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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

frs--=/ számú e lőterjesztés 

a 2018. évi kőbányai nyári táborokról szóló tájékoztatóról 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § ( l) 
bekezdés 8. pontja értelmében a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható közfeladatok 
körében ellátandó helyi önkormányzati feladat - többek között - a gyermekjóléti szolgáltatások 
és ellátások biztosítása. 

A személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátások közül a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (2) bekezdés b) 
pontja szerinti gyermekek napközbeni ellátását a nyári időszakban Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a nyári napközis táborok 
szervezésével biztosítja. Az itt fizetendő térítési díjakról, az igénybe vehető kedvezményekről 
a neve lési-oktatási intézményekben biztosított gyermekétkeztetés igénybevételének módjáról 
és a térítési díjak mértékéről szóló 26/2011. (IX. 1.) önkormányzati rendelet rendelkezik. 

A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
alapításáról szóló 205/2015. (V. 21.) KÖKT határozat rendelkezett a kizárólagos 
önkormányzati tulajdonú nonprofit kft. létrehozásáról , melynek használatába adta - többek 
között - az arlói üdülőt, a balatonalmádi üdülőt és a balatonlellei nyári tábort. A balatonalmádi 
és balatonlellei üdülők önkormányzati közfeladatok ellátását szolgálják. 
Az arlói üdülőt az Önkormányzat nyilvános pályázaton 2018. augusztusában értékesítette, az 
adás-vételi szerződést a felek aláírták, a vételárat a vevő megfizette, az ingatlant részére az 
Önkormányzat birtokba adta, így táboroztatás ebben az évben az arlói üdülőben már nem 
valósult meg. 

Az Önkormányzat és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korláto lt 
Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőrösi Kft.) között megkötött közmüve lődési 

megállapodás rögzíti a nyári napközis tábor működtetését, valamint az üdülők üzemeltetését. 
A Kőrösi Kft. alapító okiratában a társaság tevékenységi körei között is szerepel a gyermekek 
napközbeni ellátása, valamint üdülési , egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás. 

A Kőrösi Kft. a 2018. évben is megküldte a nyári táboroztatásról szóló részletes tájékoztatót (a 
továbbiakban: Tájékoztató), mely az előterjesztés 1. melléklete. 

A tájékoztató részletesen tartalmazza a Kőrösi Kft. által szervezett táborokban résztvevő 
gyermekek számát a térítésmentes, kedvezményes és teljes térítést fizetők arányának 
megjelölésével. 
Bemutatja a nyári napközis tábor programjait, a felügyeletet ellátók számát és végzettség 
szerinti megoszlását, a tábor összköltségét a személyi kiadásokkal együtt. 
A balatonlellei tábornál felsorolja a tábort igénybe vevőket létszámadatokkal együtt. 



A szaktáboroknál bemutatja a bevétel nagyságát. 
A tájékoztató megfogalmazza a táborokkal kapcsolatos általános tapasztalatokat, kitér a 
problémákra a nehézségekre és azokra megoldási javaslattal él. 

Budapest, 2018. szeptember,!/ " 

~ 
a nyiGábor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



Kálmánné Szabó Judit 
osztályvezető 

részére 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
H u m ánszolgá ltatá si Főosztály 
Közneve lési és Civilkapcsolati Osztály 

Tárgy: tábori értékelés 
1kt. szám: I'.'. -- '3 b I IJ.J\J 
Ügyintéző: Győrffy László 
Tel: 
E-mail: 

A kőbányai általános isko lás korú gyermekek nyári napközis ellátását és táboroztatását az elmúlt 

évekhez hasonlóan idén nyáron is a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ látta el , 

me lynek helyszíne vá ltozat lanu l a Kőbányai Janikovszky Éva Általános Iskola épü lete és udvara . A 

gyerekek 8-10 napos táboroztatását továbbra is az önkormányzat balatonlellei táborában végeztük. 

Tábor neve: 
Nyári napközis tábor 
A tábor he lyszíne: Janikovszky Éva Álta lános Isko la (1105 Bp., Kápolna tér 4.) 

Időpontja: 

2018. június 25-tő l augusztus 24-ig. A tábor napközis jelleggel hétköznaponként 8.00-16.00 
óráig tartott. Regge li ügyelet 7.00 órától, dé lutáni ügyelet: 17.00 óráig volt. 
A napközis tábor turnusai: 

1. turnus: 2018. június 25-29. 
2. turnus: 2018. július 2 - július 6. 
3. turnus : 2018. július 9-13 . 
4. turnus : 2018. jú lius 16-20. 
s. turnus: 2018. július 23-27. 
6. turnus : 2018. július 30 - augusztus 3. 
7. turnus: 2018. augusztus 6-10. 
8. turnus: 2018. augusztus 13-17. 
9. turnus: 2018. augusztus 21-24. 

Résztvevők turnusonként (ebből nem mindenki 5 napon keresztül) : 
1 turnus: 143 fő 
2 turnus: 140 fő 
3 turnus: 161 fő 
4 turnus: 141 fő 
5 turnus: 127 fő 
6 turnus: 122 fő 
7 turnus: 132 fő 
8 turnus: 115 fő 
9 turnus: 100 fő 

Kedvezményes, ingyenes táborozók száma, részvételi díjak: 
Részvéte li díj: az évközi napközis térítési dij. 
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1. turnus: 2018 . június 25-29. 
Táborozók száma összesen: 143 fő 
Nem kedvezményes táborozó: 71 fő 
100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 32 fő 
100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: 0 fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg (saját jogon): 13 fő 

50 kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 27 fő 

2. turnus: 2018. július 2 - július 6. 

Táborozók száma összesen: 140 fő 
Nem kedvezményes táborozó: 77 fő 
100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 32 fő 

100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: 1 fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg (saját jogon): 8 fő 

50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 22 fő 

3. turnus: 2018. július 9 - július 13. 

Táborozók száma összesen: 161 fő 
Nem kedvezményes táborozó: 85 fő 
100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 39 fő 
100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: l fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg {saját jogon): 10 fő 
50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 26 fő 

4. turnus: 2018. július 16 - július 20. 
Táborozók száma összesen: 141 fő 
Nem kedvezményes táborozó: 66 fő 

100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 37 fő 
100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: 1 fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg {saját jogon) : 10 fő 

50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 27 fö 

5. turnus: 2018. július 23 - július 27. 

Táborozók száma összesen: 127 fő 

Nem kedvezményes táborozó: 57 fő 

100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 43 fő 

100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: l fő 

50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg (saját jogon) : 13 fő 

50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 13 fő 

6. turnus : 2018. július 30 - augusztus 3. 

Táborozók száma összesen: 122 fő 

Nem kedvezményes táborozó: 53 fő 
100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 33 fő 

100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: 0 fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg {saját jogon): 15 fő 
50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként.· 21 fő 

7. turnus: 2018. augusztus 6 - augusztus 10. 

Táborozók száma összesen: 132 fő 

Nem kedvezményes táborozó: 67 fő 

100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatáskén t : 28 fő 
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100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: l fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg (saját jogon): 13 fő 

50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 23 fő 

8. turnus: 2018 . augusztus 13 -augusztus 17. 

Táborozók száma összesen: 115 fő 
Nem kedvezményes táborozó: SS fő 
100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 30 fő 
100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: 1 fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg (saját jogon): 17 fő 

50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 13 fő 

9. turnus: 2018. augusztus 21 - augusztus 24. 

Táborozók száma összesen: 100 fő 
Nem kedvezményes táborozó: 52 fő 
100 % kedvezményben részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásként: 27 fő 
100 % kedvezményben részesült, mint nevelésbe vett gyermek: l fő 
50 % kedvezményben részesült, mint tartós beteg (saját jogon): 13 fő 

50 % kedvezményben részesült 3 vagy több gyerekes család tagjaként: 7 fő 

Felügyelet ellátása 
Az előkészületek még az iskolai tanév alatt megkezdődtek, mely elsődlegesen a személyi feltétel ek-, 

eszköz-, forrásegyeztetést, valamint a sze rződések megkötését jelentették. Az idei évben az alkalmi 

munkavállalói megbízás formáját mindenki örömmel fogadta, a szerződések rendben, a kifizetések 

tervezetten érkeztek. A táboroztatási feladatok ellátásához szükséges pedagógus létszám biztosítás 

érdekében tavasztól kerestük a feladat ellátására legalkalmasabb kollégákat törekkedve arra, hogy 

lehetőleg kőbányai pedagógusokat foglalkoztassunk. Első körben az elmúlt évek bevált táboroztatóit 

kerestük meg és utána tettünk közzé csak felhívásokat. E mellett idén is foglalkoztattunk főiskolai 

hallgatókat is. A foglalkoztatást a legtöbb esetben egyszerűsített munkavállalási szerződéssel 

oldottuk meg, ritkább esetekben fordult elő vállalkozói szerződés és a hozzá kötődő számlás kifizetés, 

mivel a pedagógusok többsége nem rendelkezett vállalkozói bizonyítvánnyal , enged éllye l. 

Turnusonként a gyermekekre ügyeleti időben regge l 7 . 00-től 8.00 óráig, illetve délután 16.00-tól 

18.00 óráig 2 fő táboroztató biztosította a felügyeletet. 

Turnusonként védőnői szolgálat minden nap 8-16 óra között volt 1 fő védőnő részvételével, akinél 

minden hétfőn a táborozók kötelező egészségügyi szűrésen vettek részt. Nagyon köszönjük a ke rületi 

védőnők munkáját, az egészségügyi ellátást a táborban, így a sérüléseket azonnal szakértő kezek 

láthatták el. 

Napközis tábor turnusaiban összesen egészségügyi célokra (kötszerek, fertőtlen ítő szerek, 

gyógyszerek) 31.927 Forintot fordítottunk. 

Kimutatás turnusonként a táboroztatókról: 
1. turnus: 2018. június 25-29. 
A 2018 . évi nyári napközis tábor első turnusát az előzetes befizetett gyermekek létszáma alapján 7 fő 

diplomás pedagógussal, 1 fő szabadidő szervező - kísérővel (diplomás pedagógus) , 1 fő diplomás 

pedagógus táborvezetővel, 1 fő gazdasági szakemberrel (érettségi bizonyítvány) indítottuk . 

Táboroztatóink munkáját további önkéntes középiskolás diákok segíte tték. 
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KIFIETÉS Bruttó Napidíj Napok ÖSSZESEN ! 
Beosztás Végzettség M ÓDJA SZERZŐDÉS TIP. (Ft) száma bruttó 

Egyszerű s íte tt sze rződ és 
Konyhavezető utalás 5 OOO Ft s 25 OOO Ft 

Gazdaság i Egysze rűs ít ett sze rződés 
ügyint é ző/ pénztáros Érettségi utalás 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Tá borveze tő Pedagógus diploma utalás Egyszerűsített szerződ és 12 OOO Ft 5 60 OOO Ft 

Programszervező és Egyszerűsített szerződés 
ügyeletes Pedagógus diploma utalás 11 600 Ft 5 58 OOO Ft 

Táboroz tató és 
Egyszerűsített sze r ződés 

ügyeletes 1 Pedagógus dip loma utalás 11 200 Ft 5 56 OOO Ft 

Táboro ztató 2 Pedagógus diploma utalás Egyszerüsi tett s ze rződ és 10 OOO Ft s 50 OOO Ft 

Táboroztató 3 Pedagógus diploma uta lás Egysze rű síte tt szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 4 Pedagógus diploma uta lás Egysze rűsíte tt sze rződ és 10 OOO Ft s 50 OOO Ft -- ----
Táboroztató S Pedagógus diploma utalás Egyszerüsített sze rződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 6 Pedagógus dip loma uta lás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 7 Pedagógus dip loma utalás Egysze rűsített szerződ és 10 OOO Ft 3 30 OOO Ft 

ÖSSZESEN: 514 OOO Ft 

2. turnus: 2018. július 2-6. 
7 fő táboroztatóval (mindenki pedagógus diplomával rendelkezett), 1 fő szabadid ő szervező 

k ísé rővel (diplomás pedagógus), 1 fő diplomás pedagógus tábo rvezetőve l , 1 fő gazdasági 
szakemberrel (érettségi bizonyítvány) üzemelt a 2. turnus. 

KI FIETÉS Bruttó Napidíj Napok ÖSSZESEN 
Beoszt ás Végzettség MÓDJA SZERZŐDÉS TIP. {Ft ) száma bru ttó 

Konyhave ze tő utalás Egysze rűs ített sze r ződé s 5 OOO Ft 5 25 OOO Ft 
Gazdasági 

Egyszerűsíte t t szerződés 
ügyin téz ő/pénztá ros Érettségi utalás 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Tá borveze tő Pedagógus diploma utalás Egyszerűs íte t t szerződés 12 OOO Ft 5 60 OOO ít 

Programszervező és 
Egyszerűsített s zerződ és 

ügyeletes Pedagógus diploma utalás 11 600 Ft 5 58 OOO Ft -··- -----··· 
Táboroztató és 

Egyszerűsített sze rződ é s 
ügyeletes 1 Pedagógus dip loma uta lás 11 200 Ft 5 56 OOO Ft 

Táboroztató 2 Pedagógus diploma uta lás Egyszerűsít ett szerződ és 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 3 Pedagógus diploma utalás E gyszerűs ít ett sze rződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 4 Pedagógus diploma utalás Egyszerű síte tt szerződ és 10 OOO Ft 5 50 OOO f t 

1 áboroztató 5 Pedagógus diploma utalás Egysze r űsíte t t s ze rződés 10000 Ft 5 50 OOO Ft 

Táborozta tó 6 Pedagógus diploma utalás Egysze rűs ített sze r ződ és 10000 Ft s 50 OOO Ft 

Táboroztató 7 Pedagógus diploma utalás Egyszerűs íte tt szerződ és 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

ÖSSZESEN : 534 OOO Ft 

3. t urnus: 2018. július 9-13 . 
8 fő táboroztatóval (mindenki pedagógus diplomával rendelkeze tt ), 1 fő szabad i dő sze rvező 

kísé rővel (d iplomás pedagógus), 1 fő diplomás pedagógus táborvezetőve l , 1 fő gazda sági 
sza kemberrel (érettségi bizonyítvány) működött a 3. turnus . 

KIFIETÉS Bruttó Napidíj Napok ÖSSZESEN 

Beosztás végzettség MÓDJA SZERZŐDÉS TIP. (Ft) szá ma bruttó 

konyhavezető Konyhavezető utalás Egyszerű s íte t t sze r ződés 5 OOO Ft 5 25 OOO Ft 

Ga zd asági Gazdasági 
E gyszerűsített szerz őd és 

u gyi n t éző/pé n ztáros ü gyin téző/pénztá ros utalá s 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Táborveze tő és 
Egyszerű síte tt szerződ és 

ugye letes Pedagógu s diploma utalás 13 600 Ft 5 68 OOO Ft 
··-
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1 Program sze rvező és 
Egyszerüsített szerződés 

ugyeletes Pedagógus diploma utalás 11 200 Ft s 56 OOO Ft 

Táboroztat ó 1 Pedagógus diplo ma utalás EgyszerOsitett szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Tábo rozta t ó 2 Pedagógus d ip loma utalás Egyszerüsítet t szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Tá bo roztató 3 Ped agógus diploma uta lás Egysze rűs ít et t szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táborozta tó 4 Pedagógus diploma uta lás Egysze rű s ített sze rződ és 10000 Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroz tató 5 Pedagógu s di ploma uta lás Egyszerűsített szerződ és 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroz tató 6 Pedagógus diploma uta lás Egyszerűsített sze rződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 7 Ped agógus d iplom a uta lás Egyszerűsített sze r ződés 10 OOO Ft s 50 OOO Ft 

Táboroztató 8 Pedagógu s d iploma utalás Egysze rűs ít et t szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

ÖSSZESEN : 584 OOO Ft 

4. turnus: 2018. július 16-20. 
8 fő táboroztatóval (végzettség mindenki pedagógus diplomával rendelkezett}, 1 fő szabadidő 

szervező - kísérővel (diplomás pedagógus}, 1 fő diplomás pedagógus tábo rve zetőve l , 1 fő gazdasági 
szakemberrel (érettségi bizonyítvány) működött a 4. turnus. 

KIFIETÉS Bruttó Napid íj Napok ÖSSZESEN 

Beosztás végzettség MÓDJA SZERZŐDÉS TIP. {Ft) száma bru ttó 

Konyhavezető Konyhaveze tő utalás Egysze rűs íte tt szerződés 5 OOO Ft 5 25 OOO ft 

Gazdaság i 
1 

ügyintéző/pénz táros Ére ttségi utalás 
Egyszerűs íte tt szer ződés 

7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 
---

Tá borvezető és 

ügyeletes . Pedagógus diploma utalás 
Egyszerűsített sze rződés 

13 600 Ft 4 54 400 Ft 

Program szervező és 
E gysze rűsí t et t szerződés 

úgyeletes Ped agógus diplom a utalá s 11 200 Ft 5 56 OOO Ft 

Táboroz tat ó 1 Pedagógu s diplom a utalás Egyszerű s íte t t sze rződ és 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroz tató 2 Ped agógus dip loma utalás Egyszerűsít ett szerződés 10 OOO Ft s 50 OOO Ft 

Tá boroztató 3 Pedagógus d iplo m a ut alás Egysze rűsíte t t szerződés 10 OOO Ft s 50000 H ----
Tá boroztató 4 Pedagógu s d iplom a utalás Egysze rOsitet t szerződ és 10 OOO Ft 4 40 OOO Ft 

Táboroztató 5 Pe dagógu s d iploma utalás E gysze rűs íte t t sze r ződés 10 OOO Ft 4 40 OOO • t 

Táborozta tó 6 Pedagógus d iploma utalás Egyszerűsíte tt sze rződé s 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztat ó 7 Pedagógu s d iploma utalás Egysze rűs ített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztat ó 8 Pedagógu s diploma utalás Egyszerűs íte tt szerződés 10 OOO Ft 3 30 OOO Ft 

ÖSSZESEN: 530 400 Ft 

s. turnus: 2018. július 23-27. 
6 fő táboroztatóval (végzettség megoszlása alább a táblázatban}, 1 fő szabad id ő szervező - kísé rővel 

(d iplomás pedagógus}, 1 fő diplomás pedagógus táborvezetővel , 1 fő gazdasági szakemberrel 
(érettségi bizonyítvány). 

KIFIETÉS Bruttó Napidíj Napok ÖSSZESEN 

NÉV Feladat MÓDJA SZERZŐDÉS TIP. {Ft) száma bru ttó 

Egyszerűsített szerződés 
Konyhavezető Konyhavezet ő uta lás S OOO Ft 5 25 OOO Ft 

Gazdasági Egyszerű sít ett szerződés 

úgyin té zó/pénztá ros Érett ségi utalás 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Táborvezető és 
Egys zerű sítet t szerződés 

ligye letes Pedagógus d iploma utalás 13 800 Ft 5 G9 OOO Ft 

Program szervező Pedagógus d iplo m a utalás Egysze rű s ít e t t szerződés 10 OOO Ft s 50 OOO Ft 

Táborozta tó 1 Pedagógus diploma ut alás E gysze rűsíte t t sze rződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Tábo ro ztató 2 főiskolai h allga tó utalás Egyszerűs ített szerződ és 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Táboroztató és 
Egysze rű sített s zerződés 

ügye letes 3 Pedagógu s dip loma uta lás 11 200 Ft 5 SG OOO Ft 

5 
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1 
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Táboroztató 4 Pedagógus diploma utalás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 5 Pedagógus diploma utalás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 6 Pedagógus diploma uta lás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

ÖSSZESEN : 470000 Ft 

6. turnus: 2018. július 30-tól - 2018. augusztus 3. 
6 fő táboroztatóval (végzettség megoszlása alább a táblázatban), 1 fő szabadidő szervező - k ísé rővel 

(d iplomás pedagógus), 1 fő diplomás pedagógus táborvezetővel, 1 fő gazdasági szakemberrel 

(érettségi bizonyítvány). 

NÉV Feladat 

KIFIETÉS 
MÓDJA SZERZŐDÉS TIP. 

Bruttó Napidíj 

(Ft) 

Napok 

száma 

1 
ÖSSZESEN li 

bruttó 

Konyhavezető Konyhavezető utalás Egyszerűsitett szerződé s S OOO Ft 5 OOO Ft i 
Gazdasági Megbízási sze rződés 1 

ügyintéző/pénztáros Érettségi uta lás 9 890 Ft 19 780ft i 

Gazda sági Egyszerűsitett szerződés 

ügyintéző/pénztáros Érettségi utalás 7 OOO Ft 21 OOO Ft 
Táborvezető és 

ügyeletes Pedagógus diploma uta lás 
Egyszerüsitett szerződés 

13 800 Ft 5 69 OOO Ft 

Programszervező Pedagógus dip loma utalás Egyszerű s íte tt sze rződ és 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táborozta tó 1 Pedagógus diploma utalá s Egyszerűsitett szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 2 Főiskolai hallgató uta lás Egyszerűsített szerződé s 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Táboroztató és 

ügyeletes 3 Pedagógus diploma utalás 
Egyszerüsitett szerződés 

11 200 Ft s 56 OOO Ft 

Táboroztató 4 Pedagógus diploma utalás Egyszerűsíte tt szerződ és 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 5 Pedagógus dip loma utalás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táborozta tó 6 Pedagógus diploma utalás Egyszerűsíte tt szerződés 10000 Ft 5 50 OOO Ft 

ÖSSZESEN: 455780 Ft 

7. turnus: 2018. augusztus 6-10. 
6 fő táboroztatóval (végzettség megoszlása alább a táblázatban), 1 fő szabadidő szervező - kísérővel 

(diplomás pedagógus), 1 fő diplomás pedagógus táborvezetővel, 1 fő gazdaság i szakemberrel 
(érettségi bizonyítvány) . 

KIFIETÉS Bruttó Napidíj Napok ÖSSZESEN 
NÉV Feladat MÓDJA SZERZŐDÉS TIP. (Ft) száma bruttó 

Egyszerűsít ett sze rződés 
Konyhavezető Konyhavezet ő utal.is 5 OOO Ft 4 20 OOO Ft 

Gazdasági Egyszerűsített szerződés 
ügyintéző/pénztáros Érettségi utalás 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Vállalkozói szerződés 
Táborveze t ő Pedagógus diploma uta lás 12 OOO Ft 5 60 OOO f t 

Programsze1vező és Válla lkozói szerződés 
ügyeletes Pedagógus diploma utalás 11 600 Ft 5 58 OOO Ft 

Táborozta tó 1 Pedagógus diploma utalás Egyszertisít ett sze rződés 10 OOO Ft 4 40 OOO H 

Tjboroztató 2 Pedagógus diplom a utalás Egyszer(ísíte t t sze rződés 10 OOO Ft l 10 OOO Ft 

Táborozt ató és 
Vállalkozói szerződés 

ügyeletes 3 Football edző utalás 8 300 Ft 5 41 500 Ft 

Táboroztató 4 Táboroztató utalás Vállalkozói szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 
--< 

Vállalkozói szerződés 
1 

Táboroztató 5 Football edző utalás 7 OOO Ft 5 3:, OOO Ft 1 

Táboroztató 6 Football ed ző utalás Vállalkozói szerződés 7 OOO Ft 5 35 OOO Ft 

Táboroztató 7 Pedagógiai assz isztens utalás Egyszerűsített szerződ és 7 OOO Ft s 35 OOO ít 

6 



T~boroztató 8 Főiskola i hallgató utalás Egysze rüsitett sz erződ és 7 OOO Ft s 35 OOO Ft 

ÖSSZESEN: 454 500 Ft 

8. turnus: 2018. augusztus 13-17. 
6 fő táboroztatóval (végzettség megoszlása alább a táblázatban), 1 fő szabadidő szervező - kísérővel 

(diplomás pedagógus), 1 fő diplomás pedagógus táborvezetővel , 1 fő gazdasági szakemberrel 

(érettségi bizonyítvány) . 

KIFIETÉS Bruttó Napidíj Napok ÖSSZESEN 

NÉV Feladat MÓDJA SZERZŐDÉS TI P. (Ft) száma bruttó 

Konyhavezető Konyhavezető utalás Egyszerűsített szerződés S OOO Ft s 25 OOO Ft 

Gazdasági Egyszerűsített szerződés 

ügyintéző/pénztáros Érettségi utalás 7 OOO Ft s 35 OOO Ft 

Táborvezető Pedagógus diploma utalás Vállalkozói szerződés 12 OOO Ft 5 60 OOO Ft 

Programszervező és Vállalkozói szerződés 
ügyeletes Pedagógus diploma utalás 11 600 Ft 5 58 OOO Ft 

Táboroztató l Pedagógus diploma utalás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

Táboroztató 2 Pedagógus diploma utalás Vállalkozói szerződés 10 OOO Ft 4 40 OOO Ft 

Táboroztató 3 Football edző utalás Vállalkozói szerződés 7 OOO Ft s 35 OOO Ft 

Táboroztató 4 Pedagógiai asszisztens utalás Egyszerűsített szerződés 7 OOO Ft s 35 OOO Ft 

T.iboroztató és 
Egyszerüsitett szerződés 

úgyeletes s Főiskolai hallgató utalás 8 200 Ft 5 41 OOO Ft 

Táboroztató 6 Pedagógus diploma utalás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 5 50 OOO Ft 

ÖSSZESEN: 429000 Ft 

9. turnus: 2018. augusztus 13-17. 
5 fő táboroztatóval (végzettség megoszlása alább a táblázatban), 1 fő szabadidő szervező - kísérővel 

(diplomás pedagógus), 1 fő diplomás pedagógus táborvezetővel, 1 fő gazdasági szakemberrel 
(érettségi bizonyítvány) . 

KIFIETÉS Bruttó Napidíj Napok ÖSSZESEN 1 

Beosztás Végzettség MÓDJA SZERZŐDÉS TIP . (Ft) száma 
bM<ó ~ 

Konyhavezető utalás Egyszerüsitett sze rződés S OOO Ft 4 20 OOO Ft 

Gazdasági 
Egysze rűsített szerződés 

ügyin téző/pénzt á ros ~rettségi utalás 7 OOO Ft 4 28 OOO Ft 

Táborvezető Pedagógus diploma utalás Vállalkozói szerződés 12 OOO Ft 4 48 OOO Ft 

Programszervező és 
Vállalkozói szerződés 

ügyeletes Pedagógus diploma utalás 11 600 Ft 4 46 400 Ft 

Táboroztató és 
Vállalkozói szerződés 

ügyeletes 1 Football edző utalás 8 300 Ft 4 33 200 Ft 

Táboroztató 2 Pedagógiai asszisztens utalás Egyszerűsített sze rződ és 7 OOO Ft 4 28 OOO Ft j 
Táboroztat ó 3 Fői skolai hallgató utalás Egyszerüsített szerződ és 7 OOO Ft 4 28 OOO Ft 

i 
1 

Táboroztató 4 Football edző utalás Vállalkozói szerződés 7 OOO Ft 4 28 OOO Ft 

Táboroztató 5 Pedagógus diploma utalás Egyszerűsített szerződés 10 OOO Ft 4 40 OOO Ft 

Táboroztató 6 Pedagógus diploma utalás Vállalkozói szerződés 10 OOO Ft 4 40 OOO Ft 

ÖSSZESEN: 33960~ 

Táboroztatók dijo mindösszesen: 4.311.280 Ft 
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Turnusonkénti étkeztetés megoldása: 
A gyerekek étkeztetését a Pensió Minőségi Közétkeztetési Kft biztosította . Hagyományainkhoz híven 

egyeztettünk a céggel a várható létszámokról és a táboroztatás során felmerülő speciális igénye kről. 

A Pensió Kft. figyelembe vette idén is a táborozó gyerekek életkorából adódó étkezési igényeket . A 

főzőkonyhákból szállított étel minősége és mennyisége többnyire megfelelő volt, a konyhá k a 

gyerekek igényeihez igazodva állították össze a menüt. Megfelelő mennyiségben biztosították a 

zöldséget, gyümölcsöt is . A főzőkonyha minden meleg nap biztosította a limonádét is. Azokban az 

esetekben, amikor problémás volt az étel a táborvezetőink intézkedtek, jelezték a főzőkonyha felé. 

Egész napos kirándulások alkalmával (heti 1 alkalommal fordult el) a konyhák az előre lejelentett 

kiránduló gyermekek részére hideg csomagot biztosítottak. 

Turnusonként programok a táborban, azok költsége: 
Elsődleges célunk minden turnus során az volt, hogy a résztvevő gyermekek minimá lis időt töltsenek 

az iskola belső területén, hiszen az egész tanévben ott vannak. 

Napközis táborunk résztvevői álta lános iskolások, akiknek nagy a társaságigényük, így a többi 

gyermekkel való együttlétnek, a közös játékoknak igen nagy a varázsa - még akkor is, ha esténként a 

kisebb gyermekek hazavágynak. A tábor megkezdése e l őtt az előkészítések során megfelelő 

mennyiségű sporteszközt, játékot és játszóházi kel lékeket vásároltunk a régieket kiegészítve, az 

előadásokat, programokat lekötöttük, illetve az Újhegyi Uszoda és Strandfürdővel megállapodtunk a 

kedvezményes igénybe vételről. Minden hétre buszkirándulást szerveztünk. Természetesen ezt 

egészítették ki a pedagógusok által szervezett saját programok. A programszervező és a táboroztató 

pedagógusok kapcso lati tőkéjük és kreativitásuk által vá ltozatos programot biztosítottak a 

gyerekeknek. 

Programtípusok turnusainkban az elmúlt évek hagyományai alapján : 

• Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak 
A tábor indu lásakor a kreatív és egyéb foglalkozások számára intézményünk megvásárol ta előr e azokat 
az eszközöket és kellékeket, amelyek valószínűsíthetően kelleni fognak a nyár folyamán. Ezeket az 
eszközöket elosztva a tábor turnusaira folyamatosan biztosítottuk. A játékos festés, rajzo lá s, 

színezés, papírhajtogatás mellett a kézműves kezdeményezések, anyelvi és hagyományőrző 

fog lalkozások során m indenki kipróbá lhatta és megmutathatta képességeit, ügyességét. A 

foglalkozások l ehetővé tették, hogy alka lmanként több elégedett mosoly, több büszkeségre 

okot adó élmény vagy eredmény születhetett. A készítendő alkotások mintái, prototípusai 

célzottan színesek, egyszerűek, de mégis mutatósak, eredményt produkálóak voltak, hogy 

mindenki kedvére vá laszthasson belő l ük. 

• Játék - sport 
A táborozók részére a pedagógusok foglalkozásai mel lé heti rendszerességgel kerékpáros 

foglalkozást (Kőbányai bringa suli) és a műfüves pályán fociedzést biztosítottunk hozzáértő 

szakemberek vezetésével. 

A spo rt rendkívül jó hatásfokkal épít közösséget . A sport keretében képes egy csapatban 

játszani az is, aki egyébként nagy valószínűséggel sohasem illeszkedhetne be más módon a 

közösségbe. A táborozók továbbá az iskola területén üzemelő tanuszodát, illetve a KÖSZ I 

tanuszodát is igénybe tudták venni úszóedzői fog lalkozással. 

• Zene, közös éneklés 
A népdal vagy a csak egyszerűen a ke llemes műdalok, énekek és az alkalmankénti angol 

nyelvi dalok közös elsajátítása az altáborokban szintén a közösségépítés alappillérei volta k. 

• Közösségi játékok, vetélkedők 
Programok, amelyek a tábori célok teljesítését sajátos eszközökkel segítik . Mindazok a 

további formák, melyek az egész tábort megmozgatják. Ki - mit - tud, játé kos 

csapatvetélkedők, partizán játék, számháború, rókavadászat, rajzverseny és activity. 

• Kirándulások, játszóterek, parkok és intézmények látogatásai 
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• Mesejáték és bűvész műsor a Kőrösi Kulturális Központban: A nyár folyamán összesen 3 

alkalommal a napközis tábor összes résztvevői számára a Köszi épületében. Ebből 1 előad ás 

zenés, táncos mesejáték volt, 2 előadás bűvész műsor . 

• Filmvetítés 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ épületében napi rend szerességgel 
filmvetítéssel vártuk a gyerekeket . 

• Helytörténeti előadások 
A Kerületi Helytörténeti Gyűjtemény a nyár során is fogadta a táborosokat . 

2018. június 25-29-ig Turnus 1. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 10895 Ft 

Játék - sport, kerékpáros, focifog lalkozás 6500 Ft 

Zene, közös éneklés 0 

Közösségi játékok, vetélkedők sorá n a jutalmazás kiadásai 4490 Ft 

Kirándu lások, játszóterek, parkok és intézmények látogatásai: 96400 

• KRESZ park, Óhegy park 

• Egész napos autóbuszos kirándulás: Katalinpuszta 

• Újhegyi Mély-tó: Horgászfoglalkozás 

• Tarzan Park 

• Uniós játszótér 

• Jövő nemzedéke szakmai program 

• Szent László körséta 

1 

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alkalommal o . 
--l - --Vadgazdálkodás bemutató és előadás 11000 Ft i 

Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 129285 Ft 1 

2018. július 2-6-ig Turnus 2. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 680 Ft 

Játék - sport, kerékpáros, focifoglalkozás 6500 Ft 

Zene, közös éneklés 

Közösségi játékok, vetélkedők során a jutalmazás kiadásai 11465 Ft 

Kirá ndulások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások, programok: 110940 Ft 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alkalommal) 

• Postamúzeum 

• Hagyományőrző programok: Árpád Népe Egyesülettel 

• Autóbuszos kirándulás: Jági tanösvény 

• Sugár mozi 

• Újhegyi Mély-tó : Horgászfoglalkozás 

• Óbudai csúszdapark 

• Vizes játszótér 
--

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alkalommal 

Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 129585 Ft 

2018. július 9-13-ig Turnus 3. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 14030 Ft 

Játék - sport, kerékpáros, focifoglalkozás 6500 Ft 

Zene, közös éneklés . 
Közösségi játékok, vetélkedők során a jutalmazás kiadásai 1 

Kirándulások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások : 110050 Ft 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alka lommal) 

• Egész napos autóbuszos kirándu lás : Gárdony, várfoglalkozás 
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• Újhegyi Mély-tó : Horgászfoglalkozás 

• Bűvész bemutató a Kösziben 

• Vizes játszótér, Uniós játszótér 

• Mentő múzeumi látogatás 

• Bonbonetti csoki gyár látogatása 

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alkalommal 0 

Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 130580 

2018. július 16-20-ig Turnus 4. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb fog lalkozások, játszóházak kiadása i 2180 Ft 

Játék - sport, kerékpáros, focifoglalkozás 6500 Ft 

Zene, közös ének lés 0 

Közösségi játékok, vetélkedők során a jutalmazás kiadásai 6251 Ft 

Kirándu lások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások : 114900 Ft 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alkalommal) 

• Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum, 

• Egész napos autóbuszos kirándulás: Katalin puszta - Szendehely 

• Bélyegmúzeum - Olimpia Park 

• Újhegyi Mély-tó: Horgászfoglalkozás 

• Normafához kirándulás 

• Margitsziget hajóval 

• Csúszdapark 

• Öntöde látogatása 

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alkalommal 0 

Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 129831Ft J 

2018. július 23-27-ig Turnus S. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 24660 Ft 

Játék - sport, kerékpáros, focifoglalkozás 6500 Ft 

Zene, közös ének lés 0 

Közösségi játékok, vetélkedők során a jutalmazás kiadásai 5400 Ft 

Kirándulások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások: 93350 Ft 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alkalommal) 

• Egész napos autóbuszos kirándulás 

• Fővárosi Állat- és Növénykert látogatása 

• Újhegyi Mély-tó : Horgászfoglalkozás 

• Kutyaterápia foglalkozás, előadá s 
·-

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alka lommal 0 

Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 129910 Ft 

2018. július 30-től augusztus 3-ig Turnus 6. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 14880 Ft 1 

Játék - sport, kerékpáros, foci foglalkozás 11720 Ft 

Zene, közös éneklés 0 

Közösségi játékok, vetélkedők során a jutalmazás kiadásai 12900 Ft 

Kirándulások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások : 90500 Ft 

• Újhegyi strand látogatása 

• Egész napos autóbuszos kirándulás 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alkalommal) 

• Újhegyi Mély-tó: Horgászfoglalkozás 

• Kutyaterápia foglalkozás, e l őadás 

Filmvetítés a Kő rösiben heti több alka lommal 
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[ Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 130000 1 

2017. augusztus 7-11-ig Turnus 7. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 0 

Játék - sport, kerékpáros, foci foglalkozás 6500 Ft 

Zene, közös éneklés 

Közösségi játékok, veté l kedők során a jutalmazás kiadásai 14806 Ft 

Kirándulások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások: 108640 Ft 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alkalommal) 

• Bélyegmúzeum, Postamúzeum 

• Újhegyi Uszoda 

• Egész napos autóbuszos kirándulás 

• Újhegyi Mély-tó : Horgászfoglalkozás 

• Olimpia játszótér 

• Kispesti vizes játszótér 

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alkalommal 

Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 129946 

2017. augusztus 14-18-ig Turnus 8. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 

Játék - sport, kerékpáros, focifoglalkozás 6500 Ft 
Zene, közös éneklés 

Közösségi játékok, vetélkedők során a jutalmazás kiadásai 24869 Ft 
Kirándulások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások: 98600 Ft 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alkalommal) 

• Postamúzeum 

• Újhegyi Uszoda 

• Egész napos autóbuszos kirándulás: Dunabogdány 
1 

• Vasarely múzeum 

• Rendőrmúzeum 

• Kőbányai Pincerendszer 

• Újhegyi Mély-tó: Horgászfoglalkozás 

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alkalommal 

Programköltségek összesen (Bruttó Ft): 129969Ft 

2017. augusztus 21-25-ig Turnus 9. Programok és azok költségei: 
Kreatív és egyéb foglalkozások, játszóházak kiadásai 30000 Ft l 
Játék - sport, kerékpáros, focifoglalkozás 6500 Ft 
Zene, közös éneklés 

Közösségi játékok, vetélkedők során a jutalmazás kiadásai 4750Ft 
Kirándulások, játszóterek, parkok, intézmények és egyéb látogatások: 88750 Ft 

• KRESZ park, Óhegy park (heti több alkalommal) 

• Újhegyi Strand 

• Palatinus Tófürdő 

• Egész napos autóbuszos kirándulás Esztergomban 

• Földalatti Vasútmúzeum 

• Újhegyi Mély-tó: Horgászfoglalkozás 

i 

Filmvetítés a Kőrösiben heti több alkalommal i 
Programköltségek összesen (Bruttó Ft) : 130000Ft 
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Programköltségek a Napközis tábor 9 turnusában összesen 
1-9 turnus kiadásai: 1.169.106 Ft 

1 alkalommal bűvész műsor Uúlius 9.) és 1 alkalommal Ördögfióka zsonglőr játszóház 79.000 Ft 

Uúlius 13.) a Kőrösiben 

Beszerzések szabadidős játékokhoz 32.938 Ft 
A tábor indulásakor intézményünk a szabadidős játékokhoz, kreatív és egyéb 
foglalkozások számára biztosította a tavalyi évről megmaradt játékokat továbbá új 
kellékeket is vásárolt . Ezeket az eszközöket elosztva a tábor turnusaira folyamatosan 
biztosítottuk. 

Mindösszesen: 1.28Ú44 Ft J 

Turnusonkénti tapasztalatok problémák és megoldások: 

• 1-2. turnus működése alapján: 
A táborba járó gyerekek között a legtöbb problémát a gyermekek Átmeneti Otthonából 
bejáró tanulók beilleszkedési, magatartási problémái okoztak. Az Átmeneti Otthon vezetője 
Mihály Blanka segítőkészsége példaértékű volt, nehézségeink megoldásában telefonon és 
személyesen is támogatott. 
Az idei évben is középiskolás diákok vettek részt önkéntesként a tábor munkájában. 
Tapasztalataink alapján, a gyermekekkel való foglalkozás iránt érdeklődő, nyitott, nagy 
teherbírású, kreatív fiatalok jó szolgálatot tesznek ezen a területen. 

• 3-4. turnus működése alapján: 

Alkalmi étkeztetéssel kapcsolatosan probléma volt, de megtettük észrevételünket a 
főzőkonyha felé . A két hét alatt a pedagógusok részéről nem volt több minőségi kifogás. 
Viszont tapasztalat, hogy a gyermekek nagyon válogatnak, kevés ételre mondják, hogy ízli k 
nekik . 

• 5-6. turnus működése alapján: 
A heti hidegcsomag elvite lre kicsit szegényes volt, de a jelzést követően rende ződött az 

összeállítása . A szülők és gyerekek is jelezték, hogy nagyon jó a programkínálat, az idén 
először a tábori kínálatban megjelent kutyaterápia nagy sikert aratott. A különösen 
problémás gyerekek esetében azzal is szembesültek a kollegák, hogy a számukra szükséges 
gyógyszert a nyári időszakban a szülők nem adják be. 

• 7-8-9. turnus működése alapján: 
Kerületünk iskolája az Éltes Mátyás Általános Iskola is, ahová speciális bánásmódot igénylő 
tanulók járnak. Erre a pedagógusok, táboroztatók a szülői nyilatkozatok alapján nem tudna k 
előre felkészülni . Javaslat: az innen érkező gyerekekről az iskolából/szülőtől a nevelési 
tanácsadóból kiadott szakvélemény bekérése. 
Az iskolai létszámban a speciális bánásmódot igénylő tanulók többszörös létszámnak 
számítanak - a táborban is annak kell őket számítani (a szülők a nyári szünetben több 
esetben nem adják be az év közben szedett gyógyszert, így a különösen magatartás zavaro s 
gyermek itt még inkább azzá vált, főleg a hetedik- nyolcadik táborozás hetében. 

Általános tapasztalatok és fejlesztési lehetőségek: 

A tábor színhelye továbbra is a Janikovszky Éva Általános Iskola, a tábor számára a hátsó udva r, 
emeleti mosdók, alagsori folyosó, technika terem, a „B" épület tornaterme, ebédlő a használható 
helységek. Az ebédbefizetéshez és a vezetői, szervezői feladatok ellátásához a porta biztosít nyugodt 
körülményeket . 
Az iskolával való több éves jó együttműködés eredményeként idén is megfelelően elő tudtuk 
készíteni a zavartalan táboroztatást. Az iskola biztosította termek és sport létesítményei valamint 
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udvara megfelelő helyszín volt idén is a táborozó gyerekeknek. Visszatérő elemként jelent meg idén 
az épületben lévő uszoda használata is . Az udvari bútorokra nagy az igény, azokat (padok, asztalok, 

székek) a Kőrösi Kulturális Központ biztosította . Az iskola nagyudvarán sajnos kevés az árnyékos hely, 
a nagy melegben a sportpálya ontja a meleget. A Kápolna téren az ivókút felállítása, valamin t a 
stabilabb párakapu kihelyezése a tábori időszakban nagyon fontos és hasznos lépés volt . 

Általános probléma vo lt idén is, hogy a befizetett gyermekek száma eltér a megjelentek létszámához 
képest. Továbbra is nehéz feladat, hogy az ingyenes étkezők lemondása is mindenképp 

megvalósuljon . Ennek legfőbb akadálya a kiszámíthatatlan megjelenés. A szülőkkel nagyon nehéz 
megértetni az étkezés lemondásának fontosságát, ők az ingyenességet értelmezik, nem a 

támogatottságot. Az ingyenesen étkezők egy része a hét első napján megjelenik, s elcsodálkozik azon, 
hogy számára nem rendelt senki egész napra élelmet - bár ő az első héten bejelölte ugyan 

valamennyi hetet, s előző héten ugyan nem volt ott a gyermek, s azt nem mondta le ... de hiszen 

ingyenes. Jövőre a jelentkezési lapon ezt kiemelten tüntetjük fel és a szülővel külön aláíratjuk . 
Hátha .. . 

Gondot je lentett továbbra is az is, hogy megjelentek olyan gyerekek is, akik nem jelentkeztek be 

előre és sajnos sok esetben ez szü l ői kíséret nélkül történt. A nem beje lentett egyedül érkező 
gyermekeket a pedagógusok természetesen fogadták idén is. 

Ebédbefizetés: a szü lők jelezték, hogy jobb lenne, ha reggel már fél nyolc órától kezdődne , s 
korábban végződne . (este csak fé l hat óráig). Jövőre ezt a kérésnek megfelelően átalakítjuk. 

Az idei évben az alkalmi munkavállalói megbízás formáját minden pedagógus örömmel fogadta, a 
szerződések rendben, a kifizetések tervezetten érkeztek . A tábor turnusaiban elkötelezett 

pedagógusok biztosították a fe lügyeletet. A visszatérő táboroztató pedagógusok munkája magas 
szintű és elismerésre méltó. 

A programszervezők által összeá llított változatos kínálat minden gyereknek lehetőséget adott arra, 
hogy jó élményekben részesüljön. A szülők is je lezték a befizetéseknél, hogy nagyon jó a 

programkínálat, a gyerekek szívesen jöttek hozzánk. A Kőbányai Bringa suli programot külön 

kieme lnénk, a programot tartók rendkívül jó lehetőséget biztosítottak akadálypályájukkal a gyerekek 
számára . Jövőre is számítunk rájuk! 

A takarító személyzet (2fő/nap) biztosítását a Kelet-Pesti Tankerület Központ koordinálta. A 
megjelenő takarítóknak köszönjük munkájukat, türe lmüket és segítőkészségüket kiemelve. 

A táborba járó gyerekek között a legtöbb problémát a gyermekek Átmeneti Otthonából bejáró 
tanulók beilleszkedési, magatartás i problémái okozták. Javaslat: az Átmeneti Otthon pedagógusai 
közül delegáljanak 1 fő pedagógust (akár váltásban) végig a táborunkba. 

Kerületünk Éltes Mátyás Általános Iskolájába speciális bánásmódot igénylő tanulók járnak. A 

speciális bánásmódot igénylő tanulók fogadására a pedagógusok, táboroztatók a szülői nyilatkozatok 
alapján nem tudnak e lőre felkészülni. Javaslat: az innen érkező gyerekekről az iskolából/szülőtől a 
nevelési tanácsadóból kiadott szakvélemény bekérése. 

Sajnos a tábor ideje alatt több nehezen kezelhető, túlkoros gyermek esetében fegyelme zési 
problémák, nehézségek fordultak elő, feszegették a határokat. A pedagógus kollégáknak gyermekek 
viselkedése komoly kihívást jelentett, megfogalmazódott, hogy nincs eszköz a kezükben. Azzal a 
javaslattal szeretnék élni a jövőre nézve, hogy készüljön egy tábori házirend, melyet szülő, törvényes 
képviselő aláír és tudomásul vesz. Javaslat, továbbá hogy ennek nem betartása esetén akár legyen 

lehetőség a táborból való kizárásra. 
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Hosszú, de nagyon szép napokat éltek meg a táboroztatók és táborozók, újabb életre szóló emlékek, 

barátságok szövődtek, és pedagógusaink újra gazdagabbak lettek. Hiszen ismét sikerült elültetni 

valami nagyon jót gyermekeink szívébe, tudatába, ami erősíti identitástudatukat, hovatartozásukat, 

személyiségüket, melyek igen fontosak a felnőttkori eligazodásában. 

Balatonlellei táborunk 2018 nyarán június 16-tól szeptember 2-á ig 6 turnusban biztosította 

kedvezményesen tábori szolgáltatásait a kőbányai gyerekeknek. Ennek lényege, hogy a szülők által 

befizetett összegből (26 .500 Ft ill 30.500 Ft) fedezzük az étkezés az utazás a programok és az 

ágynemű mosatásának díját. Egy egy turnus 8 ill. 10 napos volt az igényeknek megfelelően. A többi 

turnusban törekedtünk arra, hogy az egyre bővülő „táboroztatói piacon" vonzó árakkal növeljük 

bevételeinket. 

A nyarat a Kőbányáért Egyesület kezdte a sport táborával melyben 72 diák vett részt . Őket követte a 

Kőbányai Diáksport Szövetség hagyományos tábora 141 fővel. Az iskolák által szervezett táborokban 

a Kada M. Általános Iskola 93, a Janikovszky 34, a Bem 25, a Szent László 130 kőbányai általános 

iskolás diáknak biztosított színvonalas nyári szüneti programot . A már több éve nagy sikerre l 

megrendezett Kőbánya testvérvárosai diákjainak részvételével megrendezett táborban idén 85 

közé piskolás diák vett részt . A programot teljes egészében az Európa a polgárokért elnevezésű 

pályázati keretből tudtuk megvalósítani. . A táborban végzett közös munka bemutatása csak 

megerősítette e kezdeményezés szükségességét és folytatását. 

A Gyermekek Átmeneti Otthonával évek óta együttműködünk ennek eredményeként idén 9 

gyermeknek biztosítottunk nyaralási l ehetőséget. 

A tábort szervező Időpont jellege létszám 

Kőbányáért Egyesület Jún ius 16-25 ig Sport ( foci ) 72 

Kőbányai Diáksport Szövetség Június 26- július 5- ig Sport 141 

Kada Mihály Általános Iskola Július 6- július 13-ig iskolai kézműves 93 

Szent László Általános Iskola Július 14- július 21-ig iskolai szabadidős 130 

Janikovszky Éva Általános Iskola július 22 - 29 -ig szabadidős 34 
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Bem József Általános Iskola július 22 - 29 Tánctábor 25 

„ Európa a 

Testvérvárosi tábor július 30-aug. S polgárokért" projekt 85 

BÁRKA Gyermekek Átmeneti Otthona augusztus 1-6 szociális 9 

Levendula AMI ( Paks) augusztus 6- 12 néptánc 50 

Hort Se augusztus 13-18 edzőtábor 113 

Zrinyi Gimnázium augusztus 21-24 gólyatábor 114 

Nagycsaládosok egyesülete augusztus 25-29 családi tábor 26 

Gábor Dénes Főiskola aug.30-szept.2 gólyatábor 23 

915 

Augusztus 6 és szeptember 24 között a néptánctábor a Hort SE a Zrínyi Gimnázum és a Gábor Dénes 

Főiskola gólya tábora i növelte a tábor kihasználtságát és nem utolsó sorban 1.709 .550 Ft-tal az 

intézmény bevételét . 

A balatonlellei tábor kedvezményes turnusaiban ahol 729 kőbányai gyermek táborozott, összesen 

30fő kőbányai pedagógust alkalmaztunk megbízási szerződéssel ( 7000 ill. 10000 Ft napidíjjal) 

akiknek összesen 1.884.000 Ft megbízási díjat fizettünk ki a nyár folyamán . 15 kollégát vállalkozói 

szerződésse l foglalkoztattunk 1.034.000 Ft-ért . Ezeket az összegeket az önkormányzat biztosította 

költségvetésünkben ezzel is csökkentve a szülők táboroztatás i költségeit. 

Balaton lellét továbbra is kedvelik a kőbányai iskolák, hiszen nem csak nyáron hanem a tavaszi és ősz i 

időszakot is szívesen választják erdei isko lai programjuk helyszínéül 

A tábor nyári üzemeltetése során hatványozottan jelentkeztek a már több éve jelzett problémák 

e lsősorban az un. nagyfaházban . Teljesen elhasználódott hullámpalás borítású tető ál landóan 

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 tábo rázás 

hangulatát megőrző új épület kialakítására kész tervek vannak a Kőbányai Vagyonkezelő jóvoltából. 

Minden évben az Önkormányzati költségvetés tervezésekor szerepelt e beruházás megvalós ítása, de 
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sajnos végül nem kerül be a végleges költségvetésbe. Ennek következtében idén nem tudtunk 

használni már több szobát, de az épület többi helysége is rossz állapotban vannak . 

Jelen információk szerint elindult a beruházás előkészítése, melyet a Kőbányai Vagyonkezelő végez. 

Bízom benne, hogy a beszámoló tárgyalásakor már több információnk lesz 

Továbbra is gondot jelent a tábor elhasználódott bútorzata, melynek cseréjét szintén fontos lenne 

fokozatosan kicserélni. 

Az ÁNTSZ folyamatosan elmarasztal minket e miatt. Az idei ellenőrzés során a nagyfaház mellett a 

sport pályák sérült aszfalt burkolatának felújítását kérte számon. A hiányosságok miatt közigazgatási 

eljárás keretében figyelmeztetésben részesített a Somogy megyei kormányhivatal. 

A Kőrösi a nyár első részében 3 ill. 4 héten keresztül biztosította a sok izgalmas programot tartalmazó 

kreatív kézműves és úszó szaktáborok lebonyolítását. Ez a tábor kifejezetten piaci alapon szerveződ ik 

itt a résztvevők a teljes árat fizetik. ( lásd melléklet) A színvonalas sokszínű szaktábort sokan vették 

idén is igénybe ami jelentős bevételhez juttatta a Kőrösit. A tábor teljes szervezését idén 

kisszerveztük, vállalkozási formában üzemeltettük. A teljes bevételük 2018-ban a szaktáborokból 

402.000 Ft (kreatív-kézműves) és 303 .750 Ft ( Úszó szaktábor). összesen 705 .750 Ft vol t. 

Arlói táborunkat az Önkormányzat Költségvetési koncepciójában is megfogalmazottaknak 

megfelelően a nyár folyamán a tulajdonos Kőbányai Önkormányzat eladta . Az épületben lévő leltári 

tárgyakat elszállítottuk 

Budapest, 2018. szeptember 6. 
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A tábor helyszíne és minden nap a gyülekező: 

Janikovszky tva Általános Iskola (1105 Kápolna tér 4 .) 
Változatos programokat (sportversenyek, uszoda, gyermekműsorok , 

kirándulások, kézműves foglalkozások ... ) és napi háromszori étkezést 
biztosítunk a gyerekeknek. 
A tábor napközis jelleggel hétköznaponként 8.00-16.00 óráig tart. 
Reggeli ügyelet: 7 .00 órától 
Délutáni ügyelet: 17 .00 óráig 
Jelentkezési lap az iskolákban és a KÖSZl-ben (1105 Bp., Előd u. 1.) igényelhető . 
Részvételi dij: Az évközi napközis térítési díj 
Jelentkezni és befizetni az alábbi táblázat szerinti helyeken és időpontokban , 

kizárólag készpénzben lehetséges. 
A táborban való részvétel feltétele az igénybe vett hét elótt legalább egy héttel 
való befizetés és leadott jelentkezési lap. 

l<ór.l.k'l'A '1:S 
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