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Tárgy: Gyermekek nyári táborának megszervezése 
 
Iktatószám: LMKOH/10764-2/2020. 
 
Az elmúlt hónapok járványügyi helyzete, az iskolás korú gyermekek részére bevezetett 
tantermen kívüli, digitális munkarend megvalósítása a családok többségében komoly szervezést 
igényelt, igazodva az iskolai elvárások megvalósításához valamint a munkahelyen történő 
helytálláshoz. Sokaknak az un. home office munkarend jelentette a megoldást, de esetenként a 
szabadságolások is jelentősen el kellett, hogy térjenek az ütemezésektől.  
A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét a 
Társulás elnöke a 2020. február 4-én meghozott LMKOH/1726-2/2020. döntésével határozta 
meg. A Meserét Lajosmizsei Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde 2019/2020. nevelési évre 
vonatkozó, éves nyitvatartási idejének -  2020. június 15.-2020. augusztus 31. közötti 
időszakra vonatkozó -  meghatározásáról akként döntött, hogy 2020. június 15-től 2020. 
augusztus 31-ig az óvodai ellátás folyamatosan biztosított. Ezen határozatban a bölcsődei 
ellátás vonatkozásában a 2020. július 27-től – 2020. augusztus 07-ig történő zárva tartásról is 
döntött, amelyet a rendkívüli szünet megszüntetését követően – Intézményegység vezető 
asszonnyal történt egyeztetést követően - LMKOH/1726-20/2020. elnöki döntésével módosított 
akként, hogy a bölcsőde folyamatosan nyitva tart a nyár folyamán.  
 
Ahhoz, hogy az iskolás korúak esetében felmerülő igényekről pontos képet kapjunk, és a 
szükséges Önkormányzati segítséget meg tudjuk adni, Plichta Ildikó igazgató asszony az 
osztályfőnökök útján felmérte a nyári gyermektábor iránti igényeket a 2020. június 29-2020. 
augusztus 19-ig tartó időszakra vonatkozóan.  (2020. június 26-ig az iskolában biztosított a 
gyermekfelügyelet.)  
 
Hetenkénti bontásban az összesített számadatok a következők: 
27. hét 28. hét 29. hét 30. hét 31. hét 32. hét 33. hét 34. hét 
19 fő 21 fő 13 fő 8 fő 7 fő 8 fő 9 fő 6 fő 

 
Fentiekre tekintettel, az elmúlt évekhez hasonlóan  az általános iskolás korú gyermekek részére 
az idei évben is javasolt megszervezni – a szülői igényeknek megfelelően - a gyermekek nyári 
táborát a hasznos időtöltés és a családok gyermekfelügyeletében történő besegítés érdekében.    
• A tábor megszervezését, koordinálását Lajosmizse Város Művelődési Háza és Könyvtára 
munkatársainak közreműködésével és felügyeletével javasolt megszervezni.  
•  A gyermekek étkeztetését az Intézmények Gazdasági Szervezete (továbbiakban: IGSZ) 
biztosítja az étkezőjében.  
• Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára koordinálásával biztosítaná a gyermekek nyári táborát, naponta 7.30 órától 16.30 
óráig. 
• A szülőknek az étkezési térítési díjat Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő–
testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló 
8/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete 2. mellékletében foglaltak szerint kell megfizetni. A 
jogszabályokban meghatározott kedvezmények a szülőknek itt is biztosított. A tábornak külön 
térítési díja nincs.  
 
Lajosmizse, 2020. június 05. 



Polgármesteri döntéshozatal: 
 
A Kormány az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó 
humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és 
életének megóvása érdekében Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki 
a 40/2020. (III.11.) Korm. rendeletével 2020. március 11-étől.  
 
Ezzel a veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapított meg az Országgyűlés – 
a 2020. március 31-étől hatályos – a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. 
törvénnyel. 
 
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján „(4) Veszélyhelyzetben a települési 
önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 
gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 
átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 
települést is érinti. 
 
Az előterjesztés áttekintését követően fenti hatáskörömben eljárva az alábbi határozatot hozom: 

 
………./2020. (…….) Polgármesteri Határozat 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. 
évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel 
a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvényre Lajosmizse Város 
Polgármestereként – a Képviselő-testület döntési hatáskörébe tartozó ügyben a - 
„Gyermekek nyári táborának megszervezése” tárgykörben az alábbi határozatot hozom: 

 
H A T Á R O Z A T 

 
1.) Az önkormányzat az iskoláskorú gyermekek részére 2020. június 29-től 2020. augusztus 

19-ig - a leadott igényeknek megfelelően – Lajosmizse Város Művelődési Háza és 
Könyvtára munkatársainak feladatellátásával és koordinálásával biztosítja a gyermekek 
nyári táborát, naponta 7.30 órától 16.30 óráig.   

2.) Az önkormányzat a gyermekek nyári tábora során az étkezést az Intézmények Gazdasági 
Szervezete útján biztosítja a gyermekek részére azzal, hogy az étkezésért Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő–testületének a gyermekvédelmi támogatásokról, valamint a 
gyermekjóléti alapellátásokról szóló 8/2012. (III. 30.) önkormányzati rendelete 2. 
melléklete szerinti térítési díjat kell megfizetni a törvényes képviselőnek az általa igényelt 
időszakra előre. 

3.) A gyermekek nyári tábora – az étkezésen felül - térítésmentesen biztosított. 
 
Lajosmizse, 2020. június 11. 14.00 óra 

 

                          Basky András  
                           polgármester 


