
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség Oltszakadád nyári gyermek 
hittan táborozásáról 

A Budapest- Kőbányai Evangélikus Egyházközség (1102 Budapest, Kápolna utca 14.) 
lelkésze kérelmet nyújtott be a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsághoz, melyben a 20 ll. 
július 11-17-e között Erdélyben- ültszakadáton és környékén- megrendezésre kerülő nyári 
gyermek hittantáborba való utazás költségeihez támogatást kér. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
30/2010. (XII. 17.) önkormányzati rendelete 6. melléklet Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság alcím első francia bekezdése alapján a nyári táborokra biztosított pénzeszközök 
felhasználásáról a Bizottság dönt. 

A 2011. évi költségvetésben az erdei iskolákra és nyári táborokra biztosított 10 OOO OOO Ft 
összegű keret már kimerült, a pályázatok elbírálásra kerültek. Ezért a bizottság általános 
tartalékkerete terhére történhet a támogatás. 

Javasolom, hogy a Bizottság az autóbusszal történő utazás költségeihez bruttó 50 OOO Ft 
összegű támogatást biztosítson. 

Határozati javaslat: 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 
(1102 Budapest, Kápolna utca 14.) részére a 2011. július 11-17-e között ültszakadáton 
megrendezendő nyári gyermek hittantábor autóbuszos utazási költségeihez bruttó 50 OOO Ft 
összegű támogatást biztosít - megállapodás keretében - a bizottság általános tartalékkerete 
terhére. 

Budapest, 20 ll. június 22. 
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Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l melléklet a .. ./20 ll. (VII. 7.) Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság határozathoz 

BUDAPEST-KÓBÁNYAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

telifa n: 
e-mail: 
honlap: 

(+36-1) 262-7683 
kobanya@luthean.hu 
kbbanya4utheran: bu 

1102 Budapest, Kápolna utca 14. 

Budapest Kőbányai Önkormányzat 
KULTURÁLIS, OKTATÁSI és SPORT BIZOTTSÁG ? Q ! . , 
1105. Budapest, Ihász utca 26. 

Tárgy: Kérelem 

Révész Máriusz elnök 
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BudapestKőbányai Evangélikus EÉYházközS-ég lel késze, azzal a kérés e) fordulok 
előttünk álló nyáron megrendezésre kerülegyermektáboroztatásunkattámogatni 

A táborozás különlegessége, az elmúlt 3 esztendő után, most a kőbányai gyermekek, idén az 
erdélyi testvérgyülekezetünkiél, a Szeben megyei, oltszakadáti gyermekekkel együtt töltene egy 
hetet, ültszakadáton és környékén. 
A tábor ideje: 2011. július 11-17 

A táborról: 

A hittantábor"Noé örökösei" címmel került meghirdetésre 

a. A gyülekezet egyike volt az elsőknek (1990ben), amikor testvérgyülekezeti 
kapcsolatot létesített a Szeben megyei Oltszakadát evangélikus gyülekezetével. A 
változó intenzitású kapcsolat lehetőségeinkhez mérten anyagi, kulturális és főképp 
személyes segítségnyújtásban, rendszeres kapcsolattartásban, baráti szálak 
kiépítésében nyilvánul meg. A kapcsolat mélyítésének záloga lehetne a két 
gyülekezet gyermekeit megismertetni egymással, közös táborozás és közös 
élmények révén közel hozni a gyermekeket egymáshoz. Elsősorban hét és 
tizennégy év közötti gyermekek részvételére sámítunk. 

b. A szál, amelyre a fenti célt fel kívánjuk fűzni, olyan hittan és honismerei 
történelmi tábor lenne, ahol "Noé bárkája" az ember és a természet együttéléséről 
+ állatok, növények a Bibliában. A helyszín adja magát: közelben van a Poiana, a 
Keresztény-havasok egyik csúcsa, a Kárpátok élővilága, 

c. Az erdélyi lelkészekkel és helyi gyülekezeti vezetőkkel alakítjuk ki a heti programot. 
Reggelente a feldolgozások során olyan billiai történetek, példázatok kerülnek elő, 

amelyek egyszerű, jól értelmezhető, ma is aktuális élethelyzetekről szálnak. 
d. A tábort Benkóczy Péter lelkész, bibliadráma vezető vezeti. A további szakmai 

hátteret Ecser Mónika tanár, és Zászkaliczky Zsuzsanna művészettörténész, 

múzeumpedagógus biztosítja. 
e. Szervezésünk során kiderült, hogy akőbányai gyermekek szülei nem képesek azt a 

költséget állni, mely feltétlenül szükséges programunk végrehajtására. Mivel ebbe 
az akadályba ütköztünk, mely jelentősen megmbezíti a megvalósítást, feltétlenül 
számítunk Budapest Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 
támogatására a tábor sikeres lebonyolításához. 



f. Terveink szarint a kőbányai résztvevők megoszlása életkor szarint a 

következőképpen alakul: 

6-10 éves 
10-16 éves 

vezetők, segítők 

összesen: 

2 fő 
6 fő 

4 fő 
14 fő 

g. Költségvetés tervezet: 
B E v É T E L 

TÁBORDÍJAK: 220.000Ft 

SAJÁT FORRÁS: • 150.000Ft 
EGYÉB FORRÁS: 30.000Ft 

K3ÉNYB..TTÁMOOATÁS: 200.000 Ft 

KIADÁS 

SZÁLLÁS: 100.000 FT 

ETKEZÉS: 60.000 FT 

UTAzÁs: 350.000FT 

BELEPOK: 40.000FT 

DOLOGI KIADÁSOK: 50.000 Ft 

05g .. t:SE NI 600·:oo~ OsszEs,ÉN: 600.09 

h. Az igényelt támogatás mértéke tehát:200.000 azaz kétszászezer Ft 

A kérelem alanya és a kantaktszemély elérhetőségei: 

Név: Budapest-Kőbányai Evangélikus Egyházközség 
1102 Budapest, Kápolna utca 14. 

Telefon: 
E-mail: 
Számlaszám: 
Adószám: 

Név: 
beosztás: 

(06-1) 262-7683 
kobanya@lutheran.hu 
OTP 11710002-22440882 

19815448-1-42 

Benkóczy Péter 
parókus lelkész 

Cím: 1102 Budapest, Kápolna utca 14. 
Telefon: 
E-mail: 

06-20 l 824 - 54649 
benkoczy.peter@gmail.com 

Támogató elbírálásukban bízval 

Tisztelettel: 

Budapest, 2011. június 15. 
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BenkoczNA Péter 


