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Egyszerű többség

Tisztelt Közgyűlés!
A korábban Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott általános iskolák
2013. január 1-jével a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (jelenleg: Szekszárdi
Tankerületi Központ, a továbbiakban: Központ) fenntartásába kerültek, de a gyermekek
napközbeni ellátása, melyre az általános iskolás korosztály számára nyáron is szükség van,
önkormányzatunk feladata maradt, mivel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 8. pontja alapján helyi önkormányzati feladat a
gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások biztosítása.
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 41. §-a
kimondja, hogy
„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.”
A Központtal 2017. október 9-i aláírási dátummal megkötött IV/A/71-4/2017. számú
együttműködési megállapodás III.4.4. pontja alapján a nyári napközis ellátást
önkormányzatunk minden év július 1. napja és augusztus 20. napja között feladat-ellátási
szerződés megkötése útján, a július 1. napját megelőző, illetve augusztus 20. napját követő
időszakban pedig a Központ által nyújtott segítséggel biztosítja.
Önkormányzatunk 2010-ben kötött először a nyári napközis felügyelet ellátására feladatellátási szerződést a Comenius Általános Iskola (Kálvin tér 19-21., a továbbiakban: Iskola)
akkori fenntartójával.
Azóta is folyamatos az együttműködés: a jelenlegi fenntartó, A Keresztény Nevelésért
Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) és az Iskola általános megelégedésre látja el a tanulók
nyári felügyeletét.
2018 nyarán Alapítvány a 2018. június 5-én kötött VI/B. 422-3/2018. iktatószámú szerződés
szerint látta el a feladatot, melynek díjazására a közgyűlés 166/2018. (V. 24.) határozatával
összesen 3.200.000,- Ft-ot meghaladó összeget biztosított. (3.200.000,- Ft-ot a
költségvetésben külön soron, a fennmaradó, előre meg nem határozott összeget pedig – az
elszámolást követően – az intézményi tartalékból.)
A megbízás a 2018. július 2-től 2018. augusztus 17-ig tartó határozott időtartamra (nyári iskolai
tanítási szünet 7 hete) jött létre, júniusra és augusztus 20-ától Központ helyi vezetőjével
történt egyeztetés alapján a tankerületi általános iskolák maguk látták el a feladatot.
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A megbízás végrehajtásáról Alapítvány 2018. október 16-án nyújtotta be szakmai
beszámolóját és a pénzügyi elszámolást. Az igénybevevők száma a beszámoló alapján
átlagosan 57 fő/nap volt (júliusban napi 63 fő, augusztusban 46 fő), mely az előző évekkel
összevetve jelentős emelkedést mutat, bár már tavaly is számottevő volt: 46 fő/nap).
A szerződés alapján, az előzetes igényeknek megfelelően, mindkét hónapban három napközis
csoportot indítottak.
Az önkormányzat támogatásával a napközit igénylő gyermekek térítésmentesen jutottak a
szolgáltatáshoz.
Alapítvány elnöke – a tavalyi évhez hasonlóan – idén is megküldte a nyári napközi tervezett
költségvetését július-augusztus hónapokra, júliusra négy, augusztusra három napközis
csoportra kalkulálva (az előterjesztés melléklete). A napközit igénybe vevők száma miatt
javasolja a júliusi négy csoport indításának lehetőségét, ellenkező esetben rendkívül nagy
lenne a csoportok zsúfoltsága.
A negyedik csoport működtetésére csak bérköltséget számolnának fel, de a tervezett költség
természetesen így is magasabb, mint a tavalyi 2.936.386,- Ft volt.
A közgyűlés Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló
7/2019. (III. 1.) rendeletének 2. mellékletében „A Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári
napközi)” soron e célra 3.200.000,- Ft-ot különített el, melyet szükség esetén az intézményi
tartalékból lehetne kiegészíteni. Az előzetes számítások szerint a megemelt csoportszámmal
várhatóan 3.239.125,- Ft lenne a teljes költség.
Alapítvány idén is biztosítani fogja azokat a szórakozási lehetőségeket az ellátást igénybe vevő
gyermekek számára, amelyeket eddig: kézműves foglalkozásokat, készségfejlesztő játékokat,
sportfoglalkozást, túrázást, igény esetén különdíjas programokat (úszásoktatás, strandolás,
mozi).
2019 júniusában, illetve augusztus 20. napját követően a Központ fenntartásában levő,
önkormányzati ingatlanban működő általános iskolák látják el a feladatot. A feladat-ellátással
kapcsolatban még egyeztetésre van szükség a Központ vezetőjével.
Az Alapítvánnyal kötendő megbízási szerződés tervezete a határozati javaslat melléklete.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2019. április 16.

Ács Rezső
polgármester
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Határozati javaslat

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének ...../2019.(IV. 25.) határozata
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosításáról az iskolai nyári
szünetben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése
1. az általános iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletét a 2019. július 1-től 2019.
augusztus 16-ig tartó időtartamra A Keresztény Nevelésért Alapítvány által fenntartott
Comenius Általános Iskola keretében, a fenntartóval kötött megbízással biztosítja;
Határidő: 2019. április 25.
Felelős: Ács Rezső polgármester
2. felhívja a polgármestert a határozat melléklete szerint készített megbízási szerződés
aláírására;
Határidő: 2019. május 17.
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
3. a 2019. évi költségvetéséről szóló 7/2019. (III. 1.) rendelet 2. melléklet „A Keresztény
Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)” soron e célra elkülönített 3.200.000,- Ft-ot
meghaladó összeget szükség esetén a rendelet 11. melléklet „Intézményi tartalék” során
meghatározott összegből biztosítja;
Határidő: a szerződésben foglalt határidők szerint
Felelős: Ács Rezső polgármester
dr. Molnár Kata jegyző
4. felhívja a jegyzőt és a Gazdasági Igazgatóság vezetőjét, hogy a feladatellátáshoz szükséges
összegnek a szerződésben foglaltak szerinti utalásáról gondoskodjanak;
Határidő: a szerződésben foglalt határidők szerint
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető
5. felhívja a jegyzőt, hogy a nyári napközbeni felügyelet 2019. júniusi és augusztus 20. napját
követő biztosításáról a Szekszárdi Tankerületi Központ vezetőjével a IV/A/71-4/2017.
számú együttműködési megállapodás III.4.4. pontja alapján egyeztessen.
Határidő: 2019. május 31.
Felelős: dr. Molnár Kata jegyző
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…/2019. (..….) határozat melléklete

VI/B/………./2019.
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 2019. július 1-től 2019. augusztus 16-ig tartó határozott
időtartamra (a nyári iskolai tanítási szünet 7 hete) 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 szerződés az aláírás napján lép hatályba és a 2019. szeptember 20. napjáig tartó
határozott időtartamra 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 4 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:
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3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

3.10.

3.11.

3.4.1. Két napközis csoport csoportonként minimum 10 fő, három napközis csoport
csoportonként minimum 12 fő részvételétől szervezhető.
3.4.2. Négy napközis csoport július hónapban szervezhető csoportonként minimum
14 fő részvételétől.
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 14-ig, augusztus hónapra vonatkozóan július 12-ig
egyezteti.
A szolgáltatást kérők igényelbírálása a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által meghatározottak szerint történik.
A nyári napközbeni ellátást Megbízott munkanapokon, 8.00 és 17.00 óra között
biztosítja a 3.1. pontban megjelölt épületében.
Megbízott vállalt kötelezettségét saját költségén, valamint megbízási díj ellenében
teljesíti, a nyári napközis szolgáltatást igénybevevőktől hozzájárulást nem kér.
A tanulók napközbeni étkeztetését Szerződő Felek a Kölyökmenza Kft. (a
továbbiakban: Kft.) közreműködésével látják el.
Az étkezésért a tanulók a Megbízó közgyűlésének 5/2019. (II. 5.) önkormányzati
rendeletével módosított, a személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról
szóló 36/2001. (XII. 21.) önkormányzati rendeletben meghatározott térítési díjat
fizetik Megbízottnak.
Az étkezés teljes költségét Kft. számlázza Megbízó részére, melynek a fenti
rendeletben meghatározott norma költsége továbbszámlázásra kerül Megbízott felé.
Megbízott a tanulókat megillető kedvezményeket a szünidőt követően utólagos
elszámolás alapján, számla ellenében kapja vissza Megbízótól.
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. A megbízási díj keretösszege a megbízás időtartamára (7 hét) a Megbízott által
benyújtott és a szerződés mellékletét képző előzetes költségvetési számítások
szerint: 3.240.000,- Ft.
A megbízási díj végösszege a pénzügyi elszámolás elfogadásakor, az előzetes
költségvetési számítások és a jelen szerződésben meghatározott elvek szerint
állapítandó meg.
4.2. Megbízó a megbízási díj fizetésére az alábbiak szerint, számla ellenében kötelezett:
4.2.1. Megbízó a megbízási díjat az indított csoportokra tekintettel fizeti a 3.4., 3.5.
és 4.1. pontokban meghatározottak figyelembe vételével.
4.2.2. Megbízó a megbízási díjat két részletben utalja Megbízott számlájára.
4.2.3. Az első részlet bruttó 1.600.000,- Ft, melynek utalási határideje 2019. július 10.
4.2.4. A második részlet kifizetése a 3.11. pontban meghatározott szakmai beszámoló
és pénzügyi elszámolás Megbízó által történő elfogadását követően, 2019.
október 10-ig esedékes.
4.2.5. Megbízó nevében a szakmai beszámoló és a pénzügyei elszámolás elfogadására
a közgyűlés Humán Bizottsága jogosult.
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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.
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, 2019. ……………. ...

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

Ellenjegyzés
Pénzügyi ellenjegyzés
Jogi ellenjegyzés

Ellenjegyző neve és
beosztása
Tamási Anna
igazgatóságvezető
dr. Molnár Kata
jegyző

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

Dátum

Aláírás

2019. ………………….
2019. ………………….
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