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E L Ő T E R J E S Z T É S

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez
a 2016. évi nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosítása tárgyában

Tisztelt Képviselő-testület!

Csorvás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. április 27-én megtartott
ülésén döntött arról, hogy a nyári szünidei felügyeletet 2016. június 20. és 2016. augusztus
31. között munkanapokon szervezi meg az alsó tagozatos általános iskolás gyermekek
számára.

Ennek első lépéseként a Polgármesteri Hivatal Hatósági Irodája előzetes felmérést készített a
szünidei gyermekfelügyelet lehetséges igénybevevői körében. Az 1-4. osztályos gyermekek
szülei a 2016. május 4-étől 20-áig terjedő időszakban jelenthették be a nyári szünidei
gyermekfelügyelet igénybevételére vonatkozó szándékukat.

A 132 fő alsó tagozatos gyermek szülei közül 12 szülő, 14 gyermek számára, a
következőképpen igényelte a nyári szünidei gyermekfelügyeletet:

11 gyermek számára 53 nyári szünidei munkanapra,
1 gyermek számára a júniusi és a júliusi munkanapokra,
1 gyermek számára 43 munkanapra,
1 gyermek számára pedig a teljes szünidő időtartama alatt, minden második

munkanapra.

A nyári gyermekfelügyelet igénybevételét kérő gyermekek közül 3 gyermek hátrányos
helyzetű, 2 gyermek pedig halmozottan hátrányos helyzetű. A központi költségvetés a
hátrányos helyzetű és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szünidei napi ebédjét
finanszírozza. A többi gyermek számára a napi ebédet, valamint a tízórait és az uzsonnát már
a szülők fizetik ki, illetve vállalják, hogy gyermekük számára otthonról, naponta biztosítják
azt.
A tanév rendje szerinti időtartamtól, tehát a napi 8 órától 16 óráig terjedő időtartamtól eltérő
módon egyetlen szülő sem kérte a felügyelet biztosítását.

A nyári gyermekfelügyelet személyi és dologi kiadásaira, ugyanúgy, mint tavaly,
300.000,- Ft-ot biztosít az önkormányzat. A Csorvási Szolgáltató Nonprofit Kft. rendelkezik a
nyári gyermekfelügyelet lebonyolításához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, és a
rendelkezésére bocsátott 300.000,-Ft összegből finanszírozza a nyári gyermekfelügyeletet
ellátók bérköltségét, továbbá a dologi kiadások közül a rezsiköltséget, a kézműves-kreatív
foglalkozások anyagköltségét, valamint a tanterem és a szociális helyiségek takarítási
anyagköltségét.



Nem tartozik a jelen előterjesztés tárgykörébe, de indokoltnak látom a tájékoztatást
arról, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű,
és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számára kötelezően biztosítandó
gyermekétkeztetés keretében a szünidei ingyenes ebédet - a gyermekfelügyeletben részt
vevő rászoruló jogosultakon kívül - még 18 általános, illetve középiskolás korú gyermek
számára igényelték a szülők 53 munkanapra, továbbá 7 óvodáskorú gyermek számára,
az óvoda nyári zárva tartásának 8 munkanapjára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg, és annak tartalma
alapján döntsön a nyári gyermekfelügyelet biztosításáról.

Csorvás, 2016. május 27.

………………………….
Baráth Lajos
polgármester




