460. számú előterjesztés

Budapest Főváros X. kerület
Kőbányai Önkormányzat
Alpolgármestere
Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
gyermekei részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás 2016. évi támogatásának
elszámolásáról
I. Tartalmi összefoglaló
A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a
2016. június 17-én megkötött, K/28766/2016/II. iktatószámú támogatási szerződésben (a
továbbiakban: Szerződés) foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet 8.
melléklet 8. sorának terhére 1 400 OOO Ft összegű támogatást nyújtott a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (a továbbiakban: KLIK) részére.
A Szerződés 3. és 4. pontja alapján az Önkormányzat által biztosított összeget a KLIK a
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tanulói
részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás finanszírozása kapcsán a pedagógusok
megbízási díjára és a munkaadót terhelő járulékok elszámolására használhatta fel.
A támogatási összeget az Önkormányzat 2016. június 13-án egy összegben a KLIK
rendelkezésére bocsátotta.
A Szerződés szerint a tételes elszámolás és a beszámoló határideje 2016. október 1., de annak
benyújtására a KLIK nevében Fehér Gyöngyi mb. tankerület igazgató részéről 2016. augusztus
23-án került sor. Az elszámolás az előterjesztés 2. melléklete.
A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a Szerződés 12.
a) pontjában meghatározottak szerint.
A támogatási összeg felhasználásának részletezése alaki-formai szempontok szerint:
Az elszámoláshoz a KLIK a Szerződés 1. melléklete szerint elkészítette az összesítőt és csatolta
a kiadások számviteli bizonylatait hiteles másolatban. A felhasznált összeg 1 399 862 forint. A
nyári táborban megbízási szerződéssel foglalkoztatott 15 megbízott esetében személyenként
csatolták a megbízási szerződést, a teljesítési igazolást, valamint a „Jegyzék nem rendszeres
személyi juttatásról fizetési számlára utalás" elnevezésű dokumentumot. Benyújtották továbbá
a jövedelmek átutalási dokumentációját is. A bizonylatokon szerepelt a Szerződés 1.
mellékletében meghatározott záradék. A KLIK mellékelte az intézményvezető nyári táborról
írt szakmai beszámolóját. Az elszámolás minden alaki követelménynek megfelelt.
A támogatási összeg felhasználásának részletezése tartalmi szempontból:
A Szerződésben foglaltaknak megfelelően a KLIK elszámolásában kizárólag bérek és
járulékaik szerepelnek. A támogatási összegből 138 Ft az elszámolás szerint nem került
felhasználásra.

A szerződés szerint a KLIK rendelkezésére
bocsátott összeg
A KLIK elszámolásában elszámolt összeg
Különbözet

l 400 OOO Ft
l 399 862 Ft
138Ft

A Szerződés 15. pontja szerint a fel nem használt összeget annak a jegybanki alapkamat
kétszeresének megfelelő mértékű ügyleti kamatával együtt kell visszafizetni az elszámolásra
rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő elmulasztása esetén a
késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező
mértékű késedelmi kamatot is fizetni kell.
A támogatás folyósításának ideje: 2016. június 13.
A visszafizetés határideje: 2016. október 16.
A visszafizetés napja: 2016. augusztus 31.
Ügy1eti kamat elszámolva: 2016. június 14.-2016. augusztus 31. időszakra.
Késedelmi kamat elszámolva: -Visszafizetendő:

138Ft
2 Ft
OFt
140Ft

Ügyleti kamat:
Késedelmi kamat:
Összesen

A KLIK a fel nem használt 138 Ft, és ennek a Szerződésben foglaltak szerinti 2 Ft összegű
ügyleti- és OFt összegű késedelmi kamata visszafizetéséről rendelkezett, az összegbeérkezését
igazoló jóváírási értesítő az előterjesztés 3. melléklete.
A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011.
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontjaalapján a Humánszolgáltatási
Bizottság hatásköre.
II. Döntési javaslat
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot.
Budapest, 2016. szeptember
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l. melléklet az előterjesztéshez
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága
.. ./2016. (IX. 20.) határozata
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
gyermekei részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás 2016. évi támogatásának
elszámolásáról
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének
Humánszolgáltatási Bizottsága a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Kőbányai
Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola tanulói részére
szervezett nyári felügyelet és táboroztatás támogatására kötött 2016. évi szerződés
elszámolásáról szóló beszámolót elfogadja.
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Kőbányai komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
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Nyári napközis tábor beszámolója

Időszak:

2016.06.16-2016.07. 29.

Helye: Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő SpeciálisS~akiskol~

ll 07 Budapest Gém u. 5-7.

Intézményünk hagyományaihoz híven a 2016.06.16 időszakban

nyári napközis tábort szervezett az azt igénylő

A hozzánk járó sajátos nevelési

igényű

szülők

2016.07.29-ig

terjedő

gyermekei számára.

gyermekeket/tanulókat különleges bánásmód iránti

igényük, képességeik, készségeik, egészségi állapotuk miatt a kerületi napközis tábor nem
tudja fogadni, ezért az ő nyári szünetben való

szakszerű

ellátásáról mi gondoskodtunk.

A tábor megszervezéséhez a Kőbányai Önkormányzat 1.400.000 Ft támogatást
nyújtott, amit ezúton is nagyon köszönünk!
A napközis tábor heti bontásban került megszervezésre. A gyermekek/tanuJók
szakszerű

ellátásáról

előzetes

beosztás szerint hetente egy gyógypedagógus illetve egy vagy

két gyógypedagógiai asszisztens gondoskodott 7.00-17.00 óráig terjedő
A gyermekek/tanuJók foglalkoztatása,

szabadidős

időszakban.

tevékenységeinek irányítása a

pedagógusok által előzetesen elkészített tervek, napirend alapján történt. A pedagógusok a
napirendet a tábort igénylő gyermekek életkori sajátosságainak, képességeinek, készségeinek,
motivációjának,

érdeklődésének

figyelembevételével alkották meg, kiemeit figyelmet fordítva

a heterogén összetétel miatt szükséges egyéni bánásmód megvalósulására, a differenciálásra.
Ennek érdekében a táborban munkát vállaló pedagógusok a tanév utolsó hetében az
osztályfőnököktől összegyűjtötték a gyermekekkel kapcsolatos információkat, melyeket
mindannyian saját tapasztalatokkal is kiegészítettek, írásos formában rögzítettek, majd
egymással megosztottak.
A tábor helyszíne mindvégig az intézmény épülete és udvara volt 2 súlyosan
halmozott fogyatékos gyermekek állandó jelenléte miatt.
A nyári napközis tábort 19 gyermek/tanuló vette igénybe.
A pedagógusok beszámolói alapján a napirend megvalósításánál némi nehézséget
jelentett az igen heterogén csoportösszetétel, de a tevékenységek gördülékeny végzésében az
ügyeletet vállaló pedagógiai munkát

segítők

gyermek ismerete és megbízható munkavégzése

nagy segítség volt. Pozitív tapasztalat volt a közösségi szalgálatát intézményünkben töltő
középiskolás diák tevékenysége is, aki pozitív attitűddel, empátiával, lelkesen állt a
gyerekekhez, igyekezett megtalálni a közös hangot velük és a munkából is kivette a részét.
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A tábori rendet követve a gyerekek reggel 7 órától gyülekezhettek az ügyeletben, a
helyiség közös elfoglalása 8 órakor történt. A reggeli után rövid benti játék következetett,
majd 9 óra körül az udvaron folytattuk a napot. Az udvaron igyekeztünk játéklehetőségeket
tárni a gyerekek elé, de többségtik saját ötlettel is rendelkezett és remekül töltötték a délelőtti
udvari

játékidőt

(focizás, a

legnépszerűbb

"visszafogott" pancsolás a kerti

öntöző

a homokvár építés volt, szappanbuborék fújás,

segítségéve!, labdázás stb. Az utolsó hétre a nagy

melegre való tekintettel, Dinnyés Annamária kolléganőnek köszönhetően, fiirdésre alkalmassá
vált a kerti pancsoló "medence", amit gyerekeink nagy örömmel vettek birtokba.
Az ebéd után csendes pihenő következett, melyre szükség volt, hiszen több gyermek is
rendszeresen elaludt ezen időben, a meleg és a fáradtság többször elnyomta őket. A délutánok
java részét a csoport benti foglalatoskodással töltötte: színezéssel, rajzolással, gyurmázással,
vagy éppen társas játékozással. A csoporttal lévő nevelők arra minden esetben figyelemmel
voltak, hogy a feladatokat, programokat a gyerekek
megfelelően

érdeklődésének

és képességszintjének

differenciálják Erre szükség is volt, hiszen a táborban jelen

lévő

gyerekek

életkora, diagnózisa, képesség-, készségszintje nagyon széles spektrumon mozgott. Az
óvodásoktól kezdve a Fejlesztő felkészítő csoport nebulóin át az általános iskola (TA) 5.
osztályos/ (ÉA) 8. osztályos kamaszaival bezárólag voltak tanulóink. Ennek ellenére a
gyerekek nemhogy remekül kijöttek egymással, de még jó hatással is voltak egymásra. A
kicsiket segítették a nagyobbak, a nagyobb gyerekek pedig, sokkal

megértőbbek,

kedvesebbek voltak, mint saját osztálytársaik körében. A picik észrevétlenül tanítottak nekik
türelmet, a kisebbek körül adódó problémahelyzetek megoldása kompetencia érzettel
jutalmazta a nagyobb diákokat. Az 5. osztályos tanulásban akadályozott diákunk, akinek
viselkedésével év közben gyakorta volt probléma, a tábor során többször kifejezetten nyugodt
magaviseletet produkált. Sokszor tevékenykedett a kertben, a homokozó, a konyhakert körül.
Munkájába bevonta az egyik autista fiút, együtt gereblyéztek, szedték az elszáradt leveleket a
talicskára vagy szállították el a komposztba. Az óvodások is nagyon jól feltalálták magukat az
udvari játékok kifejezetten élvezetesek voltak számukra.
A sok mozgásnak, játéknak, kézművességnek, éneklésnek

köszönhetően

komplex

fejlesztés tudott megvalósulni a tábor egész ideje alatt. A gyerekek a nap végén boldogan,
kicsit fáradtan távoztak a táborból. A szülők nagyon hálásak és elégedettek voltak azért, hogy
az iskola ezt a lehetőséget számukra a szünet alatt biztosította.

Budapest, 2016. 07. 29.

KŐBÁNYAI KOMPLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ SPECIÁLlS SZAKISKOLA 195021

NYÁRI TÁBORI OGYELET 2016.06.16-2016.07.31.
Időtartam

napok száma

órák száma

óradíj

összes bruttó

8.00-16.00

5

40

2 290 Ft

91600 Ft

Honffy Réka

8.00-16.00

2

16

1912 Ft

30 592 Ft

06.27-07.01.

Harman Judit

8.00-16.00

5

40

1671 Ft

07.04-07.08.

Pavkó Nikolett

8.00-16.00

5

40

1238 Ft

66 840 Ft
49 520 Ft

07.11-07.15.

8.00-16.00

5
5

40
40

1 733 Ft

69 320 Ft

07.18-07.22.

Udvardi Katalin
Villányi Kinga

1919 Ft

76 760 Ft

07.25-07.29.

Dinnyés Annamária

8.00-16.00

5

40

1609 Ft

64 360 Ft

06.16-06.22.
07.18-07.29.

Bencze Anna

8.00-16.00

15

120

2 228 Ft

267 360 Ft

Némethné Varga Ibolya

8.00-16.00

15

120

2 869 Ft

344 280 Ft

beosztás

06.16- 06.22. Ferenczi Elemér
06.23-24.

06.27.-07 .01.
07.01-07.15.

8.00-16.00

Összes bér bruttó

'

Berényi Lászlóné
06.16-06.22.

gy.ped: asszisztens
Berényi Lászlóné

gyp. Asszisztens
Patrascu Mária

07.04-07.08.

Petkes Margaréta
gyp. Asszisztens
gyp.asszisztens
Ármós Edit

>7.18-07.22.

Mária

ped. asszisztens
Erős

Mária

•ped .asszisztens
Pap Ildikó

5

25

1119 Ft

27 975 Ft

7

35

1119 Ft

39165Ft

7

35

1119 Ft

39165Ft

5

25

955 Ft

23 875 Ft

5

25

955 Ft

23 875 Ft

5

25

1022 Ft

25 550 Ft

5

25

1022 Ft

25 550 Ft

5

25

1061 Ft

26 525 Ft

5

25

1061 Ft

26 525 Ft

5

25

1061 Ft

26 525 Ft

5

25

1061 Ft

26 525 Ft

7.00-17.00

ped. asszisztens
Pap Ildikó
17.25-07.29.

27 975 Ft

7.00-17.00

gyp.asszisztens
Erős

1119 Ft

7.00-17.00

Ármós Edit
)7.11-07.15.

25

7.00-17.00

gyp. Asszisztens
Petkes, Margaréta
gyp. Asszisztens

5
7.00-17.00

gy.ped. asszisztens
Patrascu Mária
06.23-07.01.

1060 632 Ft

7.00-17.00

pe d .asszisztens

Összes bér bruttó

339 230 Ft

Mindösszesen bruttó

1 399 862 Ft
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