: KLIK)
vezetőjével is egyeztetve a következő lehetőséget látjuk a nyári napközis ellátás
megszervezésére:
2016 júniusában a KLIK fenntartásában levő, önkormányzatunk által működtetett általános
iskolák látják el a feladatot, míg 2016. július-augusztusra (az előző hat év pozitív tapasztalatai
alapján) javasolom Alapítvány megbízását a feladat ellátásával.
A megbízási szerződés tervezetét szintén mellékelem (2. számú melléklet).

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.

Szekszárd, 2016. május 18.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

Határozat tárgya: Az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítása az
iskolai nyári szünetben
1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az általános iskolai tanulók
nyári napközbeni felügyeletét A Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott
Comenius Általános Iskola keretében, a fenntartóval kötött megbízással biztosítja, s felkéri
a polgármestert az előterjesztés 2. számú melléklete szerint készített megbízási szerződés
aláírására.
2. A Közgyűlés a Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről
szóló 6/2016. (III.2.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: költségvetési rendelet) 2.
melléklet „A Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)” soron e célra elkülönített
2.000.000,- Ft-ot meghaladó 625.000,- Ft-ot a költségvetési rendelet 9. melléklet
„Intézményi tartalék” során meghatározott összegből különíti el a megbízott díjazására.
3. A Közgyűlés felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a feladat-ellátáshoz szükséges összeget
a szerződésben foglaltak szerint utalja.

Határidő:
Felelős:

2016. május 26.
a 2. pont tekintetében: a szerződésben foglalt határidők szerint
Ács Rezső polgármester
Dr. Varga Katalin jegyző
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1. számú melléklet

Költségvetés
Iskolai napközi 3 csoporttal:
Július 04-augusztus 19-ig (7 hét) max. 45 főre

1. 1 fő 8 órás alkalmazott bére és járuléka 1 hónapra (4 hét)
július: 250.000*1,27=317.500,- Ft/hó
2. 1 fő 8 órás alkalmazott takarítási feladatokra bér+járulék
129.000+34.830=163.830/3 csoport
Takarításhoz anyagok: 16.170 Ft/hó
(163.830+16.170)/3=60.000,- Ft/hó/csoport
3. Bérleti díj 3 csoport esetén: 150.000/3=50.000 Ft/hó
Áram díja 3 csoport esetén: 45.000/3=15.000 Ft/hó
Víz díja 3 csoport esetén: 7.500/3=2.500 Ft/hó
Adminisztráció díja 3 csoport esetén: 60.000/3=20.000
Ezek összesen: 87.500,- Ft/csoport/hó (4 hét)
4. Felhasznált anyagok és igénybe vett szolgáltatások költsége:
Kézműves anyagok: 20.000 Ft/hó
Belépők költsége: 15.000 Ft/hó
Összesen: 35.000,- Ft/hó

Csoportonként 1 hónapra (4 hét) jutó költségek:
317.500+60.000+87.500+35.000=500.000
1 csoportra, 1 hétre számolt költség: 500.000/4=125.000,- Ft/csoport/1 hét
Összes költség 3 csoportra, 7 hétre:
125.000*3*7=2.625.000,- Ft
Ha több csoportot kell indítani, akkor a további költségek: hetente, csoportonként 125.000 Ft.

2. számú melléklet

VI/B. …/2016.
Megbízási szerződés

amely létrejött
egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.,
adószám: 15733562-2-17, bankszámlaszám: 11746005-15416566, képviseli: Ács Rezső
polgármester) mint Megbízó
másrészről A Keresztény Nevelésért Alapítvány (7100 Szekszárd, Kálvin tér 19-21., adószám:
18857845-1-17, bankszámlaszám: 11992804-04504070-00000000, képviseli: Morvai
Szilveszter elnök) mint Megbízott
együttesen: Szerződő Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel:

1. A megbízás tárgya:
1.1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy Megbízott által fenntartott Comenius Általános
Iskola keretében biztosítsa a Szekszárdon működő általános iskolák azon tanulóinak
nyári napközbeni felügyeletét, akik erre igényt tartanak.
1.2. Megbízott a megbízást elfogadja.

2. A megbízás határideje:
2.1. A megbízás a 2016. július 4-től 2016. augusztus 19-ig tartó határozott időtartamra
(nyári iskolai tanítási szünet 7 hete) jött létre.

3. A megbízás teljesítése:
3.1. Megbízott Szekszárd, Kálvin tér 19-21. szám alatt általános iskolát működtet a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a Tolna Megyei Kormányhivatal által
kiadott működési engedély alapján.
3.2. Megbízott vállalja, hogy a nyári napközis ellátást igénylők létszámához igazodva a 2.1.
pontban meghatározott időtartam alatt biztosítja a szolgáltatást maximum 3 iskolai
napközis csoportban a jelentkező igények szerint, a jogszabály által megengedett
létszámú tanuló számára.
3.3. Megbízott vállalja, hogy a csoportokat a feladatellátás biztonságára és
gazdaságosságára tekintettel, hetes turnusokban szervezi, az igénybevevők
létszámáról és csoportba osztásáról naprakész nyilvántartást vezet.
3.4. A csoportalakítás a következő elvek alapján történik:
3.4.1. Két napközis csoport csoportonként minimum 10 fő részvételétől szervezhető.
3.4.2. Három napközis csoport csoportonként minimum 12 fő részvételétől
szervezhető.

3.4.3. Az adott hónapban indítható csoportok számát és az ellátási napok számát
Megbízott a polgármesteri hivatal Megbízó által kijelölt munkatársaival július
hónapra vonatkozóan június 15-ig, augusztus hónapra vonatkozóan július 15-ig
egyezteti.
3.5. A szolgáltatást kérők igényelbírálása a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározottak szerint történik.
3.6. A nyári napközbeni ellátást Megbízott munkanapokon, 8.00 és 17.00 óra között
biztosítja a 3.1. pontban megjelölt épületében.
3.7. Megbízott vállalt kötelezettségét saját költségén, valamint megbízási díj ellenében
teljesíti, a nyári napközis szolgáltatást igénybevevőktől hozzájárulást nem kér.
3.8. A tanulók napközbeni étkeztetését Szerződő Felek a Kölyökmenza Kft. (a
továbbiakban: Kft.) közreműködésével látják el. Az étkezésért a tanulók az iskolai
időszakra számukra megállapított díjat fizetik Megbízottnak.
3.9. Az étkezés élelmezési normaköltség szerint számított összegét Megbízott utalja át
Kft.-nek. A tanulókat megillető kedvezményeket havonta, utólagos elszámolás
alapján, számla ellenében kapja vissza Megbízótól.
3.10.
Az étkeztetés rezsiköltségét – szintén számla ellenében – Megbízó téríti meg
Kft. felé.
3.11.
Megbízott a feladatellátás megvalósításáról szakmai beszámolót és pénzügyi
elszámolást készít.

4. A megbízás díja:
4.1. Szerződő Felek a megbízási díjat a következők szerint állapítják meg:
4.1.1. Egy napközis csoportra számított megbízási díj összege:
125.000,- Ft/csoport/hét.
4.2. Megbízó megbízási díj fizetésére az alábbiak szerint kötelezett:
4.2.1. Megbízó a megbízási díjat az indított csoportokra tekintettel fizeti a 3.4. és 3.5.
pontokban meghatározottak figyelembe vételével.
4.2.2. Megbízó a megbízási díjat két részletben utalja Megbízott számlájára.
4.2.3. Az első részlet bruttó 1.000.000,- Ft, melynek utalási határideje 2016. július 1.
4.2.4. A második részlet kifizetése a 3.11. pontban meghatározott szakmai beszámoló
és pénzügyi elszámolás Megbízó által történő elfogadását követően, 2016.
október 7-ig esedékes.

5. Egyéb rendelkezések:
5.1. Szerződő Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésére vonatkozó
jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belső előírásoknak megfelelően jártak
el, a szerződés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs
szükség.
5.2. Szerződő Felek minden olyan körülményről, mely a jelen szerződés módosítását
igényli, haladéktalanul értesítik egymást.
5.3. Jelen szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.
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5.4. Szerződő Felek jelen szerződésből eredő vitáikat elsősorban tárgyalásos úton
rendezik, az egyeztetésről jegyzőkönyv készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a
szerződés felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthető. A jogvita
eldöntésére Megbízó székhelye szerinti illetékes bíróságot fogadják el.
5.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerződés 5 (öt) eredeti példányban készült, melyet Szerződő Felek mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Szekszárd, 2016. ……………. ...

………………………………………………………
Ács Rezső polgármester
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Megbízó

……………………………………
Morvai Szilveszter elnök
A Keresztény Nevelésért Alapítvány
Megbízott

Pénzügyi ellenjegyzés: …………………………………………
gazdasági igazgatóságvezető
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