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Előteľjesztő:Józsefuarosi KdzösségiHázakNonprofit Kft., Kovács Baľbara, ügyvezető

A képviselő-tęsttileti ülés időpontj a:2013.július 17. . sz. napirend

Tárgy: Javaslat nyári táborral kapcsolatos dtintések meghozatalára

A napirendet ayí|tlzáľt ülésen kell taľgyalni, a döntés elfogadásríhoz egyszeťu/rninggíteg
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Váľosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság véleményezi Ex
Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźn ozati j av as|at a bizottság szźlmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáý HumánszolgáItatási Bizottság javasolja a Képviselő.
testületnek az e|óteriesztés meetársvalását.

Budapest Józsefvá ľosĺ Onkoľmá nyzat
Képviselő-testĺĺlet e számára

Tisztelet Képvĺselő Testĺĺlet!

I Előzmények

Képviselő.testĹilet 9612012. (III.22) számlldöntése a|apjźn a kőzsefvźrosi Kĺizössé gi Hazak
Nonpľofit Kft. szeľvezi és valósítja meg a Nyáľi Napktizis Táboľt a Józsefulĺľosban.

Az idei évben a cég éves kĺiltségvetésének elfogadásáva|,9l20I3. (II.22.) Kt döntés a|apjźn
tlĺmogatási szerz(jdés keretében 6 millió Ft összegben nyújt támogatást az Önkoľmźnyzat a
megvalósítasra. 400e Ft előirĺínyzat van étkezési hozzájźlru|ás bevételére, tehát összesen a
nyári tábor költségeire az onkormányzat 6.400,0 e Ft-ot biztosított.

II. A beteľjesztés ĺndokolása

2012. évben iisszesen 199 ryermek vett részt a nyári táborban hosszabb, ľövidebb
ĺdőszakľa. Átlagosan napi 80.120 ryeľmek jelet meg. 2012. évben az onkoľmányzat
áůta| blztosított keľetből és az szocĺálĺs nyárĺ étkeztetés állami támogatás tisszege
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finanszíľozni tudta a nyáľi táboľ ktiltségeit. A nyáľi táboľ inryenes, az étkeztetéséľt a
fizetésĺ feltétel uryan az, mint az iskolai étkezésnél. Äz étkeztetés kłitelező feladat, a
nyári táboľ pľogľamjainat valamĺnt a ľeggeli és uzsonna finanszírozása azonban
önként vállalt feladatnak minősül.

A bér és járulék költségek, valamint az orvos és egyéb kiadások 5 millió Ft, a
gyermekétkeztetés kiegészítése 1 millió Ft, mely magábaĺ foglalja az 50%o támogatásban
részesiilő gyeľmekek reggeli, ebéd, és tlzsonna költségét, valamint a lÜI%o-ban támogatott
gyermekek esetében a reggeli és uzsonna költséget. A 100%-ban kedvezményes gyerekek
ebédje a20l3. évi szociális nyaĺi étkeztętés állami támogatásábóllesz ťlnaĺszirozva.

ilI. Tényállás

Az ĺdei évben a jelentkezők száma eléľte a 190 főt' amÍ napi 140 főt jelent' és naponta
kapunk új jelentkezéseket. A kĺiltségvetési foľrásunk nem teszi lehetővé a |étszźmlbővítés.
Azonban a folyamatos létszámbővüléssel a megfelelő szakmai munka továbbra nem
garantálható.

További pľoblémát jelent, hogy a bevételi e|őirányzatból előre láthatólag nem tud teljesülni a
400e Ft-os bevétel, a mai napig 127 e Ft került befizetésre ' ar'ĺli aztjelenti' hogy a hátralevő
időszakban már biztos, hogy teÍvezett 400,0 e Ft-os bęvétel biztos, hogy nem fog teljesülni.
Ennek oka, hogy több kedvezményes étkeztetésben részesülő gyermek veszi igénybe a nyári
tábort.

A JKH Nonpľofit Kft. 3 munkatarsa, valamint a tźlbor idejére a|ka|mazoÍt 11

gyermekfelĹigyelő 10 héten keľesztĹil biztosítja a színvonalas programokat 2013. jrinius 17-tő|
- augusztus 23-ig.

A Kesztyrigyér Kozösségi Haz programkooľdinátoraival, valamint a keľületi szociális-
gyermekjóléti szakemberek, pedagógusok és sza|d<épzett gyermekfeliigyelők bevonásával
színes programokat szolgáltatunk a Mátyás téń kĺiztisségi Hézbaĺ. Helyszínként
rendelkezésre áll a Homok utcai, és a Dankó utcai sportudvar, ahol a spoľtfoglalkozásokĺa
nyílik lehetőség.

A megnövekedett |étszźllĺl miatt a gyermekfelügyelők szźmźnak2 fővel történő emelése válik
sztikségessé a tábor hátralevő részében, akikkel a feladatellátást biztosítani tudjuk.

Iv. Jogszabályikiirnyezetismeľtetése

Jelenleg a nyéľ' táboroztatźst semmilyen jogszabály nem teszi kĺjtelezővé az
Önkoľmlínyzatnak, azonban a kerĹileti gyerekek éľdekében az Önkormányzat önként vá||a|ta,
és finanszírozza.

A Képviselő-testület hatásköre a Magyarország helyi önkoľmányzataírő| szőlő 2011. évi
CL)ooilX. tĺirvény 10. $ (1) bekezdése és a 41. $ (3) bekezdésén alapul.

v. Diintés taľtalmának részletes ismertetése

A Józsefuiĺrosi Köztjsségi Ház Nonproťrt Kft-ben beltil a Kesztytĺgyár |átja el a nyáľi
tźlboroztatást, a biztosított keľetből gazdálkodik. A varható bevételi kiesést a Kft.
kigazdálkodja, azonban a 2 fĺí gyermekfelügyelő díjazásźt, valamint a többlet étkeztetési
költséget már a Kft. nem tudjal<lgazđálkodni, ezért összesen 537,1 e Ft támogatást igénye| az
onkormanyzattól.



Részleteiben a ktjvetkező:
Megbízási jogviszonybaĺa|ka|mazott pedagógus minimum f fő,7 hétre: 495 082Ft.

Szerzőĺ|és szęrinfi bľuttĺí heti:

Szja

Nyugdíj jórulék
Termé s zetb eni E gé sz s é gb izto s ítás i
járulék

Pénzbeli Egészségbiztosítási j árulék

Reggeli, uzsonna téľítési dija:200 FtJfő,30 fő többletköltsége: 42 000 Ft.

Költségvetési fedezetéül javasoljuk megjeltĺlni a szociá|is nyári étkeztetés állami
tĺímogatásahoz biztosított önľész e|óirźnyzatát megjelölni, miután varhatóan a teljes önľész
<isszege nęm lesz felhasználva.

vI. A döntés célja' pónzügyÍ hatása

Pozitiv dtintés esetén garantĺĺlni tudjuk, hogy megfelelő szakmai hátténel ľendelkező
pedagógusok alkalmazásáva|, a gyermekek megfelelő szabadidős tevékenységeit ellenőľzĺitt
köriilmények között fudj ak eltölteni.

A többletköltség bizosítrísa egyszeľi kiadást jelent. Az onkormźnyzat kĺiltségvetésén belüli
átcsoportosítást teszi szfüségessé a 11301 cím dologi elóirźnyzatárő| 537,I e Ft-ot a 11805
címmfü ĺ jdésicélúátaďottpélueszkiĺze|óirźnyzatára.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testiiletet a Nyári Tábonal kapcsolatos hatźrozati javaslat
elfogadásara.

H.ł,ľ,ĺnozłTI JAVAsLAT

A Képviselő.testĺilet úgy dönt' hory

|.l binosiť1a a Józsefuárosi Kĺizösségi Hlĺzak NKft. részére Nyaľi Táborral kapcsolatos
tĺibbletköltségét 537,| e Ft összegben.
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Felelős: Polgármester
Hataridő: f)|3.július 17.

2.l a.) az !. pontban foglaltak miatt az onkoľmźnyzat kiadás 11301 cím dologi - kĺitelező
feladat _ eIőĺrányzatan belül a szociális ĺyźrl étkeńetés önĺész előirěnyzatźrőI537,| eFt-
ot átcsoportosít a kiadás 11805 cím - <inként vállalt feladat _ műkodési célú péĺlzeszkoz
eIőirányzatfua.
b) felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a kĺiltségvetésről szóló rendelet k<jvetkező módosításánźi
a hatźr ozatban fo glaltakat vegye fi gyelembe.

Felelős: Polgáľmesteľ
Hatźlť'Lďo a) pont z}I3.július |7,b) pont koltségvetési rendelet kĺivetkező módosítása

3./ felkéri a Polgáľmestert a Jőzsefuźrosi Közösségi Hźzak Nonprofit Kft. 2013. évi
támogatási szerződésének módosítźsára.

Felelős: Polgármester' Kft. ügyvezető igazgatőja
Hatĺĺridő: 20|3.jrilius 1 9.

A diintés végľehajtását végző szewezeti erység: Pénzüryĺ Üryosztály,
Varyongazdálkodási és Üzemeltetési Üryosztály, Józsefváľosi Ktiziisségi IJLázak
NonpľoÍit Kft. ,/)
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Budapest, 20|3.július 02. Kovács Barbaľa

ügyvezető

Törvényességi ellenÓľzés:
Rimán Edina

jegĺző
nevében és megpizásából:// .a,l ĺ/^/ /
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