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Tárgy: Javaslat a nyári napközi 
megszervezésére fordított 
keretösszeg három és fél millió 
forinttal történő megemelésére 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A köznevelési intézmények működését érintő egyes további veszélyhelyzeti intézkedésekről szóló 24/2021. 
(VI.02.) EMMI határozat (1.sz.melléklet) 1. pontja értelmében 2021. június 16. napjától 2021. június 29. napjáig 
az iskolák 1-8. évfolyamán a családok helyzetének segítése céljából kötelező azon tanulók felügyeletét 
megszervezni, aki számára ezt előzetesen törvényes képviselője kéri. 

Az elmúlt években a Gyál Város Önkormányzata által szervezett nyári napközi biztosítása a gyermekjóléti 
alapellátások körében, a gyermekek napközbeni ellátásának egyik formájaként került megszervezésére, 
amelyben rotációs elv alapján váltották egymást a gyáli általános iskolák. 2019. évben a Zrínyi Miklós Általános 
Iskola, míg 2020. évben az Ady Endre Általános Iskola közreműködésével került megszervezésre a nyári 
napközi. Ezen elv alapján 2021 nyarán a Bartók Béla Általános Iskola (a továbbiakban. Bartók Iskola) kerül 
sorra. A Bartók Iskola sikeresen pályázott az Erzsébet Alapítványhoz, így 2021. június 21. napjától 2021. 
augusztus 13. napjáig a nyári napközi „Erzsébet-napköziként” fog működni. A gyermekek teljes heti 
programja biztosított, napi négyszeri étkezéssel, szerdánként egész napos kirándulással. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. 
(I.28.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.sz. mellékletének („Cél és általános 
tartalék”) 3. sora a 2021. évre vonatkozóan 2 500 000.- Ft összeget irányzott elő a nyári napközi 
megszervezésének támogatására. 

Tekintettel arra a körülményre, hogy a Monori Tankerületi Központ vezetője TK/126/00763-1/2021. 
iktatószámú, 2021. június 10. napján kelt levelében (2.sz.melléklet) tájékoztatta a Polgármester urat, hogy 2021. 
nyarán a táborok megszervezésekor a csoportok kialakítása során maximum 10 fős létszámkorlátot kell 
figyelembe venni, a nyári napközi megszervezése több pedagógus bevonását igényli, mint az előző években. A 
Bartók Iskola igazgatónője 2021. május 26. napján kelt levelében (3.sz.melléklet) Polgármester úr felé jelezte, 
hogy a szülők visszajelzései alapján igen jelentős a nyári napközire jelentkezők száma, heti bontásban az alábbi: 

2021. nyári 
napközi 

06.28-
07.02 

07.05-
07.09 

07.12-
07.16 

07.19-
07.23 

07.26-
07.30 

08.02-
08.06 

08.09-
08.13 

08.16-
08.19. 

Összesen 

Igénylők 
száma (fő) 

98 90 90 80 79 72 60 53 622 

Pedagógusok 
száma (fő) 

10 9 9 8 8 7 6 5 62 

Ahhoz, hogy a fenti számokat viszonyítani tudják, megemlítjük, hogy 2020. évben 312 fő gyermek vett részt a 
nyári napköziben, az elmúlt öt évben a legmagasabb résztvevő szám 2019. évben volt, akkor 559 fő, ami a fenti 
táblázatban szereplő számtól is jócskán elmarad. 

Baranya Tiborné igazgató asszony levelében azt kéri, hogy az előző, 2020. évi, összeggel megegyező megbízási 
díj kerüljön kifizetésre a gyermekek felügyeletét ellátó pedagógusok részére. Pedagógusonként br. 73 530.- 
Ft/hét összeggel számolva (nt. 51 360.- Ft/hét) járulékokkal növelten egy pedagógus heti megbízási díjának 
finanszírozása 83 800.- Ft/hét összeget jelent Önkormányzatunknak, a táborvezető megbízási díja br. 400 000.-
/nyár Ft-ban került megállapításra. 62 fő (tervezett) pedagógussal, és a táborvezetővel számolva a nyári napközi 
finanszírozása közel 6 millió forint. A Rendeletben rendelkezésre álló 2,5 millió forint keretösszeget ennek 
megfelelően szükséges kiegészíteni, mintegy 3,5 millió forinttal. 

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására, és elfogadására. 

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. elfogadja a koronavírus-járvány okozta megváltozott körülményekre, és a körültekintő, maximum 10 
fős gyermekcsoportok szervezésére tekintettel a nyári napközi megszervezésére vonatkozó további 3 
500 000.- Ft összegű többletkiadás fedezetének biztosítását a 2020. évi szabad maradvány terhére, 

2. felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére. 
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Határidő: azonnal 
Felelős:  polgármester 
 

A határozati javaslat elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel. 
 
 
Az előterjesztést tárgyalta:  Oktatási és Kulturális Bizottság 
     Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette:   Pap Krisztina aljegyző, irodavezető 
 
Gyál, 2021. június 21. 
            
                    Nagy József Elek 
           alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
                    Diera Éva 
 Pénzügyi és Adó Iroda vezetője 
 
 







Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
2360 Gyál, Bartók Béla út 75. 
Tel.: 29-340-256      
Tel./ fax.: 29-341-501, 342-253 
e-mail: bartok.gyal@gmail.com  
 
 
Gyál Város Önkormányzat 
2360 Gyál Kőrösi u. 112-114. 
 
 
Pápai Mihály       Tárgy: Tájékoztató  
Polgármester  Úr                                           nyári napközi megszervezéséről  
részére 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
 
A 2020/21. tanévben a nyári napközi megszervezése  iskolánk feladata.   

Tájékoztatom, hogy   a nyári napközi 2-9. hetére  Erzsébet Napközi pályázatot nyújtunk be, az 

önkormányzat  által   biztosított  pénzügyi lehetőségek kiegészítésére.  (Az 1. és a 10. hét nem pályázható.)  

Az előzetes jelentkezések  alapján  az alábbi  gyermeklétszám várható: 

1. hét 
június  
16-18. 

2. hét 
június  21-

25. 

3. hét 
június   
28- 02. 

4. hét 
július   
05-09. 

5.hét 
július   
12-16. 

6. hét  
július   
19-23. 

7.hét     
július          

26- 30. 

8. hét 
augusztus 

02-06. 

9. hét 
augusztus 

09-13. 

10. hét 
augusztus 

16-19. 

66 89 98 90 90 80 79 72 60 53 
          

 

A szülőket terhelő költség: 500Ft/hét/gyermek. Az Erzsébet napközi támogatás mértéke: nettó 18.000.- 

Ft/hét/gyermek.  

Az elnyert  összeget: 

• eszközvásárlásra,  

• kirándulásra (hetente 1 nap),  

• a gyermekek napi 4x étkezésére,   

• egyéb szolgáltatások igénybevételére fordíthatjuk. (lovaglás, úszás, bábszínház, mozi stb) 

A nyári napköziben munkát vállaló pedagógusok számára, a pályázat lezárását és elszámolását követően 

25.000.- Ft/hét   étkezési utalványt biztosít az Erzsébet  Alapítvány.  

 

 

 
 
 



 
 
Gyáli Bartók Béla Általános Iskola 
2360 Gyál, Bartók Béla út 75. 
Tel.: 29-340-256      
Tel./ fax.: 29-341-501, 342-253 
e-mail: bartok.gyal@gmail.com  
 

 

 

 

Napközi 10 héten át fogad gyereket, programterve hetekre bontott részletes költségvetéssel készül.  

Bízunk abban, hogy sikerrel pályázunk és a szükséges anyagokat, eszközöket és szolgáltatásokat  meg 

tudjuk vásárolni a pályázati támogatásból. 

A nyári napközi  humánerőforrás igénye: 

Az első héten  iskolánk pedagógusai közül  a nem osztályfőnök és napközis  kollégák végzik külön beosztás 

szerint az ügyeletet.    

Sikeres pályázat esetén a 2. héttől kezdődően önkéntes jelentkezés alapján, a táblázatban  látható létszámú 

pedagógusra lesz szükség.  

Kérjük Önöket járuljanak hozzá, hogy számukra az elmúlt évivel megegyező nagyságú megbízási díj 

kifizetésére legyen lehetőség.   

1. hét 
június  
16-18. 

2. hét 
június  21-

25. 

3. hét 
június   
28- 02. 

4. hét 
július   
05-09. 

5.hét 
július   
12-16. 

6. hét  
július   
19-23. 

7.hét     
július          

26- 30. 

8. hét 
augusztus 

02-06. 

9. hét 
augusztus 

09-13. 

10. hét 
augusztus 

16-19. 

 
Pedagógusok: 10  gyermekenként  1 fő. 

9 10 9 9 8 8 7 6 5 
 

A nyári napközi ügyében Fekete Zoltánné Marsi Judit  (tel: 06 30 639 4529) kollégánk  a kapcsolattartó.  

Gyál, 2021.  május 26 
      Tisztelettel köszönöm együttműködését.  
 
     
 
 
         
         ………………….. 

Baranya Tiborné  
              Ig.  


