
~b · . számú előterjesztés 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

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

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és 
táboroztatás 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
2018. június 8-án megkötött, K/26274-1/2018/KCO iktatószámú támogatási szerződésben (a 
továbbiakban: Szerződés) foglaltaknak megfelelően a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2017. évi költségvetési beszámolójáról, zárszámadásáról és pénzmaradványáról 
szóló 11/2018. (V. 25.) önkormányzati rendelet 16. melléklet 10. sorának terhére 2 306 360 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 Módszertani Intézmény 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 2018. 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 Szerződés 11. 
a) pontjában meghatározottak szerint. 

Az elszámoláshoz a Tankerület elkészítette az összesítőt, és csatolta a kiadások számviteli 
bizonylatait hiteles másolatban. A felhasznált összeg 2 671 253 forint. A nyári táborban 
megbízási szerződéssel foglalkoztatott 19 megbízott esetében személyenként csatolták a 
megbízási szerződést. Benyújtották továbbá a jövedelmek átutalási dokumentációját is. 

A támogatási összeg felhasználásának részletezése tartalmi szempontból: 

A pedagógusok megbízási díjára fordított összeg 2 272 440 Ft 
A munkaadót terhelő járulékra fordított összeg 398813ft 
A Tankerület által felhasznált összeg összesen 2 671253 Ft 

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. alpontja alapján a Humánszolgáltatási 
Bizottság hatásköre. 



Il. Hatásvizsgálat 

A beszámoló elfogadása az Önkormányzat támogatási szerződésben meghatározott feladata. 

III. A végrehajtás feltételei 

A döntésről értesíteni kell a Tankerületet. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. december „3 ." 

pontból ellenjegyzem: 

Dr. bó Krisztián 
jegyzo 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

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

... /2018. (XII. 11.) határozata 
a Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény tanulói részére szervezett nyári felügyelet és 
táboroztatás 2018. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-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 2018. 
évi szerződés szerinti elszámolást elfogadja. 
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Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

Kelet-Pesti Tankerületi Központ 
1106 Budapest Keresztúri út 7-9. 

Dr. Varjuné dr. Fekete Ildikó 

1107 Budapest Gém u. 5-7. 
OM azonosító: 038418 

Nyári napközis tábor beszámolója 

Tábor helyszíne: 

1kt. ,5<,1 KJ /2018 

Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

1107 Budapest Gém u. 5-7. 

Időszak: 

2018.06. 18-2018.07.27. 

Intézményünk hagyományaihoz híven, a 2018. 06. 18-2018. 07. 27-ig terjedő időszakban nyári 

napközis tábort szervezett az azt igénylő szülők gyermekei számra. 

Az intézményünkbe járó sajátos nevelési igényű 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 gondoskodunk. 

Az idei évben a táb011 igénybe vevő gyermekek száma 27 főre emelkedett, ezért az eddigi 

években megszokottaktól eltérően 1 csoport helyett kettőt kellett szerveznünk. 

A nyári felügyelet megvalósításához ebben az évben is a Kőbányai Önkormányzat nyújtott 

támogatást. A tábor költségei a két csoport miatt az eddigi 1 4 00 OOO Ft helyett, az idei évben 
2 306 360 Ft-re nőttek. 

A Kőbányai Önkormányzat támogatását ezúton is nagyon köszönjük! 

A napközis tábor heti bontásban kerül megszervezésre. A gyermekek/tanulók szakszerű 

ellátásáról előzetes beosztás szerint csoportonként hetente egy gyógypedagógus, illetve egy 

gyógypedagógiai asszisztens gondoskodott megbízási szerződéssel, 7-17 óráig terjedő 

időszakban. A táborban végzett munkájukat a tábori naplóban adminisztrálták. 

Telefon: 261-7691, 261-6863 Fax: 433-2666 
e-mail: kobanyai@komplexegymi. h u 



Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

1107 Budapest Gém u. 5-7. 
OM azonosító: 038418 

A gyermekek/tanulók foglalkoztatása, szabadidős tevékenységeinek irányítása a pedagógusok 
által előzetesen elkészített tervek, napirend alapján történt. A pedagógusok a napirendet, a 
tábort igénylő gyermekek életkori sajátosságainak, képességeine~, készségeinek, 

motivációjának, érdeklődésének figyelembe vételével készítették el, kiemelt 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 

megosztottak egymással. 
A tábor helyszíne mindvégig 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 gyermekismerete, 

odaadó, lelkes és megbízható munkavégzése nagy segítséget jelentett. A pedagógusok 
igyekeztek egy olyan napi rutint kialakítani, amely a gyerekek sajátosságaikhoz igazodik, 
bejósolható a programok típusa, helyszíne, mégis változatos témájú. 
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 őket, így kicsit felfrissülhettek és figyelmük is fokozódott a reggeli koránkelés után. A 

zene mellett szerepet kapott a kézműveskedés is. 

A foglalkozások után, ha az időjárás megengedte, az udvaron folytatták a napot. A kollégák 

igyekeztek sokféle játéklehetőséget (focizás, fogócskázás, bújócskázás, homokozás, 
homokvárépítés, szappanbuborék fújás, labdázás, ugróiskolázás, rollerezés, pancsolás) tárni a 
gyerekek elé. 

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. Néhány tanuló 
nem aludt és sokszor zavarta is a többieket, de ezt a kollégák igyekeztek külön szobába 
sorolással kivédeni. Az egyik szobában aludni, a másikban csendesen olvasni, rajzolni, írni is 
lehetett. A délutánok java részét benti foglalatoskodással töltötték: színezéssel, rajzolással, 
gyurmázással, festéssel, kézműveskedéssel, gyöngyfűzéssel vagy éppen a manapság oly 

divatos slime készítéssel. Akinek esetleg ilyesmihez nem volt kedve, az társasjátékozhatott, 

kártyázhatott, zenét hallgathatott. 

A gyerekek tábori életébe igyekeztünk egy kis hasznosságot, egy kis „munkatevékenységet" is 
becsempészni. Az értelmileg akadályozottak tagozatának homokozóját és környékét 
kitisztítottuk. A lehullott, elszáradt faleveleket összegereblyéztük és talicskára pakoltuk. A 

talicskával a gyerekek könnyedén elszállították az udvari zöldhulladék gyűjtő helyre. 

Telefon: 261-7691, 261-6863 Fax: 433-2666 
e-mail: kobanyai@}wmplexegymi.hu 



Kőbányai Komplex Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola és 
Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

1107 Budapest Gém u. 5-7. 
OM azonosító: 038418 

Az arra képes gyerekek szívesen vették fel a kesztyűt, pakolták a száraz leveleket a talicskára. 

Ezeket örömmel végezték és elégedettséggel töltötte el őket, ha dicséretben részesítettük őket 

munkájuk miatt. 

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

kézműves, zenés foglalkozásnak, a kertészkedésnek köszönhetően komplex fejlesztés tudott 

megvalósulni a tábor egész ideje alatt. A gyerekek a nap végén kicsit fáradtan, de jó 

élményekkel távoztak az intézményből. 

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

Kőbányai Önkormányzat és az intézmény biztosította s ezt a lehetőséget számukra a szünet 

alatt. 

Budapest, 2018. július 27. 

Telefon: 261-7691, 261-6863 Fax: 433-2666 
e-mail: kobanvai@komplexegymi.hu 


