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

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

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. 2020. évben az Ady Endre Általános 
Iskola-, míg 2021. évben a Bartók Béla Általános Iskola közreműködésével került megszervezésre a nyári 
napközi. Ezen elv alapján 2022 nyarán a Zrínyi Miklós Általános Iskola (a továbbiakban. Zrínyi Iskola) 
kerül sorra. A Zrínyi Iskola sikeresen pályázott az Erzsébet Alapítványhoz, így 2022. június 20. napjától 
2022. augusztus 12. napjáig a nyári napközi „Erzsébet-napköziként” fog működni. A gyermekek teljes 
heti programja biztosított, napi négyszeri étkezéssel, hetente egy egész napos kirándulással. 

Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. 
(I.31.) számú önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5.sz. mellékletének („Cél és általános 
tartalék”) 4. sora a 2022. évre vonatkozóan 3 500 000.- Ft összeget irányzott elő a nyári napközi 
megszervezésének támogatására. 

A korábbi évek Erzsébet-táborainak sikere hatalmas érdeklődést generált az idei nyári napközis táborra. Az 
előzetes jelentkezések alapján 1 230 fő jelentkezett a 10 hétre. A 187 fő igénylő közül 55 fő 10 hétre, 18 fő 9 
hétre, míg 13 fő 8 hétre kérte gyermeke ellátását a nyári napköziben. Ez az összesen (55+18+13 fő = ) 86 fő 
igénylő 816 fő „jelenlétet” jelent, ami önmagában is azt jelenti, hogy a 86 fő szülő átlag 9,5 hétre gondolta 
elhelyezni gyermekét a nyári napköziben, miközben a teljes nyári szünet időtartama 11 hét. 

Fentiek miatt arra kértük a táborszervező Zrínyi Iskolát, illetve az igényfelmérésben résztvevő másik két 
általános iskolát, hogy készítsenek új igényfelmérést, oly módon, hogy egy gyermek legfeljebb 4 hétre 
igényelheti a nyári napközit. Így az összes igénylést 1 230 fő-ről 789 fő-re sikerült „leszorítani”. A Zrínyi Iskola 
intézményvezetője elkészítette a gyermekekre felügyelő pedagógusok beosztását, melyben a kilenc nyári 
napközi hétből nyolc héten keresztül 7 fő pedagógus, egy héten pedig 9 fő pedagógus került beosztásra, azaz 65 
fő pedagógus, plusz 1 fő táborvezető, összesen 66 fő. 

2021. évben a pedagógusok megbízási díja 73 530.- Ft/hét volt, ehhez képest az idei évre kalkuláltunk 5%-os 
emelést, így idén a megbízási díj 77 210.- Ft-ra emelkedne, járulékokkal növelten 86 240.- Ft/hét/fő. A 
táborvezető díjazása 5%-os emeléssel br. 420 000.- Ft lenne (járulékokkal: 469 140.- Ft). 65 fő pedagógus, és a 
táborvezető díjazása így 6 074 740.- Ft kiadást jelent összesen Önkormányzatunknak. 

Megnevezés Pedagógusok 
száma (fő) 

Bruttó megbízási 
díj összesen (Ft) 

Bruttó megbízási díj és 
munkáltatói közteher (Ft)  

Pedagógusok juttatása a táborozás teljes 
időszakára 65 5 018 650 5 605 600 

Tábor szervező díjazása 1 420 000 469 140 

Mindösszesen 66 5 438 650 6 074 740 

A fentieknek megfelelően a Rendeletben rendelkezésre álló 3,5 millió forint keretösszeget szükséges 
kiegészíteni, mintegy 3,5 millió forinttal. (2021. évben 6 millió forint keretösszeget biztosítottunk, a jelenlegi 
javaslatban foglalt 7 millió forint 16,5%-os keretösszeg emelkedést jelent.) 

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

Határozati javaslat: 
 
Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1. egyet ért azzal, hogy a nyári napközit egy gyermek/tanuló legfeljebb 4 hétre igényelheti, 
2. úgy dönt, hogy a 2022. évi nyári napközi megszervezésére további 3 500 000.- Ft-ot biztosít a 

többletkiadások fedezésére a 2021. évi szabad maradvány terhére, 
3. felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a nyári napközi (napközbeni gyermekfelügyelet), mint a 

gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben nevesített 
gyermekek napközbeni ellátásának egyik formája biztosításának, igénybevételének rendjét dolgozza ki, 
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és terjessze a Képviselő-testület elé, illetve felkéri a Polgármestert a további szükséges intézkedések 
megtételére. 

 
Határidő: 1-2. pont: azonnal 
   3.    pont: 2022. december 31. 
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 
 
Gyál, 2022. június 10. 
            
         Nagy József Elek 
            alpolgármester 
 
 
Az előterjesztés a költségvetési rendelettel összhangban van. 

 
        Mitku-Orosz Krisztina 
 irodavezető 


	00. OKB meghívó 2022. 06. 22
	01. Javaslat a Nyári napközi  szervezésére fordított keretösszeg megemelésére millió_2022

