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Előterjesztés 

Go r . számú előterjesztés 

a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 

a nyári táboroztatás és üdültetés 2013. évi tapasztalatairól szóló tájékoztatóról 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ (a továbbiakban: Kőrösi Kulturális Központ) 
tájékoztatást adott a 2013. évi nyári táborok szervezéséről, megvalósításáróL A tájékoztató az 
előterjesztés l. melléklete. 

A Kőrösi Kulturális Központ alapfeladatai közé tartozik a kerületi gyermekek nyári táboroztatása. 
Két helyszínen valósul meg ez a feladat: a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási 
Nyelvű Általános Iskola (a továbbiakban: Janikovszky Általános Iskola) Kápolna utcai épületében 

· és udvarán, valamint a balatonlellei nyári táborban. 

A Janikovszky Éva Általános Iskolával a Kőrösi Kulturális Központ együttműködése a nyan 
napközis tábor szervezését illetően nem új keletű. Az elmúlt években a Bánya utcában, a 2013. 
évben a Kápolna téri épületben és udvarán valósult meg a tábor, a Janikovszky Általános iskolával 
egyeztetett termekben és módon. Természetesen az új helyszín megelőző munkálatokat is 
megkövetelt- játszóeszközök áthelyezése-, mely feladat elvégzésében a KŐKERT Kőbányai Non
profit Közhasznú Kft. segített a szervezőknek. 
A nyári napközis tábor új helyszíne - a közelség miatt- lehetőséget adott a Kőbányai Sportközpont 
Ihász utcai műftives pályáinak igénybevételére is, melyet együttműködési megállapodás keretében 
vettek igénybe. Az étkeztetést a PENZIO Minőségi Közétkeztetés Kft. biztosította. 
A napközbeni felügyelet, a táboroztatási feladatok ellátása érdekében fontos a szakképzett 
pedagóguslétszám biztosítása. Ezt a Kőrösi Kulturális Központ felhívások útján biztosította, 
valamint főiskolai hallgatók segítségét is igénybe vette. A kiváló szakmai munkát segítette a 
megfelelő eszközök, valamint a változatos prograrnak biztosítása. 
A nyári napközis tábort igénybevevő gyermekek létszáma az elmúlt évhez képest növekedést mutat, 
valamint az új helyszín, a változatos prograrnak pozitív visszajelzésekre adtak okot mind a szülők, 
mind a táborozák részéről. 
A nyári napközis tábor technikai dolgozóit a Kőrösi Kulturális Központ által kialakított rendszer 
alapján a Kőbányai Kertvárosi Általános Iskola, a Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola, a 
Kőbányai Szent László Általános Iskola, valamint a Kőbányai Bem József Általános Iskola 
biztosította. Nehézséget okozott a szabadságok kiadása, és az iskolakezdés előtti takarítási 
munkálatokhoz segítséget kellett kémi más általános iskoláktóL Mind a Janikovszky Általános 
Iskola, mind a Kőbányai Széchenyi István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
önzetlenül, példaértékűen segítette a technikai feladatok ellátását. A 2013. évi tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a következő évben érdemes ezen feladatok megoldásába több általános iskolát 
bevonni, hogy még zavartalanabb legyen a tábor működése. 

A balatonlellei nyári tábor - az elmúlt évekhez hasonlóan - nagy népszerűségnek örvend az 
iskolák körében, így a nyári időszakon kívül erdei iskolai programot is sokan szerveztek ide. Az 
őszi időszakban nyugdíjas üdültetés is zajlik Balatonlellén, mely kiegészítő tevékenységből 2013-
ban 2 719 OOO Ft bevétele származott a Kőrösi Kulturális Központnak 



A Kőrösi Kulturális Központ tájékoztat a nehézségekről, problémákról is. A balatonlellei táborban 
több éve nem történt felújítás, a csatornahálózat cserére szorul, az utolsó faház felújítása nem történt 
meg, mert az erre beadott pályázat nem nyert. A már felújított faházak is külső festésre szorulnak. A 
nagy faház hosszú távú működtetéséhez elengedhetetlen a felújítás, melyhez rendelkezésre áll a 
Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. által korábban elkészített terv. 

Mind a napközis tábor, mind a balatonlellei tábor üzemeltetése kiegyensúlyozottan történik, 
figyelemmel az Önkormányzat által a Kőrösi Kulturális Központ költségvetésében erre a feladatra 
biztosított forrásra. 

Az arlói üdülő ebben az évben is hasonló gondokkal küzdött, mint korábban. Mivel kihasználatlan, 
ezért a Kőrösi Kulturális Központ megállapodást kötött a CIKK Egyesülettel, akik a középiskolai 
korosztályt mozgósítják az ide szervezett programokkaL Ezen megállapodás hozadéka volt, hogy 
növekedett az itt táborozák száma, valamint a középiskolás fiatalok több karbantartási és kertészeti 
munkát is elvégeztek az üdülőben. Amennyiben a CIKK Egyesülettel kötött megállapodás hosszú 
távon működőképes, akkor elengedhetetlen az arlói üdülőben az ágyak cseréje. 

Balatonalmádiban a korábbi években megszakott módon zajlik az üdültetés. Népszerű az üdülő 
mind a közalkalmazottak, mind a köztisztviselők körében. Az üzemeltetés során a Kőrösi Kulturális 
Központ kiemeit figyelmet fordít arra, hogy a szállásárak, valamint a hozzá kapcsolódó 
szolgáltatások amindenkori piaci ár alatt legyenek megállapítva, valamint alkalmazzák a jövedelem 
szerinti differenciálást is. A korábbi évekhez hasonlóan az elő- és utószezonban nyugdíjasok 
üdülhettek itt. 

Budapest, 2013. október" i·" 
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2 



-a•~r.r. 

KŐRÖSI CSOMA SÁ 
KŐBÁNYAI KULTURÁLIS 

('; ·' 
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Humán Iroda 
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Kálmánné Szabó Judit csoportvezető részére 

Tisztelt Csoportvezető Asszony! 

Mellékelten küldöm beszámolónkat a nyári táborainkról az októberi Képviselő-testületi 
ülésre. 

Budapest, 2013. szeptember 30. 
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A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapfeladatai közt szerepel a gyerekek 

nyári táboroztatása. Ezt a feladatát Balatonlellén 8-10 napos turnusokban ill. a Janikovszky 

Éva Általános Iskola Kápolna utcai épületében napközis táborként végzi. 

2013-ban a kőbányai általános iskolás gyerekek nyári napközis ellátását a Körösi Csoma 

Sándor Kőbányai Kulturális Központ új helyszínen a Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna 

utcai épületében és udvarán látta el. Az iskolával való együttműködés nem volt új, hiszen az 

előző években is közösen oldottuk meg ezt, a kőbányai családok számára igen fontos 

feladatot. 

A napközis tábor előkészítése során együtt működve a KŐKERT-tel áthelyezésre kerültek a 

Bánya utcai iskola udvarán lévő játszó eszközök a Kápolna térre. Az iskolával egyeztetve 

kialakítottuk a tábor helyszínét, a foglalkozásokhoz használható termeket a gyerekek által 

használható mellékhelységeket. A Sportközpont Ihász utcai sportpályáinak közelségét 

kihasználva együttműködési megállapodást kötöttünk velük a műfüves pályák délelőtti 

használatára. 

A gyerekek étkeztetését a közbeszerzési pályázat eredményeként a Penzió 17 Kft 

biztosította. Előzetesen egyeztettünk a céggel a 

A táboroztatási feladatok ellátásához szükséges pedagógus létszám biztosítás érdekében 

áprilistól felhívásokon keresztül kerestük meg a feladat ellátására legalkalmasabb kollégákat 

helyet biztosítva több főiskolai hallgatónak is. Az előző évhez képest a sokkal többen 

jelentkeztek a táboroztatói munkára ez válogatásra adott lehetőséget és javította a 

minőséget is. 

A színvonalas munkához nélkülözhetetlen a megfelelő eszközök és prograrnak biztosítása. 

Ezt ebben az évben is sikerült megvalósítani köszönhetően annak, hogy a Kulturális és 

Oktatási Bizottság még 2010-ben biztosított erre a célra 1.6 millió forint azóta is szerepel a 

Körösi költségvetésében. Ennek megfelelően elegendő mennyiségű sporteszközt tudtunk 

vásárolni minden héten buszkirándulást szerveztünk szintén heti rendszerességgel volt 

színházi előadások, ponilovagoltatás, foci edzések, sakk, kézműves foglalkozások. 

Természetesen ezt egészítette ki a pedagógusok által szervezett saját programok. 



A nyár folyamán törekedtünk arra, hogy sok un. külső helyszínen zajló eseményeken 

vegyenek részt a gyerekek. Ennek egyik területe az identitásneveléshez kapcsolódó 

helytörténeti prograrnak voltak melynek helyszínei a Körösi Helytörténeti Gyűjteménye és a 

Kőbányai Pincerendszer volt ( itt külön köszönet Verba i Lajosnak és Antal Ákosnak} 

A gyerekek a pedagógusok a szülők többségi véleménye alapján összegezhető, hogy az új 

helyszínen jobb körülmények között táborozhattak a kőbányai gyerekek az elmúlt évi 

feltételekhez képest. A tábor elhelyezkedése a gyerekek szempontjából ideális, a 

megközelítése egy kicsit gond a kerület távolabbi részéből, mivel összesen egy közlekedési 

eszközzellehet csak eljutni ide. 

Ugyanakkor továbbra is nagy előnye a tábornak, hogy a Körösi Csoma Sándor Kőbányai 

Kulturális Központ mint komplex intézmény, infrastruktúrájával, szakember állományával 

olyan hátteret tud biztosítani amit önmagában egy-egy iskola nem tud megvalósítani. 

2013-ban az előző évekhez viszonyítva a táborozó gyerekek létszáma növekedett. Csak az 

utolsó csonka héten esett a létszám 100 fő alá (96}. Összesen 1344 általános korú gyermek 

vett részt a napközis táborban a kilenc hét alatt melyből 698 tanuló volt 100 %-ban 

kedvezményezett. Ez is mutatja ennek a kőbányai szaigáitatás fontosságát. 

100% kedvezm. 50% kedvezm. Fizetős Össz. 

26. hét 76 19 54 149 

27. hét 80 21 69 170 

28. hét 88 16 81 185 

29. hét 86 14 64 164 

30. hét 87 11 58 156 

31. hét 88 13 65 166 

32. hét 72 12 34 133 

33. hét 59 9 so 125 

34. hét 62 5 29 96 

698 120 504 1344 



Balatonlellei táborunk 2013 nyarán június 17-től augusztus 9-ig biztosította kedvezményesen 

tábori szolgáltatásait a kőbányai gyerekeknek. Augusztus 9-től különböző civil szervezetek 

diákönkormányzatok szervezhettek önköltségi áron táborokat ( nagycsaládosok, Zrínyi 

Gimnázium, Sasok Sportegyesület stb.) 

A kedvezményes táborozásban összesen 676 tanuló vett részt. A hagyományos sport és 

iskolai táborok mellett idén először került sor a Testvérvárosok találkozójára. Tovább 

folytatódott a Balánbánya-Kőbánya csere program, idén a Harmat 88 Általános Iskolával. 

Balatonlellét továbbra is kedvelik a kőbányai iskolák, hiszen nem csak nyáron hanem a tavasz 

és őszi időszak is szívesen választják erdei iskolai programjuk helyszínéül. Az őszi időszakban 

az önkormányzat támogatásával nyugdíjasok üdültetése is zajlik kiegészítve a Balatonalmádi 

üdültetési programot. A lellei tábor kiegészítői tevékenységéből 2013-ban 2.719.000 Ft 

bevételt könyvelhettünk el. 

A napközis tábor és a balatonlellei tábor üzemeltetési feltételei az önkormányzat által 

költségvetésünkben biztosítottakkal kiegyensúlyozottan biztosított. Második éve a 

pedagógusok tiszteletdíja polgármesteri tartalék keretben szerepel és a ténylegesen 

felhasznált összeget utólag bocsájtja az Önkormányzat a rendelkezésünkre. Ennek összege 

2103-ban: napközis tábor vonatkozásában 2.155.200 + járulékai, a balatonlellei 

táboroztatóknak 1.600.000 +járulékai összeget fizettünk ki. 

Fontos ugyanakkor jeleznünk, hogy a táborban az elmúlt években semmilyen felújítási 

munka, ill. beszerzés nem volt és ez már rövidtávon is okozhat működtetési gondokat. 

A tábor területén az eternit csőhálózatú csatornarendszer a benőtt gyökérzet miatt cserére 

szorul. A pályázati pénzből megoldani kívánt utolsó faház csereéje elmaradt mivel nem nyert 

a pályázat. Ez a faház jelenleg nem használható. Az ágyak matracainak huzata folyamatosan 

megy tönkre, cseréjüket el kell kezdeni. Az új faházak is már négy, ill. öt évesek. Külső 

festésüket el kell végezni. Hosszabb távon az un. nagyfaház cseréje elengedhetetlen, erre a 

Vagyonkezelő már évekkel ezelőtt készített egy tervet költségekkel együtt. Ezzel megoldható 

lenne a késő őszi és téli időszak kihasználtsága. 

Az elmúlt évek dologi kiadásainak drasztikus csökkentése a karbantartást is jelentősen 

érintette így nem tudtunk folyamatos megelőző karbantartási munkákat ellátni. 



A Balatonalmádi üdülőnk továbbra is nagyon népszerű a közalkalmazottak és 

köztisztségviselők közözz. Jellemzően a nyári időszakban végig telt házzal üzemel, de egyre 

több hétvégén is hasonló a kihasználtság. A kiemeit hétvégék az ünnepekkel összekapcsolt 

hosszú hétvégék már az év elején betelnek. Az önkormányzati intézmények is egyre többször 

használják ki a balatonalmádi üdülő adta lehetőséget közösség építésekre különböző 

tréningekre. 

A üzemeltetés során törekedtünk arra, hogy a szállás árak és a hozzá kapcsolódó 

szolgáltatások ( strand belépő, parkolás ) a piaci ár alatt legyen ill. a jövedelmek 

függvényében differenciáltak legyenek. 

Az elő és utószezonban idén is kőbányai nyugdíjasokat üdültettünk az önkormányzat 

támogatásávaL 

2013. szeptember 30-ig Balatonalmádiban 536 fő üdült összesen 2107 vendégéjszakát 

eltöltve. Ez a nyugdíjas üdülés bevételét nem számolva (még nincs végleges adat ) 3. 796.677 

Ft volt. 

Az arlói üdülő helyzete korántsem ilyen kedvező. Az előző években már javasoltuk az üdülő 

értékesítését, de a jelenlegi ingatlanpiaci helyzetben ez szinte lehetetlen. Ezért ebben az 

évben a kapacitás kihasználtság érdekében megállapodást kötöttünk a Cikk EgyesületteL Ők 

elsősorban a középiskolai korosztályt tudták programjaikkal mozgósítani. Ez az előző évhez 

képest növekedést jelentett létszámban, ill. költségcsökkentést a dologi kiadások terén mivel 

a fiatalok nagyon sok karbantartási és kertészi munkát megcsináltak. Ha továbbra is ebben a 

működési formában gondolkodunk az ágyak cseréje nélkülözhetetlen, mert kis méretük 

miatt a középiskolásoknak nem megfelelő. 

2013-ban lll fő 600 vendégéjszakát töltött melyből 493 OOO Ft bevétel származott. Ezt 

egészíti ki a Para fit egyesület 116.00 Ft-ja. 


