
[2t ·. szllmll előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önlwrmányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részérc 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanutói részérc szervczctt nyári feliigyelet és 
táboroztatás 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2017 . június 9-én megkötött, K/2453411 /2017 /II. iktatószámú támogatási szerződésben (a 
továbbiakban: Szerződés) foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i 
Önkormányzat 2016. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról 
szóló 13/2017. (V. 26.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 15. sorának terhére l 463 218 Ft 
összegű támogatást nyújtott a Kelet-Pesti Tankerületi Központ (a továbbiakban: Tankerület) 
részére. 

A Szerződés 3. és 4. pontja alapján az Önkormányzat által biztosított összeget a Tankerület a 
Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 
Gyógypedagógiai Módsze1iani Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és 
táboroztatás finanszírozása kapcsán a pedagógusok megbízási díjára és a munkaadót terhel ő 
járulékok elszámolására használhatta fel. 

A támogatási összeget az Önkormányzat 2017 . június 16-án egy összegben a Tankerület 
rendelkezésére bocsátotta. 

Az elszámolás az előterjesztés 2. melléklete. 

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a Szcrzőclés 11. 
a) pontjában meghatározottak szerint. 

Az elszámoláshoz a Tankerület elkészítette az összesítőt, és csatolta a kiadások számviteli 
bizonylatait hiteles másolatban. A felhasznált összeg l 463 218 forint. A nyári táborban 
megbízási szerződéssel foglalkoztatott 16 megbízott esetében személyenként csatolták a 
megbízás i szerződést. Benyújtották továbbá a jövedelmek átutalási dokumentációját is. 
A támogatási összeg felhasználásának részletezése tartalmi szempontból: 

A pedagógusok megbízási díjára fordított összeg l 456 568 Ft 
A munkaadót terhelő járulékra fordított összeg 6 650 Ft 
A Tankerület által felhasznált támogatási összeg összesen l 463 218 Ft 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Müködési Szabályzatáról szóló 31 /2011 . 
(IX . 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. al pontja alapján a Humánszolgáltatási 
Bizottság hatásköre. 



II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselö-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017 . november j;;. " 

Törvényessé ~;upontból ellenjegyzem: 

Dr. z bó Krisztián 
Jegyz 

l . me/lék/et az előt erjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

... /2017. (XI. 21.) határozata 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Jslwla és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és 
táboroztatás 2017. évi támogatásánal<: elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkonnányzat Képviselö-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Kelet-Pesti Tankerületi Központtal a Kőbányai Komplex 
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és táboroztatás támogatására kötött 2017. 
évi szerzödés szerinti elszámolásról szóló beszámolót elfogadja. 
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Kelet-Pesti Tankerületi Központ 

1106 Budapest Keresztúri út 7-9. 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

Kőbányai. Komplex Óvodn, Álto.lános lslwln, 
Készségfejlesztő Speciríli.s Szald.slroln 

_ll07 Bnd(JpesL Gém. n. 5-7. 
OM nzonosít.ó: O.'-JR4/R 

lkt. 228/2017 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR BESZÁMOLÓJA 

Tábor helyszíne: 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 

ll 07 Budapest Gém u. 5-7. 

Időszak: 

2017. 06. 15- 2017. 07. 

Intézményünk hagyományaihoz híven, a 2017. 06. 16-2017. 07. 28-ig terjedő időszakban 

nyári napközis tábort szervezett az azt igénylő szülők gyem1ekei számra. 

Az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű gyennekeket/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 gondoskodunk. 

A tábor megszervezéséhez a Kőbányai Önkom1ányzat l. 400.000 Ft támogatást nyújtott , amit 

ezúton is nagyon köszönünk! 

A. napközis tábor heti bontásban kerül megszervezésre. A gyem1ekek/tanulók szakszerü 

ellátásáról előzetes beosztás szerint hetente egy gyógypedagógus, illetve egy 

gyógypedagógiai asszisztens gondoskodott megbízási szerződéssel , 7-17 óráig te1j edö 

időszakban . A táborban végzett munkájukat a tábori naplóban adminisztrálták. 

A gyermekek/tanuJók foglalkoztatása, szabadidős tevékenységeinek irányítása a pedagógusok 

által előzetesen elkészített tervek, napirend alapján tö~ént. A pedagógusok a napirendet, a 

tábort igénylő gyermekek életkori sajátosságainak, képességeinek, készségeinek, 

motivációjának, érdeklődésének figyelembe vételével készítették el, kiemeit figyelmet 

fordítva a heterogén összetétel miatt szükséges egyéni bánásmód megvalósulására , a 

differenciálásra. Ennek érdekében a táborban munkát vállaló pedagógusok a tanév utol só 

hetében az osztályfőnököktől összegyűjtötték a gyem1ekekkel kapcsolatos információkat, 

melyeket mindannyian saját tapasztalatokkal is kiegészítettek írásos formában rögzítettek, 

majd megosztottak egymással. 

Telefon: 261-7691 , 261-6863 Fa.:\:: 433-2666 
e- m.ai.l: gem@lr.om.p lex a. his Ir,. a.xelero. n et, lw ba.nya.ilwmp_le:\:is Ir. o la@gtna.il. COl/l. 
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A tábor helyszíne mindégig az intézmény épülete és udvara volt. A pedagógusoknak a 

napirend megvalósításánál némi nehézséget jelentett az igen heterogén összetétel, de a 

tevékenységek gördülékeny végzésében az ügyeletet ellátó asszisztensek gyem1ekismerete, 

odaadá, lelkes és megbízható munkavégzése nagy segítséget jelentett. 

A tábori rendet követve a gyerekek reggel 7 órától gyülekezhettek az ügyeletben, a helyiség 

közös elfoglalása 8 órakor történt. Reggelire 8 órakor került sor az étkezőben. A reggeli után 

rövid benti játék vagy foglalkozás következetett Ezek általában zenés foglalkozások voltak, 

közös éneklések, hangszerrel kísérve. A gyerekek nagyon élvezték. Többször mozgással 

kísérték öket, így kicsit felfrissülhettek és figyelmük is fokozódott a reggeli koránkelés után . 

A zenemellett szerepet kapott a kézmüveskedés is. Nagy élvezettel színezték a gyerekek pl. a 

zsugorfóliából készíthető nyakláncot, kulcstartót. 

A foglalkozások után, udvarra szükséges dolgok összeszedegetése után, az udvaron folytatták 

a napot, jó idő lévén. A kollégák igyekeztek sokféle játéklehetőséget (focizás, fogócskázás , 

bújócskázás, homokozás, homokvárépítés, szappanbuborék fújás, labdázás, ugróiskolázás, 

rollerezés, pancsolás) tárnia gyerekek elé. Többségük saját ötlettel is rendelkezett. 

Az ebéd után csendes pihenő következett, melyre szükség volt, hiszen több gyermek is 

rendszeresen elaludt ezen időben, a meleg és a fáradtság többször elnyomta öket. Néhán y 

tanuló nem aludt és sokszor zavarta is a többieket, de ezt a kollégák igyekeztek külön szabába 

soroJással kivédeni. Az egyik szabában aludni, a másikban csendesen olvasni , rajzolni , írni is 

lehetett. A délutánok többi részét benti foglalatoskodással töltötték: színezéssel, rajzolással , 

gyunnázással, kézműveskedéssel, nyomdázással, vagy éppen társasjátékozássaL 

A kollégák szerettek volna egy kis "munkatevékenységet" is becsempészni a gyerekek 

életébe. Az értelmileg akadályozottak tagozatának konyhakertjét többször is meglátogatták. 

Meglocsolták a veteményest, kiszedték a dughagymát, céklát. Érdekes volt megtapasztalni, 

hogy a lakótelepen nevelkedő gyerekek mennyire szeretik a kerti munkát, mennyire vágynak 

rá. Szívesen vették kézbe a locsolót, húzták-vonták, hátra vitték, locsoltak. Élmény volt 

számukra a földből hagymát, céklát kihúzni, azt lemosni a sártól. Ezeket örömmel végezték és 

elégedettek voltak, ha dicséretben részesítették őket munkájuk miatt. 

Június 18-án az ATV stábja forgatott táborunkban. Egy kézműves foglalkozáson vettek részt , 

amelyen medúzákat "úsztattak a gyerekek" pet palackokban, majd bemutattuk a mezítlábas 

pályát és a fészekhintát A készített felvételeket a 2017. 07. 24-i adásban, illetve az atv 

internetes oldalán lehet megtekinteni. (Link: http: //www.atv.hu/vicl eok/vicleo-:2_Q_u_Q724:: 

kobanya-hirado-20 17-07-24) 

Összefoglalásként elmondható, hogy a tábor ideje alatt magvalósuló mozgásos, játékos, 

kézműves, zenés foglalkozásnak, a kertészkedésnek köszönhetöen komplex fejlesztés tudott 

Telefon: 261-7691,261-6863 Fax: 433-2666 
e·nw,il: g-em@lwmplexa.ltislc.a.xelero.net, lwbanyailr.omplexislrola@gmail.com 
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megvalósulni a tábor egész ideje alatt. A gyerekek a nap végén kicsit fáradta , de távoztak az 

intézménybőL A szülők nagyon hálásak és elégedettek azért, hogy a Kelet-Pesti Tankerületi 

Kőzpont, a Kőbányai Önkormányzat és az intézmény ezt a lehetőséget biztosította számukra a 

szünet alatt. 

. . \ 
lj . ... 

Budapest, 2017. július 28. 

Telefon: 261-769.1 , 261-6863 Fa:\~: 433-2666 
e -ma.il: gem@lwmp lexaltis Ir.. axelero. ne t, ho bnnyailw m,]2]_exis /w l.rrffi!,g- 11 r. ni. l. cm n 
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KŐBÁNYAI KOMLEX ÓVODA, ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÉSZSÉGFEJLESZTŐ ISKOLA ÉS EGYSÉGES 
GYÓGYPEDAGÓG lAl MÓDSZERT ANI INTÉZMÉNY 

Beosztás 

Ármós Edit 
-Bencze Anna 

Bencze Anna 

Csomor Anita 

Erős Mária 

Erős Mária 

Harman Judit 

Mezei Alexandra 

Némethné Varga Ibolya 

Némethné Varga Ibolya 

Papp Ildikó 

Patrascu Mária 

Sáfrány Flóra 

Szarvasné Szabó Anna 

Udvardi Katalin 

Villányi Kinga 

Munkaadói járulék felhasználás 

Összesen 

Kelt: Budapest, 2017.09.15 

Összesítő lap a KJ24534/ l/2017/ 11 iktató számú támogatási szerződés elszámolásához. 

Időtartam 
Teljesített 

napok száma 

07.03-07.14 15 

06.16- 06.23 6 

07.03-07.14 10 

06.16 - 06.30 l 

07.03-07.07 5 

07.17- 07.28 10 

07.03 - 07.07 5 

06.16 - 06.23 6 

06.26 - 06.30 5 

07.17-07.28 10 

07.17- 07.28 10 

06.16 - 06.30 ll 

07.17-07.21 5 

06.26 - 06.30 5 

07.10-07.14 5 

07.24- 07.28 5 

Teljesített 
órák száma 

Óradíj Bruttó díj Nettó díj 

75 

48 

80 

55 

25 

50 

40 

48 

40 

80 

50 

55 

40 

40 

40 

40 

l 279 Ft 95 925 Ft 68 299 Ft 

2 302 Ft 110 496 Ft 78 673 Ft 

2 302 Ft 184 160 Ft 131 122Ft 

l 279 Ft 70 345 Ft 50086Ft 

l 013 Ft 25 325 Ft 18 031 Ft 

l 013 Ft 50 650 Ft 36062Ft 

l 726 Ft 69040Ft 49157Ft 

l 854 Ft 88 992 Ft 63 362 Ft 

2 973 Ft 118 920 Ft 84 671 Ft 

2 973 Ft 237 840 Ft 169 342 Ft 

l 013 Ft 50 650 Ft 36062Ft 

l 279 Ft 70 345 Ft 50086Ft 

l 279 Ft 51 160Ft 36 426 Ft 

l 790 Ft 71 600 Ft 50 979 Ft 

l 790 Ft 71 600 Ft 50 979 Ft 

2 238 Ft 89 520 Ft 63 738 Ft 

6 650 Ft 

l 463 218 Ft l 037 075 Ft 
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Ki fizetés 
napja 

201 7.07.26 

201 7.07.11 

2017.07.26 

20 17.07.26 

2017.07.26 

201 7.08.04 

20 17.07.26 

2017.07.1 1 

2017.07.26 

2017.08.01 

2017.08.04 

2017.07.26 

2017.08.04 

2017.07.26 

2017.07.26 

2017.08.04 

20 l 7.08.21 


