10. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS
Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2013. június 27-i rendes ülésére
Tárgy:

Tájékoztató a gyermekek nyári szünet ideje alatti napközbeni ellátásáról

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Hatósági Iroda

Tárgyalta: Humán Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Forrayné Csete Emília igazgató, „Kapaszkodó”
Szociális és Gyermekjóléti Alapszolgáltató
Központ Társulás

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte: -

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Letenyei Róbert jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!
A 2013. május 30. napján megtartott képviselő-testületi ülésen felmerült az
iskoláskorú gyermekek nyári szünet ideje alatti napközbeni ellátásának kérdése,
amelyről a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény (továbbiakban: Gyvt.) 41. § és 94. § (2) bekezdése rendelkezik az alábbiak
szerint:
41. § (1) A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek
életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és
étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői,
gondozói munkavégzésük, munkaerőpiaci részvételt elősegítő programban,
képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról
nem tudnak gondoskodni. A napközbeni ellátás keretében biztosított szolgáltatások
időtartama lehetőleg a szülő munkarendjéhez igazodik.
(2) A gyermekek napközbeni ellátását különösen az olyan gyermek számára kell
biztosítani,
a) akinek fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,
b) akit egyedülálló vagy időskorú személy nevel, vagy akivel együtt a családban
három vagy több gyermeket nevelnek, kivéve azt, akire nézve eltartója
gyermekgondozási díjban részesül,
c) akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt az ellátásról nem tud
gondoskodni.
(3) A gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni
ellátásának formái - a gyermekek életkorának megfelelően a) a bölcsőde, a hetes bölcsőde,
b) a családi napközi,
c) a családi gyermekfelügyelet,
d) a házi gyermekfelügyelet,
e) az alternatív napközbeni ellátás.
94. § (2) A települési önkormányzat az e törvényben foglaltak szerint biztosítja a
rendkívüli gyermekvédelmi támogatást, a személyes gondoskodást nyújtó
alapellátások keretében - a (3)-(4) bekezdésben meghatározottak figyelembevételével a gyermekjóléti szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátását, a gyermekek átmeneti
gondozását, szervezi és közvetíti a máshol igénybe vehető ellátásokhoz való
hozzájutást.
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről,
valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002.
(XII. 18.) Kormányrendelet rendelkezései szerint a fentiekben felsorolt tevékenység
mindegyike engedélyköteles tevékenység.
1. A Gyvt. 43. §-a értelmében „a gyermekek napközbeni ellátásának minősül a
bölcsődei és óvodai ellátásban nem részesülő, továbbá az iskolai oktatásban részesülő
gyermeknek az iskola nyitvatartási idején kívüli, valamint az iskolai napközit vagy

tanulószobai ellátást igénybe nem vevő gyermek családi napköziben történő, nem
közoktatási célú ellátása”.
A családi napközi a családban nevelkedő gyermekek számára nyújt életkoruknak
megfelelő nappali felügyeletet, gondozást, nevelést, étkeztetést és foglalkoztatást.
Városunkban családi napközit sem az Önkormányzat, sem civil szervezet, illetve
társas, vagy egyéni vállalkozás nem működtet. Családi napközi működtetése esetén
ugyanis szigorú személyi- és tárgyi feltételeknek kell megfelelni:
- családi napközi gondozó minden nagykorú, büntetlen előéletű személy lehet, aki
rendelkezik a családi napközi tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvánnyal, érvényes
egészségügyi nyilatkozattal és akinek gyermekei nincsenek ideiglenes hatályú
elhelyezésben, átmeneti vagy tartós nevelésben. Helyettesítéséről már a működési
engedély benyújtásakor gondoskodnia kell, a helyettesítésre felkért személyre
ugyanazok az előírások vonatkoznak mint a szolgáltatást nyújtóra, így csatolni kell
már a kérelemhez az alkalmasságot igazoló dokumentumokat (csana tanúsítvány,
egészségügyi nyilatkozat, büntetlenségi nyilatkozat, erkölcsi igazolvány);
- legfeljebb 5 gyermek gondozható, de ha egy fogyatékos gyermeket gondoznak, akkor
a gondozható gyermekek száma legfeljebb 4 fő lehet, és ezen létszámon túl még 2
gyermek, ha fogyatékos gyermekről van szó, még egy gyermek gondozható, feltéve,
hogy az ellátást nyújtónak állandó segítője van;
- a tárgyi feltételekre vonatkozó előírásokat szintén a Gyvt., illetve a személyes
gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint
személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM
rendelet (továbbiakban: NM rendelet) tartalmazza.
Az állam az önkormányzat kötelező feladatellátásához hozzájárul többek között a
feladatra külön meghatározott normatívával, melyet a szülő térítési díjfizetése egészít
ki. Az állami támogatás összege a 2013. évben 268.200 Ft/gyermek, de csak akkor, ha
a férőhelyen az év 251 munkanapján mindig van gyermek. Ha pl. van nyári szünet,
akkor már kevesebb a nyitvatartási nap, így kevesebb az állami támogatás is.
A hozzájárulás 50%-át veheti igénybe a fenntartó, ha a napi nyitvatartási idő
összességében nem éri el a heti 20 órát.
2. A családi gyermekfelügyelet az ellátást nyújtó saját otthonában biztosított
napközbeni ellátás, amelynek keretében 2 évestől 4 éves korig gondozható a gyermek.
A családi gyermekfelügyelet ellátása során legfeljebb 3 gyermek gondozható. A
gondozónak jogszabályban meghatározott felkészítő tanfolyamon kell részt vennie.
A házi gyermekfelügyelet abban tér el a családi gyermekfelügyelettől, hogy a
gondozó a napközbeni ellátást a szülő, vagy más törvényes képviselő otthonában
biztosítja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem
biztosítható (pl. betegség miatt) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy
csak részben tudja megoldani.
3. Felmerült a napközbeni ellátás biztosításának lehetősége a „Kapaszkodó” Szociális
és Gyermekjóléti Alapszolgáltató Központ Társulás (továbbiakban: Kapaszkodó)
keretein belül jelenleg is működő Biztos Kezdet Gyerekházban, amely a szakmai

jogszabályok miatt csak behatároltan, és csak a kisebb gyermekek esetében lehet
megoldás.
Az NM rendelet 5/A. § (4) és (5) bekezdése szerint:
(4) A Biztos Kezdet Gyerekház minden munkanap 8 és 13 óra között, legalább négy
óra időtartamban nyitva tart.
(5) A Biztos Kezdet Gyerekház nyújtotta szolgáltatás rendszeres igénybe vevőjének
számít
a) az a 0-2 éves gyermek, aki hetente legalább egy alkalommal,
b) az a 2-5 éves, nem óvodás gyermek, aki legalább heti három alkalommal
látogatja szülőjével a Gyerekházat.
Megjegyzendő, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság 2013. február 13. napján
tartott ülésén 11/2013. (II.13.) számú határozatával elfogadta az Önkormányzat által
fenntartott óvodák és bölcsőde 2013. évi nyári nyitvatartási rendjét, amely szerint az
óvodai ellátást igénylő gyermekek elhelyezése a teljes nyári időszakban az
ügyeletet ellátó óvodákban biztosított.
4. A helyettes szülő a családban élő gyermek átmeneti gondozását saját
háztartásában biztosítja, abban az esetben, ha a szülő egészségügyi körülménye,
életvezetési problémája, indokolt távolléte, vagy más akadályoztatása miatt a
gyermek nevelését a családban nem tudja megoldani. A helyettes szülő egyidejűleg –
saját gyermekeit is beleszámítva – legfeljebb 4 gyermek gondozását végezheti.
A Kapaszkodó helyettes szülői ellátást is nyújt, azonban a fentiekben is írt
jogszabályi feltételek miatt ez az ellátási forma a nyári időszakra nem jelent
megoldást a szülőknek.
5. A tanév végén, a nyár közeledtével megkezdődnek a szabadidős elfoglaltságok,
így a gyermekek üdültetése, táboroztatása is. A városunkban működő általános
iskolák az alábbi időpontokban biztosítanak – általában fizetős – táborokat tanulóik
részére:
a.) József Attila Általános Iskola
Időpont
2013.06.17 – 28.
2013.06.29 – 07.03.
2013.07.08 – 14.
2013.07.22 – 26.
2013.08.05 – 10.

Megnevezés, helyszín
Futball napközis tábor (helyben)
Kerékpáros tábor (Balaton)
Német nyelvi tábor (Balatonfenyves)
Szövegértést
fejlesztő
tábor
(Balatonfenyves)
Erzsébet tábor (Fonyódliget)

Gyermekek
száma
36
22
20
56
50

b.) Belvárosi Általános Iskola
Időpont
2013.06.24 – 29.

Megnevezés, helyszín
Erzsébet tábor (Fonyódliget)

Gyermekek
száma
50

2013.08.05 – 10.

Erzsébet tábor (Fonyódliget)

30

Az iskolák mellett a Kapaszkodó a korábbi évekhez hasonlóan idén is megszervezi a
gunarasi nyári gyermektábort.
6. Az említett lehetőségeken, programokon túlmenően a Kapaszkodó vállalta –
engedélyhez nem kötött – szabadidős és prevenciós célú csoportok (max. 25 fő)
szervezését 2013. július 01-05., valamint július 08-12. között, reggel 8 órától délután 4
óráig a Dombóvári Lakás- és Városgazdálkodási Nkft. konferencia termében (Kinizsi
u. 37). A gyermekek étkeztetését adományok segítségével (Dombó-Coop, Árok
Pékség, stb.) szendvicses ebéddel, péksüteményekkel, gyümölccsel tudják biztosítani.
Kérem a tisztelt képviselő-testülettől a tájékoztatás elfogadását!
Határozati javaslat
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek nyári szünet
ideje alatti napközbeni ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja.

Szabó Loránd
polgármester

