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461. számú előterjesztés

a 2016. évi kőbányai nyári táborokról szóló tájékoztatóról 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 
bekezdés 8. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat - többek között- a gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások biztosítása. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés b)

pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását a nyári időszakban Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nyári napközis táborok 
szervezésével biztosítja. Az itt fizetendő térítési díjakról, az igénybe vehető kedvezményekről 
a nevelési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról 
és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet rendelkezik. 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat rendelkezett a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. létrehozásáról, melynek használatába adta többek 
között az arlói üdülőt, a balatonalmádi üdülőt és a balatonlellei nyári tábort, mely ingatlanok 
önkormányzati közfeladatok ellátását szolgálják. Az Önkormányzat és a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőrösi Kft.) 
között megkötött közművelődési megállapodás 6. pont d) alpontja a nyári napközis tábor 
működtetését, míg a 7. pont b) alpontja az üdülők üzemeltetését rögzíti. 

A Kőrösi Kft. alapító okiratában a társaság tevékenységi körei között is szerepel a gyermekek 
napközbeni ellátása, valamint üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás. 

A fentiek alapján a Kőrösi Kft. a 2016. évben is megküldte a nyári táboroztatásról szóló 
tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató). A Tájékoztató az előterjesztés 1. melléklete. 

1. Nyári napközis tábor

2016. évben június 20-ától augusztus 19-éig működött a tábor a már megszokott helyen, a 
Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna utcai épületében és udvarán. A 
programokat ez évben is színesítette az újhegyi uszoda használata, valamint az Újhegyi 
Horgászegyesülettel történő együttműködés. Fontos szempont volt a tábor szervezését illetően, 
hogy minél több külső helyszínen zajló programon vehessenek részt a táborozók. A részletes 
programokról szóló beszámoló a Tájékoztató 3. melléklete. 

A tábort igénybe vevő gyermekek száma az előző évihez közeli adatokat mutatott. Heti 
bontásban láthatók a létszámadatok a Tájékoztató második oldalán, valamint a Tájékoztató 1. 
mellékletében. A táborozás időtartama alatt 113 gyermek részesült 100%-os, és 49 gyermek 
50%-os étkezési támogatásban. Az étkezést ebben az évben is a Pensió Minőségi Közétkeztetési 
Kft. biztosította. Fontos kiemelni, hogy 29 gyermek 40 napnál hosszabb időt töltött el a 



táborban. Ök mindannyian l 00%-os támogatással vették igénybe az étkezést. Ebből látható, 
hogy az ingyenesen étkező gyermekek ( 113 fő) 26%-a a nyár folyamán kizárólag a napközis 
tábor nyújtotta szolgáltatást vehette igénybe. 

A Tájékoztató 2. melléklete bemutatja a táborban dolgozó pedagógusokat A kiválasztásnál a 
Kőrösi Kft. törekedett arra, hogy a feladat ellátására legalkalmasabb pedagógusokat válassza 
ki. Ezt az Önkormányzat által a 2015. évihez képest megemelt bérek is segítették 

A nyári napközis tábor pozitív tapasztalatai: 
a. a helyszínt mind a szülők, mind a gyerekek megszokták, megszerették; 
b. a kerület minden részéről könnyű megközelíteni; 
c. a feltételek javultak, így a Kápolna téri iskola épületében és udvarán a legjobb feltételek 

adottak a tábor megszervezésére; 
d. a Kőrösi Kft. infrastruktúrájával, szakembereivel megfelelő hátteret tud biztosítani a 

tábor megszervezéséhez. 

A nyári napközis tábor következő években megoldandó ki emelt feladata tárgyi eszközök- kerti 
bútorok, kültéri pingpong asztalok, kerti zuhany, ivókutak- beszerzése a tábor feltételeinek 
további javítása érdekében. 

2. Balatonlellei nyári tábor 

A Kőrösi Kft. 2016-banjúnius 16-ától augusztus 13-áig 7 db, 8-10 napos turnusban szervezett 
nyári tábort kedvezményesen kőbányai gyermekek részére, a következők szerint: 

Turnus Szervező Résztvevők száma 
l. Kőbányáért Egyesület 66 fő 
2. Kőbányai Diáksport Szövetség 154 fő 
3. Kőbányai Kada Mihály Altalános Iskola 116 fő 
4. Kőbányai Szent László Altalános Iskola 118 fő 
5. Kőbányai Janikovszky Eva Altalános Iskola 42 fő 

Kőbányai Bem József Altalános Iskola 31 fő 
Balánbánya cseretábor 40 fő 

6. Levendula AMI 50 fő 
7. T estvérvárosi tábor 80 fő 

Bárka Gyermekek Atmeneti Otthona 9 fő 

A Kőrösi Kft. bevételét és a tábor kihasználtságát növelte a Sasok Egyesületének edzőtábora, 
valamint a Zrínyi Gimnázium gólyatábora. A nyári táborban foglalkoztatott pedagógusok 
megbízási és vállalkozási díját a Tájékoztató 3. melléklete mutatja. A kerületi általános iskolák 
szívesen keresik fel a balatonlellei tábort nem kizárólag a nyári időszakban, hanem az erdei 
iskolai prograrnak megszervezésekor is a tavaszi és az őszi időszakban. 

Problémák a balatonlellei tábor üzemeltetése kapcsán: 

a. a nagyfaházban folyamatos a beázás a tető elhasználódottsága miatt, valamint a 
csatornarendszer is folyamatosan eldugul, így a vizes helyiségekben a takarítás ellenére 
is állandósult a kellemetlen szag, mely problémák miatt ebben a házban több szoba 
használhatatlanná vált; 

b. szükséges az elhasználódott bútorzat folyamatos cseréje; 
c. elengedhetetlen a tábor további működtetéséhez az elhasználódott kerti bútorzat, 

valamint a sportpálya repedezett burkolatának cseréje, amelyeket már a Somogy 
Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve is kifogásolt. 



3. Arlói tábor: 

A tábor kihasználtságát a Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért Egyesülettel (a továbbiakban: CIKK 
Egyesület) kötött megállapodás sem tudta biztosítani. Az elmúlt évekhez képest - annak 
ellenére, hogy a CIKK Egyesület a középiskolai korosztályt mozgósítja - csökkent a tábort 
látogatók száma. 2016-ban ezidáig mindösszesen 167 vendégéjszaka volt, melybő1226 OOO Ft 
bevétel keletkezett. A Kőrösi Kft. a Tájékoztatójában továbbra is javasolja az ingatlan 
értékesítését. 

A Tájékoztatóból látható, hogy mind a nyári napközis tábor, mind a balatonlellei tábor vonzó 
és megfelelő kihasználtsággal működik. Azonban az Önkormányzat kötelező feladatellátása -
gyermekek napközbeni ellátása- érdekében feltétlenül szükséges az infrastruktúra javítása és 
a tárgyi eszközök Tájékoztatóban megfogalmazott cseréje, beszerzése. 

Budapest, 2016. szeptember )S.'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. 
jegyző 

c~ 
Radványi Gábor 
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A kőbányai általános iskolás korú gyermekek nyári napközis ellátását és táboroztatását az elmúlt években a 

Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ látta el. Az intézmény 2015. augusztus 31-ei 

megszűnésével a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft feladatkörébe kerűlt a napközis 

tábor megszervezése és működtetése, melynek helyszíne változatlanul a Kőbányai Janikovszky Éva 

Általános Iskola Kápolna utcai épülete és udvara. A gyerekek 7-8-1 O napos táboroztatását továbbra is az 

önkormányzat balatonlellei táborában végeztük. 

A napközis tábor ebben az évben június 20-tól augusztus 19-éig működött. Az iskolával való több éves jó 

együttműködés eredményeként idén is megfelelően elő tudtuk készíteni a zavartalan táboroztatást. Az iskola 

biztosította termek és sport létesítményei valamint udvara megfelelő helyszín volt idén is a táborozó 

gyerekeknek Új elemként jelent meg idén az épületben lévő uszoda használata is. Ez az első hónapban 

nyújtott új élményt a gyerekeknek A tábor időpontjának meghatározása okozott egy kis gondot mivel az 

első héten még az iskolában is jelentős munka folyt.( 2017-ben erre érdemes odafigyelni ) 

A tábor megkezdése előtt az előkészítések során megfelelő mennyiségű sport eszközt megvásároltuk, a 

programokat lekötöttük, illetve az Újhegyi Uszoda és Strandfürdővel megállapodtunk a kedvezményes 

igénybe vételrőL Minden hétre buszkirándulást szerveztünk, szintén heti rendszerességgel voltak színházi 

előadások, foci edzések, sakk, kézműves foglalkozások. A két éve működő népszerű horgászfoglalkozásokat 

idén is sikeresen folytattuk az Újhegyi Horgászegyesülettel kötött együttműködés keretében. Természetesen 

ezt egészítették ki a pedagógusok által szervezett saját programok. ( lásd. 3.sz. melléklet )A nyár folyamán 

törekedtünk arra, hogy sok külső helyszínen zajló eseményeken vegyenek részt a gyerekek és minél 

kevesebbet legyenek az iskolában, valódi tábori élményeket biztosítva. A gyerekek étkeztetését a Pensió 

Minőségi Közétkeztetési Kft biztosította. Előzetesen egyeztettünk a céggel a várható létszámokról és a 

táboroztatás során felmerülő speciális igényekrőL A Pensió Kft. messzemenőkig figyelembe vette a táborozó 
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gyerekek életkorából adódó étkezési igényeket. Külön köszönet illeti a szolgáltatót a kánikulai napokon 

biztosított üdítőnek illetve a kiránduló csoportoknak készített igényes hidegcsomagok biztosításáért. 

A nyár folyamán összesen 113 gyermek kapott l 00%-os támogatást, mely 284 2 adag háromszori étkezést 

jelentett 1.280.417 Ft értékben. Ugyan ez az 50%-os támogatottak esetében 49 fő 827 adag és 192.203 Ft 

érték. 

Jellemzően a táborban jelentős többséggel voltak az ingyenesen étkezők. 29 olyan tanulónk volt akik 

negyven napnál többet voltak a táborban. Ök szintén az ingyenesen étkezök közül kerültek ki. ( 

részletes résztvevői táblázat napokra lebontva l.sz. melléklet ) 

2016-ben a napközis tábor nyújtotta szolgáltatást az előző évhez közel hasonló létszámban vették igénybe. 

Továbbra is igen érdekes, hogy az első héthez viszonyítva a második, harmadik hétre megnő mindig a 

résztvevők száma. A mellékelt táblázatból az is jóllátható, hogy a kerületi általános iskolások létszámával 

összehasonlítva alacsony a táborozák száma. 

Iskolák 25.hét 26.hét 27.hét 28.hét 29.hét 30.hét 31. hét 32.hét 33.hét 

Janikovszky 18 29 23 27 26 25 24 19 

Harmat 88 11 13 11 13 9 10 8 9 

Fekete István o 16 17 14 15 14 16 15 

Bem 7 6 11 11 9 10 9 4 

Kada 5 5 6 4 5 6 6 5 

Keresztury 6 7 10 6 10 8 7 5 

Kertvárosi 4 5 5 5 5 5 4 4 

Szervátiusz 8 11 11 8 7 9 10 11 

Szent László 25 31 30 28 26 26 25 23 

Széchenyi 15 9 8 8 9 11 12 9 

Kerületi lakos l 3 4 2 3 4 6 8 7 

Átmeneti Otthon 3 4 4 3 2 4 3 

Külsős 1 

106 140 138 130 127 134 129 114 
A táboroztatási feladatok ellátásához szükséges pedagógus létszám biztosítás érdekében áprilistól 

felhívásokon keresztül kerestük meg a feladat ellátására legalkalmasabb kollégákat törekkedve arra, hogy 

lehetőleg kőbányai pedagógusokat foglalkoztassunk. E mellett idén is foglalkoztatunk főiskolai hallgatókat 

is. Az előző évhez képest a jelentősen megemelt bérek ( napi 5 600 Ft-ról l 0000 Ft) következtében szívesen 

jelentkeztek táboroztatói munkára a pedagógusok, olykor többen is mint ahányat foglalkoztatni tudtunk. 

Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
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2016-ban a nyári napközis táborban foglalkoztatott pedagógusoknak összességében 3.686.100 Ft-ot fizettünk 

ki megbízási díjként és 352.000 Ft-ot számlásan vállalkozói szerződés alapján ( a foglalkoztatottak 

felsorolását heti bontásban és összesítve lásd. 2. sz. melléklet) 

A Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna téri intézményében lebonyolított napközis táborhelyszínéta 

szülők, gyerekek megszokták. Ebben az évben tovább javultak a feltételek így elmondható, hogy jelenleg 

Kőbányán itt oldható meg a legjobban a gyerekek nyári napközis ellátása, hisz a tábor elhelyezkedése a 

gyerekek szempontjából ideális, a megközelítése megoldott a kerület távolabbi részéből is, továbbá nagy 

előnye a tábornak, hogy a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Kft mint komplex 

intézmény, infrastruktúrájával, szakember állományával olyan hátteret tud biztosítani amit önmagában egy

egy iskola nem tud megvalósítani. 

A feltételek további javításához nagymértékben hozzá járulna, ha az intézmény területén lévő kerti bútorok ( 

padok, asztalok,) kültéri pinpong asztalok száma bővülne és kerti zuhanyok, ivókút megvétele és kialakítása 

megtörténne a következő évre. Fontos lenne, hogy a sajátos és nehezen nevelhető gyerekekkel erre 

felkészült pedagógusok foglalkozzanak még úgyis ha ezzel növeljük a táboroztatók létszámát ( turnusonként 

legalább l fő ) 

Balatonlellei táborunk 2016 nyaránjúnius 16-tól augusztus 13-áig 7 turnusban biztosította kedvezményesen 

tábori szolgáltatásait a kőbányai gyerekeknek. Ennek lényege, hogy a szülők által befizetett összegből 

(25.500 Ft ill 29.500 Ft) fedezzük az étkezés az utazás a prograrnak és az ágynemű mosatásának díját. Egy 

egy turnus 8 ill. l O napos volt az igényeknek megfelelően. 

A nyarat a Kőbányáért Egyesület kezdte a sport táborával melyben 66 diák vett részt. Öket követte a 

Kőbányai Diáksport Szövetség hagyományos tábora 154 fővel. Az iskolák által szervezett táborokban a 

Kada M. Általános Iskola 116, a Janikovszky 42, a Bem 24, a Szent László 118 kőbányai általános iskolás 

diáknak biztosított színvonalas nyári szüneti programot. A hat éve működő Balánbánya-Kőbánya 

csereprogram a 2015-ös év kihagyása után ( Balánbányán ekkor újították fel a kollégiuroot) ebben az évben 

a Bem József Általános Iskola avathatta fel a kőbányai gyerekek közül elsőnek a teljesen felújított 

táborhelyet. Az élménybeszámolókalapján fantasztikusan sikerült a cseretábor! Ezt a programot feltétlenül 

szükséges tovább folytatni. 

A már négy éve nagy sikerrel megrendezett Kőbánya testvérvárosainak diákjainak részvételével 

megrendezett táborban idén 80 vettek részt. Az előző évekhez képest változást jelentett, hogy elsősorban 

középiskolások voltak a résztvevők. Ennek oka, hogy az Európa a polgárokért- civil kurázsi- elnevezésű 

pályázati keretből elnyert forrásból megvalósított programba a 14-18 éveseket kellett bevonni. Első 
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alkalommal vett részt a testvérvárosi táborban Kőbánya új , görög kapcsolat. Fontos a következő évekre, 

hogy több kőbányai gyermek is vegyen részt ebben a programban. A táborban végzett közös munka 

bemutatása csak megerősítette e kezdeményezés szükségességét és folytatását. Ennek a projektnek külön 

költségvetése volt, melyet az elnyert pályázatból tudtuk finanszírozni csak a görög küldöttség költségeit 

kellett önkormányzati forrásból biztosítani . ( 598.000 Ft) 

A Gyermekek Átmeneti Otthonával évek óta együttműködünk ennek eredményeként idén 9 gyermeknek 

biztosítottunk nyaralási lehetőséget. 

A tábort szervező Időpont jellege létszám 

Kőbányáért Egyesület Június 16-25 ig Sport ( foci ) 66 

Kőbányai DiáksportSzövetség Június 26- július 5- ig Sport 154 

Kada Mihály Általános Iskola Július 6- július 13-ig iskolai kézműves 116 

Szent László Általános Iskola Július 14- július 21-ig iskolai szabadidős 118 

Janikovszky Éva Általános Iskola július 22 - 31 -ig szabadidős 42 

Bem József Általános Iskola július 22- 29 Tánctábor 31 

Balánbánya cseretábor július 22-31 esretáboroztatás 40 

Levendula AMI ( Paks) augusztus 1-7 néptánc so 
Testvérvárosi tábor augusztus 8-13 80 

BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthona augusztus 8-12 szociális 9 

Nagycsaládosok egyesülete augusztus 13-21 12 

Sasok edzőtábor ( taekwan-do ) augusztus 13-21 sport 34 

Zrinyi Gimnázium augusztus 22-24 gólyatábor 107 

859 
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KŐBÁNYAI KULTURALIS KÖZPONT 

Augusztus l és 24 között a néptánctábor a Sasok Egyesülete és a Zrínyi Gimnázum gólya tábora növelte a 

tábor kihasználtságát és nem utolsó sorban 902. 500 Ft-tal az intézmény bevételét. 

A balatonlellei táborban alkalmazott pedagógusoknak összesen 2.282.000 Ft megbízási díjat és 962.000 Ft 

vállalkozói díjat fizettünk ki a nyár folyamán itt is jelentősen növelve a tavalyi napidíj akat. 

Balatonlellét továbbra is kedvelik a kőbányai iskolák, hiszen nem csak nyáron hanem a tavaszi és őszi 

időszakot is szívesen választják erdei iskolai programjuk helyszínéül 

A tábor nyári üzemeltetése során hatványozottan jelentkeztek a tavalyi év során már jelzett problémák 

elsősorban az un. nagyfaházban. Teljesen elhasználódott hullámpalás borítású tető állandóan beázott, a ház 

csatornarendszere folyamatosan eldugult. A vizes helységek az állandó takarítás mellett is kellemetlen szagot 

árasztanak. A faház elbontására és új korszerű, de a táborázás hangulatát megőrző új épület kialakítására 

kész tervek vannak a Kőbányai Vagyonkezelő jóvoltából. A 2016-os Önkormányzati költségvetés 

tervezésekor szerepelt e beruházás megvalósítása, de sajnos végül nem került be a végleges költségvetésbe. 

Ennek következtében idén nem tudtunk használni már több szobát, de az épület többi helysége is rossz 

állapotban vannak. 

Továbbra is gondot jelent a tábor elhasználódott bútorzata, melynek cseréjét szintén fontos lenne 

fokozatosan megvalósítani. 2015-ben az ÁNTSZ által kifogásolt matrachuzatokat kicseréltük, de minden 

évben újabba és újabb kifogásokat emel. Idén a sportpálya repedezett burkolatát emelte, ki mint baleseti 

forrás ill. a nagyon elhasználódott kerti bútorzatot! Ezek megszüntetése szükséges a jövő évi 

működtetéshez. 

Az ezzel kapcsolatos több éves táboroztatói tapasztalattal rendelkező kerületi táborvezetői és pedagógus 

véleményeket tavaly csatoltuk a beszámolónkhoz , de azóta sem változott semmi. 

Az arlói üdülő helyzete továbbra sem kedvező. Az e lőző években már javasoltuk az üdülő értékesítését, de 

ezen a környéken ez nem könnyű, főleg ha figyelembe vesszük a vételi árát. Ennek ellenére érdemes ezzel 

foglalkozni. Az elmúlt években a kapacitás kihasználtság érdekében megállapodást kötöttünk a Cikk 

EgyesületteL Ök elsősorban a középiskolai korosztályt tudták programjaikkal mozgósítani. Az előző évek 

viszonylagos növekedése megállt, sőt csökkent is. 

2016-ban eddig összesen 167 vendégéjszakánk volt melyből 226.000 Ft bevételünk keletkezett. Ez az őszi 

időszak még növelheti az előzetes foglalások alapján. 

Budapest, 2016. szeptember 9. Kórösi Csoma Sándor Kőbányai Kuilurális Nonprofit KFT 
Székhely: 1105 Budapest, Szent László tér 7·14. 

OTP 11784009-2060i0241l0000000 
Adószám: 25307610.2-42 

Cg.: 01·09·207493 
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l.számú melléklet Napközis tábori létszámadatok 2016 nyár 

Dátum Kedvezmény mértéke Külsős összesen csak ebéd 

100% 50% O% 
2016.06.20 52 19 37 o 108 6 

2016.06.21 50 20 41 1 112 6 
2016.06.22 53 20 37 1 111 6 
2016.06.23 53 18 33 1 105 6 

25.hét 2016.06.24 51 19 29 1 100 6 

2016.06.27 67 25 45 o 137 9 

2016.06.28 65 26 44 o 135 9 

2016.06.29 70 27 47 o 144 13 

2016.06.30 69 27 47 o 143 12 
26.hét 2016.07.01 68 24 45 o 137 12 

2016.07.04 70 17 50 o 137 11 

2016.07.05 73 18 47 o 138 11 

2016.07.06 73 17 49 o 139 11 

2016.07.07 73 19 49 o 141 13 
27.hét 2016.07.08 67 19 50 o 136 12 

2016.07.11 62 20 46 o 128 10 

2016.07.12 63 19 47 o 129 10 

2016.07.13 69 20 48 o 137 10 
2016.07.14 69 17 45 o 131 10 

28.hét 2016.07.15 64 17 43 o 124 10 

2016.07.18 55 17 49 o 121 6 

2016.07.19 65 15 47 o 127 6 
2016.07.20 69 16 48 o 133 6 
2016.07.21 68 17 48 o 133 6 

29.hét 2016.07.22 66 17 39 o 122 6 

2016.07.25 67 17 47 o 131 2 

2016.07.26 68 18 49 o 135 4 

2016.07.27 70 17 49 o 136 4 

2016.07.28 71 18 49 o 138 4 
30.hét 2016.07.29 68 18 43 o 129 4 

2016.08.01 64 21 36 o 121 3 
2016.08.02 62 21 48 o 131 3 
2016.08.03 65 20 46 o 131 3 

2016.08.04 64 21 46 o 131 3 
31. hét 2016.08.05 62 21 46 o 129 3 

2016.08.08 56 15 35 o 106 3 
2016.08.09 59 17 38 o 114 3 
2016.08.10 59 14 42 o 115 3 

2016.08.11 60 15 41 o 116 3 
32.hét 2016.08.12 60 16 42 o 118 3 

2016.08.15 56 14 34 o 104 3 

2016.08.16 56 14 34 o 104 3 
2016.08.17 58 13 34 o 105 3 

2016.08.18 58 14 34 o 106 3 
33.hét 2016.08.19 58 14 34 o 106 3 



2.számú melléklet Napközis táborban dolgozók 2016 nyár 

TABORl. Htr ' · TABOR 2 •. Htr . . 

TÁBOR 1. Htr NÉV 2016. június 20.24-lg TÁBOR 2. Htr NÉV· 2016. június 27-t61 július 1-ig 
Táborvezető Balázsné Kerti Csilla 2016. június 20-24-ig (5 nap) Táborvezető Balázsné Kerti Csilla Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Programszervező Kertész Réka 2016. június 20-24-ig (5 nap) Programszervező Bálint Klára Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Táboroztató 1. Sztupák Fruzsina 2016. június 20-24-ig (5 nap) Táboroztató 1. Sztupák Fruzsina Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Táboroztató 2. Kovács Adél Éva 2016. június 20-24-ig (5 nap) Táboroztató 2. Kovács Adél Éva Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Táboroztató 3. Kocs Dorottya 2016. június 20-24-ig (5 nap) Táboroztató 3. Kertész Réka Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Táboroztató 4. Kerek Szabina Zsanett 2016. június 20-24-ig (5 nap) Táboroztató 4. Benedek Anikó Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Táboroztató 5. Kerek Barbara 2016. június 20-24-ig (5 nap) Táboroztató 5. Garabáné Bede Melinda Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Táboroztató 6. Glózik Bernadett Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Táboroztató 7. Kerek Szabina Zsanett Június 27-28-ig {2 nap) 

Táboroztató 7. KékesGábor Június 29-Július l-ig {3 nap) 

Gazdaságis Holló Katalin 2016. június 20-24-ig (5 nap) Gazdaságis Holló Katalin Június 27-től július l-ig (5 nap) 

Konyhavezető Nem volt rá megbízási szerződés Konyhavezető Nem volt rá megbízási szerződés 

TÁBOR 3. HÉT TÁBOR 4. HÉT 

TÁBOR 3. HÉT NÉV 2016. július 4-8-ig TÁBOR 4. HÉT NÉV 2016. július 11-15-ig 

Táborvezető Bálint Klára 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táborvezető Bálint Klára 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Programszervező Balázsné Kerti Csilla 2016. július 4-8-ig (5 nap) Programszervező Balázsné Kerti Csilla 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Táboroztató 1. Sztupák Fruzsina 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táboroztató 1. Sztupák Fruzsina 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Táboroztató 2. Benedek Anikó 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táboroztató 2. Füzesné Molnár Andrea 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Táboroztató 3. Lakner Ildikó 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táboroztató 3. Lakner Ildikó 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Táboroztató 4. Kertész Réka 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táboroztató 4. Szántó Judit 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Táboroztató 5. Füzesné Molnár Andrea 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táboroztató 5. Petz Katalin 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Táboroztató 6. Szántó Judit 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táboroztató 6. Glózik Bernadett 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Táboroztató 7. Glózik Bernadett 2016. július 4-8-ig (5 nap) Táboroztató 7. Szentesi Judit 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Gazdaságis Holló Katalin 2016. július 4-8-ig (5 nap) Gazdaságis Holló Katalin 2016. július 11-15-ig (5 nap) 

Konyhavezető Nem volt rá megbízási szerződés Konyhavezető Nem volt rá megbízási szerződés 



2.számú melléklet Napközis táborban dolgozók 2016 nyár 

Füzesné Molnár Andrea Füzesné Molnár Andrea 

Szántó Judit Hrabovszki Szabina 

Petz Katalin Petz Katalin 

Bernáth Attila Bernáth Attila 

Szentesi Judit Stefanidesz Erzsébet 

Glózik Bernadett Kékes Gábor 

Holló Katalin Holló Katalin 

Hrabovszki Szabina Hrabovszki Szabina 

Stefanidesz Erzsébet Stefanidesz Erzsébet 

Komlósi Zoltánné Komlósi Zoltánné 

Lakatos Enikő Lakatos Enikő 

Goda Kegma Goda Keg1na 

Kékes Gábor Eldoud Sadia 2016. augusztus8-12-ig (5 nap) 

2016. augusztus8-12-ig (5 nap) 

(5 nap) 



2.számú melléklet Napközis táborban dolgozók 2016 nyár 

TÁBOR 9. HÉT 

TÁBOR 9. HÉT NÉV 2016. augusztus 15·19-lg 

Táborvezető Lakner Ildikó 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Programszervező Szántó Judit 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Táboroztató 1. Komlósi Zoltánné 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Táboroztató 2. Hrabovszki Szabina 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Táboroztató 3. Goda Regina 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Táboroztató 4. Eldoud Sadia 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Táboroztató 5. Molnár Anikó Augusztus 15-16. és 19 {3 nap) 

Táboroztató 5. Szócska Ernő 2016. augusztus 17-18-ig (2 nap) 

Gazdaságis Holló Katalin 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Konyhavezető Bán László Ferencné 2016. augusztus 15-19-ig (5 nap) 

Összesítés: Időpont Táboroztatók száma Táborvezetés, kísérés, egyéb foglalkoztatottak 

TÁBOR 1. HÉT 2016. június 20-24-ig 5 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis 
TÁBOR 2. HÉT 2016. 06. 27-től 07.01-ig 7 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis 

TÁBOR 3. HÉT 2016. július 4-8-ig 7 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis 
TÁBOR 4. HÉT 2016. július 11-15-ig 7 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis 

TÁBOR 5. HÉT 2016. július 18-22-ig 6 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis + konyhavezető 
TÁBOR 6. HÉT 2016. július 25-29-ig 6 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis + konyhavezető 
TÁBOR 7. HÉT 2016. augusztus 1-5-ig 6 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis + konyhavezető 
TÁBOR 8. HÉT 2016. augusztus8-12-ig 6 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis + konyhavezető 
TÁBOR 9. HÉT 2016. augusztus 15-19-ig 5 fő táboroztató és táborvezető + programszervező + gazdaságis + konyhavezető 



3. számú melléklet Napközis tábor programjai nak, foglalkozásainak kiadásai 

Kirándulások, intézménylátogatások 
A nyár folyamán a napközis tábor csoportjai a következő belépődíjas intézményeket látogatták, 
illetve az alábbi helyszínekre kirándultak: 

• Kuny Domokos Múzeum, Tata 

• Kőbányai Sportközpont Újhegyi Strand (összesen 3 alkalommal) 

• ELTE Fűvészkert 

• Budakeszi Vadaspark (összesen 2 alkalommal) 

• Sugár Mozi (hideg, esős időben összesen 4 alkalommal) 

• Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (Budapest) 

• Újpesti Tarzan Park 

• Pákozd, Sukorói Arborétum (Vadex) 

• Öreg-tó, Kuny Domokos Múzeum Tata 

• Olimpia Park (Budapest) 

• Fővárosi Állat- és Növénykert 

• Széchenyi-hegyi Gyermekvasút, Hűvösvölgy 

• Tatabánya, Tatabánya Mozi 

• Solymár, Solymári Településüzemeltetési KFT 

• ERVÉP Erdészeti, Vadgazdálkodási KFT 

• Magyar Műszaki és Közlekedési Öntödei Múzeum (Budapest) 

• Postamúzeum, Postakürt Alapítvány 

A tábor csoportjai a további helyekre kirándultak még belépődíjmentesen: 

• Tabajd, Mezítlábas Park 

• Margit-sziget 

• Olimpia Park- Jásza i Mari tér 

• Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény 

• Kós Károly téri park- játszótér (Wekerle) 

• Ó-hegy Park, Kresz Park 

• Kőbányai Pincerendszer 

• Tűzoltó Múzeum 
Belépődíjra fordított kiadás összesen: 319.170 Ft 

Autóbuszos kirándulás keretében összesen 9 alkalommal utaztattuk csoportosan a gyermekeket 

(Tabajd, Pákozd, Tata, Solymár, Diósjenő, Szigethalom, Tata Élménypark, Széchenyi-hegy, 

Budakeszi Vadaspark). 

Autóbuszbérlés kiadása összesen: 514.350 Ft 

BKV jegyek kiadásai további kirándulásokhoz: 21.000 Ft 

Szállítási kiadások (Autóbuszbérlés, BKV jegyek vétele) mindösszesen: 535.350 Ft 

Mesejáték és gyermekkoncert 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban zenés meseszínházi előadást (Vuk, a kis 

róka egy részben) és két alkalommal bűvészműsort (Rolando bűvész interaktív gyermekműsora 

látványos bűvésztrükkökkel) tűztünk műsorunkra. 

Kiadás: összesen bruttó 181.574 Ft 



3. számú melléklet Napközis tábor programjainak, foglalkozásainak kiadásai 

Zene- és sportfoglalkozások 

Heti rendszerességgel zenefoglalkozásokat, hangszerbemutatót és játékos oktatást szerveztünk 

(Dobfoglalkozás 8 alkalommal, gitárbemutató és oktatás 3 alkalommal} az érdeklődő 

gyermekeknek. 

A Kőbányáért Egyesület sportoktatói közreműködésével a műfüves sportpályán rendszeresen 

focifoglalkozásokat biztosítottunk. 

Az Árpádnépe Hagyományőrző Egyesület íjászfoglalkozást tartott l alkalommal a nyáron. 
Zene- és sportfoglalkozásra/ordított kiadások összesen: 236.000 Ft 

Jutalmazás, sorversenyek, vetélkedők során 

Táboroztató pedagógusaink közreműködésével 2016-ban is sorversenyeket, különféle 

vetélkedőket (ország-város, ételevő verseny, szókirakó, KI-M IT-TUD? peonza, homokvárépítő, 

torpedó} rendeztünk, amelyek során az egyes nyertesek, illetve csoportok részére kisebb értékű 

ajándékokat, cukorkákat, csokoládét biztosítottunk. 

Jutalmazásra fordított kiadások összesen: 95.666 Ft 

Kreatív foglalkozások, kézműves játszóházak 

Kézműves foglalkozásokat, kreatív, kézügyességet fejlesztő játszóházakat tartottunk 

(papírhajtogatás, karkötő készítés, fali és álló képek készítése, grafika, stb.} az iskola műhelyében 

és udvarán rendszeresen. 

A játékok és játszóházak anyagainak és eszközeinek költsége összesen: 39.035 Ft 

Egyéb ingyenes programok, foglalkozások 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épületeiben filmvetítéssel és foglalkozásokkal 

vártuk a gyerekeket: Helytörténeti Gyűjtemény, Kőbányai Könyvtár programjai. 

Kiadások programokra mindösszesen: 1.406.6795 Ft 



A balatonlellei táborban évről-évre több száz gyerek táborozik: nyári tábor és erdei iskola kereteiben. 

7-8 évvel ezelőtt a kőbányai önkormányzat l O faházat épített újjá, így a gyerekek kényelmes, 

komfortos, fürdőszabás faházban lakhatnak. 

Sajnos a nagyház, valamint hátul egy ikerház még nem került korszerűsítésre. 

Szamarúak is minden évben azok a gyerekek, akik a régi házakban nyernek elhelyezést. 

A nagyházban súlyos probléma a ftirdők és a WC-k állapota. A WC-k napi rendszerességgel 

eldugulnak, a csatorna és egyéb nem kellemes szag terjeng az egész házban. 

A közös térben lévő WC fülkéket zárni nem lehet, nyugodt használatra nem alkalmasak. Ezek a 

körülmények már nem felelnek meg a XXI. századi higiéniás előírásoknak. 

zuhanyzó: 

A nagyház zuhanyzójában rendszeresen nincs elegendő meleg víz, a rendszer nem bírja már el a 

terhelést. (70 fő) 

A mennyezet, a fal több helyen lyukas, több szaba esőzések alkalmával beázik. Így ebben az évben 

ezekben a szobákban már nem lakhattak gyerekek. 

A ház burkolata az évtizedek alatt kívülről is szétkorhadt. 



A hátsó ikerfaház szintén hasonló állapotban van. Rendszeresen beázik. Hideg vizes mosdó és wc 

részlege korszerűtlen, tisztán tartása nehéz. 

A képek ön magukért beszélnek, tényleg szomorú állapotok fogadják az ideérkezőket 

Az ebédlő és nagyház közötti összekötő kis területet szükséges lenne lefedni, hogy zuhogó eső esetén 

is tudjanak a gyerekek közlekedni . 

A kosárlabda pálya beton burkolata balesetveszélyes. Javítása indokolt. 

Elengedhetetlenül fontos lenne a táborban az ágyneműk cseréje. Az ágymatracok huzata szakadt, 

igencsak viseltes, a párnák, takarók is már legalább 15-20 évesek, elhasználódtak, használatuk nem 

higiénikus. Az összevarrt régi, bölcsődékben használt takarókat sem használják már szívesen a 

táborozók. 

Harmadik éve táboroznak itt Kőbánya testvérvárosából is gyerekek, nekik sem mindegy, hogy milyen 

szálláshely fogadja őket. 

Kérjük a tisztelt képviselő testületet, hogy a következő évi költségvetésbe a lellei tábor felújítását 

tervezzék be, hogy a kőbányai gyerekek továbbra is nagy örömmel vehessék birtokba a tábort. 

TOY ÁBBI JA VASLATAINK 

• a tábor területére ivó kutak felszerelése - hátul a pingpong színhez, és elöl ebédlő elé -

könnyebben lehetne figyelni a nyári hőségben a gyerekek elegendő folyadék fogyasztására. 

• a sportos és parancsnoki előtt szükség lenne erősebb világítási hálózatot kiépíteni, hogy a 

következő napi program eszközeit elő tudjuk készíteni. 

Segítő támogatásukat köszönjük! 

A táborvezetők: Csornai Judit 

Jandó Ágnes 

Madarné Bere Marianna 

ErtliMárta 


