BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Ügyiratszám: 50-5/2018.

Sorszám: 13.
ELŐTERJESZTÉS

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. június 7. napján tartandó ülésére
Tárgy:

Nyári gyermekétkeztetés és nyári napközi

Az előterjesztést készítette: Tóth Zoltán igazgatási osztályvezető
Koós Marianna intézményvezető
Előadó: Mészáros Miklós polgármester
Tárgyalta: PVÜB, EÜSZOCB
Gazdálkodási, költségvetési szempontból ellenőrizte:
Csere Viktória pénzügyi osztályvezető
Törvényességi szempontból ellenőrizte:
Dr. Markó Péter jegyző

PLATÁN SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT
POSTACÍM: 8630 Balatonboglár, Dózsa György. út 45.
ELŐTERJESZTÉS
NYÁRI GYERMEKÉTKEZTETÉS ÉS NYÁRI NAPKÖZI
Balatonboglár Város Önkormányzat
Képviselő-testületi ülésére
Tisztelt Képviselő- testület !
1. Szünidei (nyári) gyermekétkeztetés
A 328/2011 (XII.29.) Kormányrendelet 13/A§. 3 bekezdése alapján a települési
önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetést
b) a tanév rendjéről szóló miniszteri rendeletben meghatározott nyári tanítási
szünet időtartama alatt legalább 43 munkanapon, valamint az ezen időtartamra
eső, a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama
alatti munkanapokon (a továbbiakban együtt: nyári szünet) szervezi meg.
A gyermekvédelmi törvény alapján a hátrányos, és a halmozottan hátrányos helyzetű
gyermekek részére ingyenesen kell biztosítani a nyári szünidei gyermekétkeztetést
(állami finanszírozás).
Javasoljuk, hogy Balatonboglár Város Önkormányzata (az elmúlt évhez hasonlóan)
térítésmentesen biztosítsa az egyszeri meleg ebédet, a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő gyermekek részére, a nyári napközi ideje alatt.
2. Nyári napközi
Intézményünk az elmúlt években közreműködött az általános iskolás gyermekek nyári
felügyeletének biztosításában. Ez évben is vállalnánk ezt a feladatot a javaslat
alapján.

Javaslatunk:
 30 gyermek felügyeletét vállalnánk
 az általános iskola épületében (8630 Balatonboglár, Árpád u.5.)
 2018.06.18-től 2018.08.17.-ig 8,00 órától – 16,00 óráig
 tájékoztatást nyújtunk a szolgáltatásról szülőknek, és ebben kérnénk az
általános iskola közreműködését
 balatonboglári állandó lakcímmel rendelkező gyermekek részére
 az ellátás kérelemhez kötött, a kérelmet az intézményünknél lehet kérni
(formanyomtatványon) a család,- és gyermekjóléti szolgálatnál 2018.06.13-ig.
 szülői nyilatkozatot kérnénk arról, hogy a gyermek felügyelete más módon nem
biztosított
 munkáltatói igazolást, hogy a szülők munkaviszonyban állnak
 a szolgáltatás a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére
ingyenes, egyéb esetben 650.- Ft/ nap amely tartalmazza az egyszeri meleg
ebédet a Városi Konyháról, az ebédet a gyermekek a Városi Konyha
étkezőjében fogyasztanák.
 Kérnénk a gyermekeket a kísérő gyermekfelügyelők ingyenes étkezésének
biztosítását ( 3 fő)
 tízórait és az uzsonnát a gyermekek otthonról hozzák
 a térítési díj beszedése: az étkezési számlák kiállítást követően a
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Szociális Alapszolgáltatási Központ pénztáránál kerül befizetésre.
 A felügyeletet folyamatosan 3 fő biztosítaná
 Kérném

a

nyári

napköziben

résztvevő

kollégák

anyagi

elismerésének

lehetőségét (javaslat: 300.000.- Ft)
 Balatonboglár

Város

Önkormányzat

Képviselő-testülete

a

rendszeres

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára ingyenesen
biztosítja a szünidőben az étkeztetést, 2018.06.18-től – 2018.08.17. napjáig.
 A szünidei gyermekétkeztetés biztosítása a Hétszínvirág Óvoda és Bölcsőde
által működtetett konyhán keresztül történik,
 A nyári napközi helyszínéül a Balatonboglár, Árpád u. 5. szám alatti intézményt
jelöli ki.
 A nyári napközi igénybevételének feltétele a szülői nyilatkozat arról, hogy a
gyermek

felügyelete

más

módon

nem

biztosított,

valamint

munkáltatói

igazolás, hogy a szülők foglalkoztatás alatt állnak, vagy egyéb ok (betegség,

orvosi kezelés) miatt gyermekük felügyeletéről nem tudnak gondoskodni
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Alapszolgáltatási Központ Család, -és gyermekjóléti Szolgálathoz címezve
 A szolgáltatást igénybevevők száma: maximum 30 fő.
 A képviselő – testület a kedvezményben nem részesülő gyermekek részére a
2018.

évi

nyári

szünidőben

biztosított

felügyelet
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alatt
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étkeztetés díját bruttó 650.- Ft/fő összegben állapítja meg.
 A nyári szünidei gyermekfelügyelet biztosításának időtartama 2018. június 18.
napjától 2018. augusztus 17. napjáig tart, munkanapokon 8,00 órától- 16,00
óráig.
 A napközbeni ellátás során a gyermekekre felügyelők kiválasztására és a velük
megkötendő megbízási szerződés aláírására, anyagi elismerésük díjazására,
felhatalmazza a képviselő-testület a polgármestert.
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Határozati javaslat:
Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
nyári
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napköziről
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elfogadja.
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