
 

    
 

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ 
 

AZ ELŐTERJESZTÉS CÍME:  Beszámoló a nyári gyermekfelügyelet ellátásáról 2021-
ben -átruházott 

 

MELLÉKLETEI:  

 

AZ ELŐTERJESZTÉST TÁRGYALJA:   Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 

 

ÜLÉS TÍPUSA: nyílt 

 

ÜLÉS IDŐPONTJA: 2021.szeptember 27. 

 

AZ ELŐTERJESZTÉST VÉLEMÉNYEZI:     

 

MEGHÍVOTTAK: 

A HATÁROZATRÓL ÉRTESÜLNEK: Kabinet 

 

 

ELŐTERJESZTŐ:  Tarjáni István polgármester 

AZ ELŐTERJESZTÉST ÖSSZEÁLLÍTOTTA: Tóth Tamás ifjúsági koodinátor 

AZ ELŐTERJESZTÉST ELLENŐRIZTE: dr. Hajdu Boglárka jegyző 

 

Biatorbágy 2021. szeptember 20. 



 
     

        Város Polgármestere  
            2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a • Telefon: 06 23 310-174/213 mellék  
            Fax: 06 23 310-135 • E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu • www.biatorbagy.hu 
 

 

Beszámoló 
a nyári gyermekfelügyelet ellátásáról 2021. évben - átruházott 

 
Önkormányzatunk a tavalyi évben 4 hetesre tervezett majd jelentkezők hiányában, 3 héten 

keresztül nyári gyermekfelügyeletet biztosított a település alsó tagozatos diákjainak részére. 

A nyári gyermekfelügyelet kérdését az 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról törvény szabályozza, és a feladatot az önkormányzatok hatáskörébe 

utalja. Ezen törvényi kötelezettségünknek tettünk eleget az előző évben és az idei évben is. 

Ebben az évben is 4 héten keresztül szerettük volna a nyári gyermekfelügyeletet 

megvalósítani. Az idei évben is helyi pedagógusokat kerestünk meg, akik vállalták a feladat 

megvalósítását, és színes programtervekkel készültek. A tavalyi évből levont tapasztalat 

alapján július hónapot próbáltuk lefedni a gyermekfelügyelettel. 

Az idei évben azt tapasztaltuk meg, hogy Biatorbágyon nem csak szociális alapon nincs 

igény ilyen nyári gyermekfelügyeletre, de az idei évben mindenkinek meghirdetett 

gyermekfelügyeletre minimális jelentkező és igény van. A tervezett négy hétből egyetlen 

hetet tartottunk meg, a többi hétre nem vagy minimális jelentkező akadt. Pedig az előzetes 

felmérések alapján arra számítottunk, hogy minden héten hamar be fog telni az előre 

meghatározott maximális létszám. Két hétre nem volt jelentkező, az első héten 2 gyermek 

jelentkezett, míg az utolsó megtartott héten is csak 5 gyermek volt jelent. Az első héten a 2 

gyermeknek egy helyi táborban találtunk elhelyezést, természetesen a meghirdetett 

összegért mehettek a fizetős táborba. A megtartott héten magas színvonalú programban volt 

része a gyermekeknek, és elégedettek voltak a kapott szolgáltatással. 

A jövőre nézve nehéz döntés előtt áll az önkormányzat, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy 

nincs igény az ilyen típusú gyermekfelügyeletre, viszont a közhangulat mást mutat. Az 

elnevezés megváltoztatásával, gyermekfelügyeletről Önkormányzati táborra elképzelhető, 

hogy lenne jelentkezőkben növekedés, mert a gyermekfelügyeletről elképzelhető, hogy a 

szülőknek csak egy gyermekfelvigyázás programok nélküli ellátás jut az eszébe. 

Amennyiben tudnák, hogy egy tematikusan felépített színes programokkal rendelkező 

táborra van lehetőségük jelentkezni szíveseben tennék meg azt a jövőben. 

Kérem a tisztelt bizottság tagjait, hogy tájékoztatásomat a 2021 évi Gyermekek nyári 

gyermekfelügyeletéről tárgyalják meg és fogadják el. 

Biatorbágy, 2021. szeptember 20. 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 

http://www.biatorbagy.hu/


 
 

 
 
 

Határozati javaslat 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottságának 

…/2021. (…) határozata 
 
 

Beszámoló a nyári gyermekfelügyelet ellátásáról 2021. évben– átruházott hatáskörben 
 
 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottsága megtárgyalta a nyári gyermekfelügyelet ellátásáról 2021. évben 
szóló beszámolót.  
 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendeletének  1/A melléklet 
„átruházott hatáskörök” 2. pontjában  foglaltak alapján Biatorbágy Város Önkormányzat 
Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a beszámolót 
jóváhagyja. 
 
 
 
 

Varga László 
elnök 
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