
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjeszt és 

~)l · szám ú előterjesztés 

a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a kőbányai nyári táborok tapasztalatairól szóló tájékoztatóról 

A gyermekek védelméről és a gyárnügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. §(2) 
bekezdés b) pontja rendelkezik a gyermekek napközbeni ellátásának kötelezettségérőL A nyári 
időszakban, az iskolai szünet időtartamában a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) az iskoláskorú gyermekek napközbeni ellátása 
érdekében nyári napközis tábort tart fent. 

A helyi közrnűvelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet 3. § h) pontja 
rendelkezik arról, hogy a Körösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Körösi Kft.) szervezi a gyermek és ifjúsági táborokat. 
A Körösi Kft. a 2015. évben is rnegszervezte a nyári táborokat Balatonlellén, valarnint a 
napközis tábort a Kőbányai Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola (a továbbiakban: Kőbányai Janikovszky Iskola) Kápolna utcai intézményében. A 
részletes tájékoztató az előterjesztés l. rnelléklete. 

A tájékoztató tartalmazza 
a) a napközis táborokra vonatkozó létszárnadatokat, 
b) a napközis tábor étkeztetési adatait, 
c) a megvalósított programokat, 
d) a napközis tábor, valarnint a prograrnak megvalósításához szükséges szernélyi, tárgyi, 

anyagi feltételek bemutatását, 
e) a balatonlellei tábor kihasználtságát, az itt szervezett táborokat, 
j) javaslatokat a napközis és nyári táborok következő évi szervezéséhez. 

A tájékoztatás kiterjed a táboroztatás szakmai, szernélyi feltételeinek bemutatására, a 
finanszírozás lehetőségeire, így részletes képet ad a kőbányai gyermekek nyári napközis 
ellátásáról, valarnint a táborokróL Elmondható, hogy a Körösi Kft. ebben az évben is magas 
szakmai színvonalon szervezte és bonyolította a táborokat. 

Budapest, 2015. szepternber ,,Ai:' 
~P-Radványi Gábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzern: 

~~w 



Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető 

részére 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

Humánszolgáltatási Főosztály 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

l l 
Tárgy:\ o..~loo~ ~ __,.._ Cc-V'-..L--::> 

~~t. ~zá~;,\1. -l~ 1./701 !?" \ , 
Ugymtezo: ~{h- f.e..'-~ 
Tel: 
E-mail: 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ alapfeladatai közt szerepel a gyerekek 

nyári táboroztatás a. Ezt a feladatát Balatonlellén 7-8-1 O napos turnusokban ill. a J anikovszky 

Éva Általános Iskola Kápolna utcai épületében napközis táborként végzi. 

2015 nyarán a kőbányai általános iskolás gyerekek nyári napközis ellátását a Körösi Csoma 

Sándor Kőbányai Kulturális Központ az elmúlt évekhez hasonlóan a Janikovszky Éva 

Általános Iskola Kápolna utcai épületében és udvarán látta el június 22 és augusztus 20 

között. Az iskolával való együttműködés már több éve működik ezért most sem okozott 

gondot a közös munka. A tavalyi évben végzett két beruházás ( ebédlő bővítés, műftives foci 

pálya ) előnyeit idén már élvezhették a napközis táboros gyerekek is. Ez jelentősen javította a 

tábor tárgyi feltételeit, hiszen nőt a foglalkozások megtartásához szükséges termek száma ill. 

helyben tudtuk megoldani a sport foglalkozásokat kulturált korszerű körülmények között. 

A tábor megkezdése előtt az előkészítések során megfelelő mennyiségű sport eszközt 

megvásároltuk, a programokat lekötöttük ill. az Újhegyi Uszoda és Strandfürdővel 

megállapodtunk a kedvezményes igénybe vételrőL ( az úszás lehetőségről a beszámoló végén 

javaslatot fogalmazunk meg ). Minden hétre buszkirándulást szerveztünk szintén heti 

rendszerességgel voltak színházi előadások, foci edzések, sakk, kézműves foglalkozások. A 

tavaly népszerű horgászfoglalkozásokat idén is sikeresen folytattuk az Újhegyi 

horgászegyesülettel kötött együttműködés keretében. Természetesen ezt egészítette ki a 

pedagógusok által szervezett saját programok. (lásd. l.sz. melléklet) 



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

vegyenek részt a gyerekek és minél kevesebbet legyenek az iskolában, valódi tábori 

élményeket biztosítva. 

Az egyéb tárgyi eszközök mint padok, kerti asztalok székek, ping pong asztalok, kerti 

zuhany, ivókút nagyon fontosak lennének ezek beszerzésére nem elegendő a tábor 

működésére biztosított forrás. 

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 gyerekek életkorából 

adódó étkezési igényeket. Külön köszönet illeti a szolgáltatót a kánikulai napokon biztosított 

üdítőnek ill. a kiránduló csoportoknak biztosított igényes hidegcsomagoknak 

A nyár folyamán összesen 5109 adag reggelit, 5 280 ebédet és 5109 uzsonnát szállított a 

Pensió Kft melyet kiegészített 410 liter limonádévaL Ennek összértéke 4.885.623 Ft volt. 

Természetesen a kedvezményesen étkező gyerekek az önkormányzat jóvoltából a nyári 

időszakra is megkapták a kedvezményt. Jellemzőerr a táborban jelentős többséggel voltak az 

ingyenesen étkezők. 35 olyan tanulónk volt akik az egész nyarat a táborban töltötték akik 

szintén az ingyenesen étkezök közül kerültek ki. 

100% kedvezm. 50% kedvezm. Fizetős Össz. 
26. hét 48 9 63 120 
27. hét 70 16 55 141 
28. hét 70 11 61 142 
29. hét 79 10 39 128 
30. hét 84 28 30 142 
31. hét 66 15 47 128 
32. hét 68 13 39 120 
33. hét 60 9 45 114 
34. hét 54 9 28 91 

599 120 407 1126 

2015-ben a napközis tábor nyújtotta szolgáltatást valamivel többen vették igénybe az előző 

évhez képest. Érdekes, hogy az első héthez viszonyítva a második, harmadik hétre megnőtt a 

résztvevők száma, de a mellékelt táblázatból látható, hogy a kerületi általános iskolások 

létszámával összehasonlítva alacsony a táborozók száma. 



Iskolák 26. hét 27.hét 28.hét 29.hét 30.hét 31.hét 32. hét 33.hét 34. hét 

Janikovszky 18 29 23 27 26 25 23 19 

Harmat 88 ll 13 ll 13 9 9 7 9 

Fekete István 8 16 18 14 16 14 15 16 

Bem 7 4 11 11 10 10 7 4 

Kada 5 5 6 3 5 5 6 5 

Keresztury 6 6 10 6 10 7 5 3 

Kertvárosi 4 5 5 5 5 5 4 4 

Szervátiusz 8 11 11 7 7 7 8 10 

Szent László 25 32 30 27 30 26 24 22 

Széchenyi 15 8 8 6 15 8 8 8 

Wesley 3 4 3 3 3 2 3 2 

Éltes Mátyás 4 2 2 3 2 3 4 3 

Kerületi lakos l 3 2 2 2 4 4 

Átmeneti Otthon 3 4 4 3 2 4 3 

Gém u. 1 l 

Külsős l l 1 

120 141 142 128 142 128 120 114 

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 hallgatónak is. Az előző évhez képest kevesebben jelentkeztek a 

táboroztatói munkára ez megnehezítette a válogatás lehetőségét. Ennek egyik oka, hogy a 

táboroztatók bére nem követte a pedagógus béremelést és a napi bruttó 5600 Ft nem 

versenyképes bér az egyéb táborokban biztosított fizetésekhez képest. Ennek rendezése 2016-

ra kiemeit feladat! 

2015-ben a nyári napközis táborban foglalkoztatott pedagógusoknak összességében 2.363.100 

Ft-ot fizettünk ki megbízási díjként ( a foglalkoztatottak felsorolását heti bontásban és 

összesítve lásd. 2. sz. melléklet) 

A Janikovszky Éva Általános Iskola Kápolna téri intézményében lebonyolított napközis tábor 

helyszínét a 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 így a gyerekek szempontjából ideális, a megközelítése 

megoldott a kerület távolabbi részéből is továbbá nagy előnye a tábornak, hogy a Körösi 
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Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ( szeptember l-től 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 hozzájárulna, ha az intézmény területén lévő 

Tanuszoda nyáron is működne így nem kellene a gyerekeknek utazni az Újhegyre és az ott 

kifizetett belépő díjat is megtakaríthatnánk. Ez irányú igényünket jeleztük az iskola 

igazgatójának Sós Zsuzsának is, de jelezte, hogy nyárra a vizet leengedik és az 

üzemeltetéshez szükséges személyzetet sem tudja biztosítani. Javaslom megvizsgálni annak 

lehetőségét, hogy 2016-ban milyen feltételekkel lehetne használni az önkormányzati 

tulajdonú tanuszodát. 

Balatonlellei táborunk 2015 nyarán június 16-tól augusztus 7-ig 7 turnusban biztosította 

kedvezményesen tábori szolgáltatásait a kőbányai gyerekeknek. Ennek lényege, hogy aszülők 

által befizetett összegből (24.500 Ft il128.500 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 90 diák vett részt. Őket 

követte a Kőbányai Diáksport Szövetség hagyományos tábora 134 fővel. Az iskolák által 

szervezett táborokban a Kada M. Általános Iskola 142 a Janikovszky 39 a Bem 34 a Szent 

László 145 kőbányai általános iskolás diáknak biztosított színvonalas nyári szüneti programot. 

Az öt éve működő Balánbánya-Kőbánya csereprogram 2015-ben nem került megrendezésre, 

mivel Balánbányán a gyerekek elszállásolását biztosító kollégium teljes felújítása a nyár 

folyamán történt meg. Természetesen ez a nagyon fontos program 2016-ban folytatódik és a 

kőbányai gyerekek egy felújított épületben táborozhatnak. 

A tavaly nagy sikerrel megrendezett Kőbánya testvérvárosainak diákjainak részvételével 

megrendezett táborban idén 80 vettek részt. A létszám növekedésnek az oka a táboroztatásba 

bevont partner városok és a kőbányai gyerekek számának növelése. A táborzáró program 

megtekintése megerősítette e kezdeményezés szükségességét és folytatását. Ennek a 

programnak külön költségvetése volt az előző évekhez hasonlóan, mely idén összesen 

2.112.615 Ft volt. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonával évek óta együttműködünk ennek eredményeként idén 12 

gyermeknek tudtunk nyaralási lehetőséget biztosítani. 



A tábort szervező Időpont jellege létszám 

Kőbányáért Egyesület Június 16-25 ig Sport ( foci ) 90 

Kőbányai DiáksportSzövetség Június 26- július 5- ig Sport 134 

Kada Mihály Általános Iskola Július 6- július 13-ig iskolai kézműves 142 

Szent László Általános Iskola Július 14- július 21-ig iskolai szabadidős 145 

Kőrösi Cs. S. Köbányai Kulturális Közp július22-28 -ig testvérvárosi tábor 80 

BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthona július 22- 28 szociális 12 

Nagycsaládosok Kőbányai Szervezete július 29- augusztus 7 szabadidős 39 

Bem József Általános Iskola július 29- augusztus 7 tánctábor 34 

Janikovszky Éva Általános Iskola július 29- augusztus 7 szabadidős 39 

Csámborgó Népművészeti Egyesület augusztus 8-14 néptánc 57 

Wesley augusztus 16-23 szociális 19 

Zrinyi Gimnázium augusztus 24-27 gólyatábor 94 

885 

Augusztus 8 és 27 között a néptánctábor a Weley iskola és a Zrínyi Gimnázum gólya tábora 

növelte a tábor kihasználtságát és nem utolsó sorban 953.500 Ft-tal az intézmény bevételét. 

A balatonlellei tábor a nyári időszakban is törekszik arra, hogy az iskolákon kívül civil 

szervezetek és kőbányai egyéb közösségek is kapjanak lehetőséget táboroztatásra. 

A nagycsaládosok így 39 fővel nyaraltak idén balatonlellén július 29 és augusztus 7 között. 

A kedvezményes táborozásban összesen 885 tanuló vett részt 

A balatonlellei táborban alkalmazott pedagógusoknak összesen 1.391.900 Ft megbízási díjat 

fizettünk ki a nyár folyamán 



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

és őszi időszak 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 2015-ös 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 cserélni. 2015-ben az ÁNTSZ is kifogást emelt több területen így 

elsősorban az ágyak matracainak huzatával az ágyneműk állapotával kapcsolatban. Cseréjük 

feltétel a jövő évi működéshez. Ezek a felújítások nagyobb beszerzések elengedhetetlenek 

ahhoz, hogy a tábor továbbra is vonzó maradjon a gyerekeknek 

Az ezzel kapcsolatos több éves táboroztatói tapasztalattal rendelkező kerületi táborvezetői és 

pedagógus véleményeket mellékeljük ezzel is alátámasztva igényünket. 

Budapest, 2015. szeptember 9. 

Körösi Csoma &andllr KObanyai kuHurálla Nonproflt KFT /J (1 Székhely: 1105 Budapest, Szent lászlótér 7-14. 
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Napközis tábor programjainak, foglalkozásainak kiadásai 

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

• Tabajd, Mezítlábas Park 
• Velencei-tó (2 alkalommal) 
• Kamara-erdő, Nagy-rét 
• Öreg-tó, Tata 
• Budakeszi Vadaspark 
• Szigethalmi vadaspark és állatsimogató 
• Margit-sziget 
• Tudományos Ismeretterjesztő Társulat: Világegyetem előadás (Budapest) 
• Fővárosi Állat- és Növénykert 
• Sugár Mozi (hideg, esős időben) 
• Köztekedési Múzeum 
• Kölyökpark- Sárkány Center Játszóház (hideg, esős idő esetén, összesen 3 

alkalommal) 
• Újpesti Tarzan Park 
• Hűvösvölgy 

• Pákozd 
• Kőbányai Sportközpont Újhegyi Strand (összesen 8 alkalommal) 

Belépődíjrafordított kiadás összesen: 323.950 Ft 

A tábor csoportjai a további helyekre kirándultak még belépődíjmentesen: Kerületi 
Helytörténeti gyűjtemény (hetente), Kós Károly téri park- játszótér (Wekerle), Ó-hegy Park, 
Kőbányai Pincerendszer, Tűzoltó Múzeum, BKV hajóval kirándulás a Boráros térről a 
Margitszigetre. 

Autóbuszos kirándulás keretében összesen 7 alkalommal utaztattuk csoportosan a 
gyermekeket (Tabajd, Tata, Velencei-tó 2 alkalommal, Budakeszi Vadaspark, Hűvösvölgy, 
Pákozd). 
Autóbuszbérlés kiadása összesen: 447.040 Ft 
BKVjegyek kiadásai további kirándulásokhoz: 6.820 Ft 

Szállítási kiadások (Autóbuszbérlés, BKVjegyek vétele) mindösszesen: 453.860 Ft 

Mesejáték és gyermekkoncert 
A Körösi Kulturális Központ színháztermében két alkalommal zenés táncszínházi előadást 
(Jancsi és Juliska, Piroska és a farkas) és egy alkalommal Varró Dániel műveiből versmese 
összeállítást (Kisunokám roppant cuki- színjáték) tűztünk műsorunkra. 
Kiadás: összesen bruttó 391.600 Ft/ 3 alkalom. 

Sportfoglalkozások 



Táboroztató 1. 

Táboroztató 2. 

Táboroztató 3. 

Táboroztató 4. 

Táboroztató 5. 

Táboroztató 6. 

Táboroztató 7. 

Táborvezető 



3.sz. melléklet 

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

7-8 évvel ezelőtt a kőbányai önkormányzat 10 faházat épített újjá, így a gyerekek kényelmes, 

komfortos, fürdőszabás faházban lakhatnak. 

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

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

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

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

A közös térben lévő WC fúlkéket zámi 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 büja már el a 

terhelést. (70 fő) 

A mennyezet, a fal több helyen lyukas, több szoba 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 tuqjanak a gyerekek közlekedni. 

A kosárlabda pálya b·~ton 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 

tá borozók. 

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. 

TOVÁBBI JAVASLATAINK 

• 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: Csomai Judit 

Jandó Ágnes 

Madamé Bere Marianna 

ErtliMárta 

l)' 


