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A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

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 a 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 nevelési-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. Balatonalmádiban 

és Balatonlellén az üdülők önkormányzati közfeladatok ellátását szolgálják. 

Az arlói üdülőt az Önkormányzat nyilvános pályázaton 2018. augusztusában értékesítette, így 

ezt követően táboroztatás itt már nem valósult meg. 

 

Az Önkormányzat és a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Nonprofit Korlátolt 

Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Kőrösi Kft.) között megkötött közművelődési 

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 2020. 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 táborokat, az azokon 

résztvevő gyermekek számát, a térítési díjakat, részletezve a kedvezményes, illetve a 

térítésmentes részvételt is. Bemutatja a nyári napközis tábor programjait, annak költségeit, a 

felügyeletet ellátók számát és végzettség szerinti megoszlását, a tábor összköltségét a személyi 

kiadásokkal együtt.  

 



A balatonlellei tábornál a tájékoztató felsorolja a tábort igénybe vevőket létszámadatokkal 

együtt, a felügyeletet ellátó pedagógusok összmegbízási díját, valamint kitér a még meg nem 

valósult felújítások szükségességére.  

A szaktáboroknál táboronként bemutatja a résztvevők számát, valamint a bevétel nagyságát. 

 

Budapest, időbélyegző szerint 

 

 

Radványi Gábor  

 
 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

 

Dr. Szabó Krisztián 
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