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Egyszerű többség

Tisztelt Humán Bizottság!

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. június 5-én kötött szerződést általános
iskolás tanulók nyári napközbeni felügyeletének ellátására A Keresztény Nevelésért
Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány). A feladatellátás díjazására a közgyűlés 166/2018.
(V. 24.) határozatával a 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II. 28.) rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 2. melléklet „A Keresztény Nevelésért Alapítvány (nyári napközi)”
soron e célra elkülönített 3.200.000,- Ft-ot meghaladó esetleges többletösszeget a Rendelet
11. melléklet „Intézményi tartalék” során meghatározott összegből biztosította.
A szerződés alapján az elvégzett feladatról Alapítvány 2018. október 16-án nyújtotta be
szakmai beszámolóját és a pénzügyi elszámolást. Az igénybevevők száma a beszámoló alapján
átlagosan 57 fő/nap (júliusban napi 63 fő, augusztusban 46 fő), mely az előző évekkel
összevetve jelentős emelkedést mutat (a tavalyi adat pl. átlag 46 fő/nap, júliusban 50 fő,
augusztusban 35 fő).
Alapítvány mindkét hónapban tudta indítani a megállapodás szerinti három napközis
csoportot, sőt, a legforgalmasabb három héten egy negyediket is, melynek bérfinanszírozását
a munkaügyi központtól nyert támogatás tette lehetővé.
A pénzügyi beszámoló szerint az alkalmazottak gyakorló pedagógusok voltak, akiket az őket
megillető besorolási bérükkel foglalkoztattak. Alapítvány az előzetesen mellékelt költségvetés
alapján 2.814.000,- Ft kiadással számolt, ugyanakkor a benyújtott elszámolás szerint a kiadási
oldal végösszege 2.936.386,- Ft, mely összeg a Rendelet a célra biztosított során
rendelkezésre áll.
Az önkormányzat a szerződés alapján 1.400.000,- Ft-ot már átutalt Alapítványnak, a
fennmaradó összeg, 1.536.386,- Ft utalásának feltétele pedig a megküldött elszámolás
elfogadása.
A szakmai és pénzügyi beszámolót, a pénzügyi elszámolást, a gyermek- és csoportlétszámról
készült kimutatást, valamint a napközisekről készült képeket teljes egészében csatolom.

Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat
elfogadására.
Szekszárd, 2018. október 19.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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Határozati javaslat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Humán Bizottságának
…/2018. (X.24.) határozata
az általános iskolások nyári napközis ellátásáról

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága

1. A Keresztény Nevelésért Alapítványnak (a továbbiakban: Alapítvány) az általános
iskolai tanulók nyári napközbeni felügyeletének ellátásáról szóló szakmai beszámolóját
és pénzügyi elszámolását elfogadja;
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke

2. felhívja a polgármesteri hivatal Gazdasági Igazgatóságának vezetőjét, hogy a közgyűlés
166/2018. (V. 24.) határozata alapján intézkedjen a feladatellátásra kötött
megállapodás és a pénzügyi elszámolás szerint Alapítványt még megillető 1.536.386,Ft átutalásáról;
Határidő:
Felelős:

2018. november 15.
dr. Molnár Kata jegyző
Tamási Anna igazgatóságvezető

3. köszönetet mond Alapítványnak, valamint a nyári napközis ellátásban közreműködő
valamennyi pedagógusnak és segítőnek a színvonalas feladatellátásért.
Határidő:
Felelős:

2018. október 24.
Csillagné Szánthó Polixéna Humán Bizottság elnöke
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