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J e g y z ı k ö n y v 

 
 
Készült: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. június 7-én 11.30 órakor  
Lajosmizsén a  Városházán  megtartott rendkívüli képviselı-testületi ülésérıl 
 
Jelen vannak:   Juhász Gyula   polgármester 
   Kun János   alpolgármester 
   Czigány Lajos    képviselı 
   Majoros István   képviselı 
   Makainé Antal Anikó  képviselı 
 
Tanácskozási joggal megjelentek:  dr. Balogh László jegyzı 
      Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
 
Egyéb meghívottak: Kocsis Györgyné óvodavezetı 
   Rostásné Rapcsák Renáta intézményi referens 
 
Jegyzıkönyvvezetı: Márton Györgyné 
 
Juhász Gyula polgármester 
Tisztelettel köszöntök minden jelenlevıt a rendkívüli képviselı-testületi ülésen. Megállapítom, hogy 
valamennyi képviselı jelen van, így az ülés 5 fıvel határozatképes. 
A meghívót mindenki megkapta, az abban foglalt napirendi pont mindenki elıtt ismert. Megkérdezem, 
hogy ezen kívül van-e még valakinek más önálló napirendi pont tárgyalására javaslata? Amennyiben 
nincs, s egyetértünk a meghívó szerinti napirendi pont tárgyalásával, kérem, kézfelemeléssel jelezzük.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi napirendi pont tárgyalását fogadta el: 
 
Napirendi pont       Elıterjesztı 
1./ Gyermekek nyári napközbeni ellátásának    Juhász Gyula 
     megszervezése       polgármester 
 
Juhász Gyula polgármester 
Megkérem aljegyzı asszonyt, hogy tájékoztasson bennünket a napirendi pont tartalmáról. 
 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Tisztelt Képviselı-testület! 
A gyermekek nyári napközbeni ellátása kötelezı önkormányzati feladat, mely kiterjed mind az óvodás 
mind az iskoláskorú gyermekekre. Ennek a feladatnak az ellátása több módon lehetséges. Ha az 
önkormányzat mőködtetne családi napközit, akkor a feladatot ezen keresztül meg lehetne oldani, 
miután ilyen nem mőködik, így a feladatról az önkormányzatnak kell közvetlenül gondoskodni. Az 
Óvoda 2013. augusztus 21-tıl 2013. augusztus 31. napjáig zárva tart. Ezen idıszakra óvodás korú 
gyermekek nem igényelték a nyári napközbeni ellátást elsı körben. Augusztus 16-ig az óvoda 
folyamatosan üzemel a gyermekek napközbeni ellátását az intézményvezetı asszony megszervezi 
vagy a székhelyen vagy valamely telephelyen.  
A feladatellátás során gondoskodni kell a gyermekek étkezésérıl, elhelyezésérıl, foglalkoztatásáról. 
Annak a pedagógusnak, aki ezt ellátja, megbízási díjat kell fizetni. A polgármester úr felhatalmazást 
kapna arra, hogy a hivatal bevonásával folytassa le az egyeztetéseket másodkörben a szülıkkel, hogy 
kik azok akik véglegesen igénylik a nyári napközbeni ellátást az iskolás korú gyermekeik részére. Elsı 
körben 6 iskolás korú gyermeknek az ellátását kérték, 4 elsı osztályos, egy 3. osztályos és egy 4. 
osztályos gyermek esetében kell gondoskodni a nyári napközbeni ellátásról. Erre kell második körben 
az egyeztetéseket lefolytatni polgármester úrnak. A megbízási szerzıdést meg kell kötni a felügyeletet 
végzı pedagógussal. A feladatellátás érdekében helyszínt kell biztosítani. Az iskola fenntartása, 
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mőködtetése kikerült az önkormányzat hatáskörébıl, de a feladatot el kell látni. Ennek kapcsán fel kell 
venni a fenntartóval, azaz a tankerülettel a kapcsolatot, hogy tudnak-e biztosítani helyszínt, s erre az 
egyeztetés lefolytatására is felhatalmazást kapna a polgármester. Az étkezésrıl is gondoskodni kell, 
erre is felhatalmazást kapna a polgármester úr, hogy folytassa le a tárgyalásokat az IGSZ-szel és 
amennyiben szükséges a megállapodást megkösse. A foglalkoztatás biztosításához eszközre is szükség 
lesz, ami az önkormányzat költségvetését fogja terhelni. A határozat tartalmazza azt is, hogy a 
polgármester úr 1.020.- Ft-os bruttó óradíjra tesz javaslatot a felügyeletet biztosító pedagógus részére. 
Az iskoláskorú gyermekek esetében 2013. június 24-tıl 2013. augusztus 16-ig kérték a szülık a 
gyermekek nyári napközbeni ellátását. A 6 kisgyermeknek a szülıjével, mint már említettem, fel kell 
venni a kapcsolatot és meg kell kérdezni, hogy véglegesen mely idıszakra kérik az ellátást, mert lehet, 
hogy csak június 30-tıl július 31-ig lesz szükséges a felügyelet. Ha egyetlen gyermek is van, aki ezt 
igényli, akkor az önkormányzatnak kötelezı ezt a feladatot megoldani még az egy gyermek részére is. 
Az étkezésért ugyanazt a térítési díjat kell fizetni, mint amit iskolaidıszakban fizetnek a szülık. 
Akinek iskola idıszakban nem kellett térítési díjat fizetni, annak a nyári idıszakban sem kell. A 
térítési díjakat elıre kérnénk fizetni a fizetıs gyermekek szüleitıl. Ezt Lajosmizsén is így oldottuk 
meg. A költségvetésben erre a kötelezı önkormányzati feladatra fordítandó összeget az általános 
tartalék terhére tudjuk biztosítani, mely a soron következı költségvetési rendeletben átvezetésre 
kerülne.  
Juhász Gyula polgármester 
Van-e kérdés ezzel kapcsolatban? 
Makainé Antal Anikó képviselı 
A felügyelı pedagógusnak az étkezését saját magának kell biztosítani, vagy ez milyen formában 
történik? 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ennek utánanézünk. 
dr. Balogh László jegyzı 
Ha az önkormányzat ezt elfogadhatónak tartja, hogy az 1.020.- Ft-os óradíjon felül ezt is biztosítja, 
akkor így lenne a természetes, hogy a felügyelı pedagógus együtt ebédeljen a gyermekekkel, mert 
haza sem tud menni, a gyermekeket nem hagyhatja felügyelet nélkül. Ez megállapodás kérdése. 
Juhász Gyula polgármester 
A megállapodásnak ezt tartalmaznia kell. A szülıkkel még második körben le kell egyeztetni, hogy 
mikortól meddig legyen a nyári napközbeni ellátás. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Azt a jogszabály elıírja, hogy lehetıleg a szülı munkaidejéhez, munkarendjéhez kell igazodni. 
Makainé Antal Anikó képviselı 
2013. június 24-tıl június 28-ig uszodai oktatás folyik. 
Juhász Gyula polgármester 
Egy gyermeket érint az uszodai foglalkoztatás idıszaka alatt a napközbeni ellátás. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Ha egyetlen egy gyermek van, akkor arról ugyan úgy gondoskodni kell, mint ha több lenne. Ha a 
településen van pedagógus végzettségő szülı, és ı ezt vállalja, vele is lehet megbízási szerzıdést 
kötni. 
Juhász Gyula polgármester 
Ha Palotás úrral meg tudnánk beszélni, akkor az iskola lenne a megfelelı hely, hogy ott tudnánk 
ellátni ezt a feladatot. Megállapodást kell kötni külön az épületre, erre az idıszakra vonatkozóan. 
Kun János alpolgármester 
Korábban ez nem volt kötelezı? 
dr. Balogh László jegyzı 
Ez önkormányzati feladat jelenleg, nem állami. 
Juhász Gyula polgármester 
Ha a törvény így szól, hogy önkormányzati feladat, akkor azt meg kell oldani. Annak a  szülınek, aki 
nem tudja elhelyezni nyári idıszakban a gyermekét otthon, annak nagy segítséget jelent, hogy ezt meg 
tudja oldani az iskola kötelékében. Segíteni kell azoknak a családoknak, akik ezt nem tudják máshogy 
megoldani. 
 



 4 

Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Javaslom belevenni a határozat-tervezet 3./ pontjának folytatásaként: „valamint biztosítja a felügyelı 
pedagógus étkeztetését.” 
Juhász Gyula polgármester 
A határozat-tervezetben megállapított bérezés lett elfogadva Lajosmizse Város Önkormányzata 
esetében. Kérdezem, hogy van-e más javaslat a gyermekek nyári napközbeni ellátását felügyelı 
pedagógus bérezésére vonatkozóan? Nincs. 
Kun János alpolgármester 
Segítı személyzet kell-e ezekhez a gyermekekhez? 
Makainé Antal Anikó képviselı 
Erre nem is gondoltunk, de kellene, mert a konyhába nem mehet be akárki, csak akinek a belépéshez 
jogosultsága van az ÁNTSZ elıírásai szerint. 
Muhariné Mayer Piroska aljegyzı 
Javaslom, hogy a határozat-tervezet 5./ pontjába kerüljön bele az is, hogy a kötelezı feladatellátás 
érdekében a polgármester úr kapjon felhatalmazást arra vonatkozóan, hogy valamennyi szükséges 
intézkedést és megállapodást megkössön, figyelemmel a határozat 3. pontjában foglaltakra. 
Juhász Gyula polgármester 
Van –e még más javaslat vélemény az elıterjesztéshez kapcsolódóan? Amennyiben nincs aki az 
elhangzott kiegészítésekkel egyet elfogadja a határozat tervezetet kérem kézfelemeléssel jelezze.  
Megállapítom, hogy a Képviselı-testület 5 igen szavazattal – ellenszavazat, tartózkodás nem volt- az 
alábbi határozatot hozta: 
 
39/2013. (VI. 07.) ÖH. 
Gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése 

Határozat 
 
Felsılajos Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni 
ellátásának megszervezése érdekében az alábbi döntést hozza:  
 
1) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére - az elızetes igényfelmérések alapján elıre 

láthatólag - 2013. június 24-tıl augusztus 16-ig biztosítja a gyermekek nyári napközbeni 
ellátását, naponta 7.30 órától 16.30 óráig. 

2) Az önkormányzat a nyári napközbeni ellátás során az étkezést az IGSZ-hez tartozó konyhán 
keresztül biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselı – testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. melléklete 
szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselınek az általa igényelt idıszakra elıre. 

3)    Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges 
megbízási díjat a szerzıdı fél részére bruttó 1.020 Ft/ óra összegben állapítja meg, valamint 
biztosítja a felügyelı pedagógus részére az étkezést is.  

4)   Az önkormányzat a gyermekek nyári napközbeni ellátása biztosításához szükséges pénzügyi 
fedezetet (a megbízási díjak, az étkeztetés és az egyéb költségeket) a 2013. évi költségvetésében 
elkülöníti.  

5)    A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy  
a) az iskoláskorú gyermekek nyári napközbeni ellátását elıre láthatólag a 2013. június 24. 
napjától 2013. augusztus 16. napjáig terjedı idıszakra a Közös Önkormányzati Hivatal 
bevonásával szervezze meg,  
b) a feladat megszervezése keretében folytassa le az egyeztetéseket a nyári napközbeni ellátás 
helyszínének meghatározása érdekében és amennyiben szükséges a helyszín biztosításához a 
megállapodást kösse meg, 
c) folytassa le az egyeztetéseket a felügyeletet vállalókkal annak érdekében, hogy a 
feladatellátás folyamatosan biztosított legyen, és kösse meg a megbízási szerzıdéseket, 
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d) tegye meg a szülık részére a kiértesítéseket az iskoláskorú gyermekeik nyári napközbeni 
ellátása feltételeirıl, 
e) folytasson egyeztetést, és - amennyiben szükséges - kössön megállapodást az étkezés 
biztosításához Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Gazdasági Szervezetével. 
f) a kötelezı feladatellátás érdekében valamennyi szükséges intézkedést megtegyen, a szükséges 
megállapodásokat megkösse a 3. pontban foglalt feltételek figyelembe vételével.  
Felelıs: Képviselı-testület 
Határid ı: 2013. június 07.   

 
 
Juhász Gyula polgármester 
Tekintettel arra, hogy napirendi pontunk végéhez érkeztünk, megkérdezem, hogy van-e még valakinek 
egyéb kérdése, bejelentenivalója?  
Amennyiben nincs, megköszönöm a jelenlevık részvételét, a mai rendkívüli ülésünket ezennel 11.45 
órakor berekesztem. és nagyon köszönöm mindenkinek, hogy el tudott jönni az ülésre.  
 
 
 
 
 

K.mf. 
 
 
  Juhász Gyula sk.     dr. Balogh László sk. 
                           polgármester                            jegyzı 
 
 
 
 


