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Humán Bizottság elnöke

Javaslat
az általános iskolai tanulók napközbeni felügyeletének biztosítására az iskolai nyári
szünetben

Tisztelt Közgyőlés!
A Comenius Általános Iskola, illetve a Gyermekszoba Családi Napközik (Kálvin tér 19-21.)
vezetıje ebben a tanévben is megkereste a Humán Bizottságot, illetve a Közoktatási,
Mővelıdési és Sport Osztályt azzal, hogy a Keresztény Advent Közösség által fenntartott
családi napközikben a tavalyi évhez hasonlóan idén is szívesen fogadnák az iskolai nyári
szünet idejére az általános iskolai korosztályhoz tartozó gyermekeket és ellátnák
felügyeletüket (hétfıtıl péntekig, munkanapokon).
A felügyeletért most sem kérnének díjat sem az önkormányzattól, sem a szülıktıl. Idén hat
csoportot tudnának fogadni 7-7 fıvel, összesen 42 tanulót naponta.
A tanulók étkeztetése – az ellátást a Diákétkeztetési Kft-tıl igényelve – változatlanul
megoldható az iskola épületében, a szülık a szokásos térítési díjat fizethetnék.
A vezetı beszámolót is küldött az elızı tanév nyarán tapasztaltakról, az általuk kínált
programlehetıségekrıl, illetve az igénybevevık számáról és a visszajelzésekrıl.
A családi napközik változatos programokat kínáltak (kézmőves foglalkozások,
készségfejlesztı foglalkozások, strandolás, lovaglás, angol nyelvi foglalkozás, mozgásos
programok, szabad játék stb.). Az ellátott gyermekek száma 17-35 fıig terjedt hetente,
összesen 5 csoportban 49 gyermek szüleivel kötöttek szerzıdést. Elmondható, hogy a
gyerekek valamennyien jól érezhették magukat, panasz sem az ı, sem a szülık részérıl nem
fogalmazódott meg. Ezt egyébként az általános iskolák vezetıi is megerısítik.
Az elızı év pozitív tapasztalatai alapján javasolom, hogy az önkormányzat az általános
iskolai tanulók nyári napközbeni ellátását a 2010/2011. tanév nyarán is (2011. június 27. és
2011. augusztus 19. között, 8 hétre) a Gyermekszoba Családi Napközik keretében, a családi
napközi fenntartójával kötött megbízási szerzıdéssel biztosítsa.
A megbízási szerzıdés tervezetét mellékelem.
Kérem a Tisztelt Közgyőlést az elıterjesztés megtárgyalására és határozathozatalra.

Szekszárd, 2011. március 2.

Csillagné Szánthó Polixéna
Humán Bizottság elnöke
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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 Közgyőlése az általános iskolai
tanulók nyári napközbeni felügyeletét a Keresztény Advent Közösség által fenntartott
családi napközik keretében, a fenntartóval kötött megbízással biztosítja.

2. A közgyőlés felkéri a polgármestert a megbízási szerzıdés aláírására.

3. A közgyőlés felkéri az általános iskolák vezetıit, hogy a nyári napközis felügyelet
lehetıségérıl és módjáról tájékoztassák a szülıket.

Határidı: 2011. május 31.

Felelıs: Horváth István
polgármester
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Melléklet
Megbízási szerzıdés

amely létrejött egyrészrıl
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
képviseli: Horváth István polgármester
mint Megbízó
másrészrıl
Keresztény Advent Közösség
1121 Budapest, Remete u. 16/A.
képviseli: Hites Gábor elnök
mint Megbízott
együttesen: Szerzıdı Felek között a mai napon, az alábbi feltételekkel:
1. A megbízás tárgya:
1.1. Megbízó megbízza Megbízottat, hogy a Megbízott által fenntartott családi napközik
keretében biztosítsa a Megbízó fenntartásában mőködı 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 2011. június 27-tıl 2011. augusztus 19-ig tartó határozott idıtartamra
jött létre.
3. A megbízás díja:
3.1. Megbízott megbízási díjra nem tart igényt, arra nem jogosult.
4. A megbízás teljesítése:
4.1. Megbízott Szekszárd, Kálvin tér 19-21. szám alatt családi napköziket mőködtet
legfeljebb 42 fıvel, 6 csoportban, ahol gyermekek napközbeni ellátását, felügyeletét
biztosítja a gyermekek védelmérıl és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (Gyvt.) és a Szekszárd Megyei Jogú Város jegyzıje által kiadott mőködési
engedélyek alapján.
4.2. A szolgáltatást kérık igényelbírálása a Gyvt. által meghatározottak szerint történik.
4.3. A nyári napközbeni ellátást Megbízott munkanapokon, 8.00-17.00 óra közötti
idıtartamra biztosítja a Kálvin tér 19-21. szám alatti épületében.
4.4. Megbízott vállalt kötelezettségét saját költségén teljesíti, a családi napközi
szolgáltatást igénybe vevıktıl hozzájárulást nem kér.
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4.5. A tanulók napközbeni étkeztetését Megbízott a Diákétkeztetési Kft.-vel kötött külön
megállapodás alapján látja el. Az étkezésért a tanulók az iskolai idıszakra számukra
megállapított díjat fizetik.
5. Egyéb rendelkezések:
5.1. Szerzıdı Felek kijelentik, hogy a jelen szerzıdés megkötésére vonatkozó
jogszabályokat betartották, a rájuk vonatkozó belsı elıírásoknak megfelelıen jártak
el, a szerzıdés érvényességéhez további hozzájárulásra vagy nyilatkozatra nincs
szükség.
5.2. Szerzıdı Felek minden olyan körülményrıl, mely a jelen szerzıdés módosítását
igényli, haladéktalanul értesítik egymást.
5.3. Jelen szerzıdés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes.
5.4. Szerzıdı Felek jelen szerzıdésbıl eredı vitáikat elsısorban tárgyalásos úton
rendezik, az egyeztetésrıl jegyzıkönyv készül. Az egyeztetés sikertelensége esetén a
szerzıdés felmondható, illetve a vitás kérdés a bíróság elé terjeszthetı. A jogvita
eldöntésére a Megbízó székhelye szerinti illetékes bíróságot fogadják el.
5.5. Jelen szerzıdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók.

Jelen szerzıdés 4 (négy) eredeti példányban készült, melyet Szerzıdı Felek mint akaratukkal
mindenben megegyezıt, jóváhagyólag írtak alá.

Szekszárd, 2011. ………………….

……………………………………
Horváth István polgármester
Megbízó
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

……………………………………
Hites Gábor elnök
Megbízott
Keresztény Advent Közösség
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