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Az ülés időpon tja: 2017. ápri li s 1 l. 

ELŐTERJESZTÉS 
a XV. kerületi Önkormányzat Üdülési Szabályzatának jóváhagyásáról 

Tisztelt Köznevelés i, Kulturális, Közművelődés i, Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport 
Bizottság! 

Az Önkormányzat Üdülési Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazza az 
Önko1mányzat fenntartásában lévő táborok és üdü lök táborozási és üdülés i fe ltétele it. a 
lé tesítmények nyitva tartását, az igénybe vevők körét, az igénybe vétel rendjét. valamint a 
térítési díjakat és a kedvezményeket. 

A táboroztatással és az üdültetéssel kapcso latos feladatokat a Csokonai Kulturá lis és 
Sportközpont (a továbbiakban: CSKSK) látja el az a lapító okirata és az önkormányzat 
testnevelési és spo11feladatairó l szóló 1/20 14. (I.6.) önkormányzati rendele t 5. §-ban foglal tak 
alapján. 

Az egyes képvise lő-testületi hatáskörök átruházásáró l és egyes hatáskörök megállapításáró l 
szóló 27/201 1. (V.31.) számú önkormányzati rende let 8. mellékletének 1.1 alpontja alapján a 
Szabályzatot a Közneve lési. Kulturál is, Közművelődés i , Rendezvényszervezési. Ifjúsági és 
Sport Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) hagyja jóvá. 

A Bizottság a 28 1/20 16. (V III.30.) sz. határozatával hagyta j óvá a je lenlegi. 20 16. szeptember 
9-étő l érvényes Szabályzatot. 

A Szabályzat mellékleteit minden évben módosítani szükséges a térítési díjak változása miatt. 
Ezen kívü l új elemként a következők j e lennek meg a Szabályzatban: 

• A XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási terü letén müködö isko lák az erdei isko lák 
turnusaira az étkezési és a száll ítási díjakat a CSKSK pénzforgal mi számlájára fi zetik 
be; 

• a CSKSK a bernecebaráti üdülőben és a táborokban csak 20 fö feletti létszám esetén 
biztosítja az étkezést: 

• a mosatási díjat nem ke ll megfizetnie az üdülési szolgáltatást igénybe vevőknek; 

• a kedvezményben részesülőknek szállás dijként bruttó 1200 Ft/fö/éj. a külsősöknek 
bruttó 2000 Ft/fö/éj ke ll fi zetniük; 

• a siófoki gyermektáborban az idegenforgalmi adó mértéke 400 Ft/fö/éj a 18 év 
fe lettiek részére: 

• az üdülőkben. a bernecebaráti, a siófoki és a napközi s gyermektáborokban l ehetőség 
van speciális é trend biztosításával a diétás étkezésre; 

• a siófoki és a bernecebará ti táborban a gyermekeknek napi ötszöri é tkezést. a 
pedagógusoknak napi háromszori étkezést biztosít az Önkormányzat; 

• a nyári napköz is táborban a gyermekeknek napi háromszori étkezést (tízórai. ebéd. 
uzsonna). a pedagógusoknak ped ig ebédet biztosít az Önkom1ányzat. 

A fizetendő étkezési térí tési díjakat a nyári napközis tábor esetében a személyes gondoskodást 
nyújtó alapell átásba tartozó gyem1ekek napközbeni e l látása keretében biztosított é tkeztetésrő l 



és az intézményi térítés díj airól szóló 5/1998. (III. 24 .) ök. rendelet. a többi tábor esetében a 
szolgáltató ajánlata határozza meg. 

A nyári napközis tábor helyszíne - az elözö évhez hasonlóan - 201 7-ben is a Budai II. László 
Stadion (11 52 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) és a Czabán Általános Iskola ( 11 52 Budapest, 
Széchenyi tér 13 .) lesz. 

A nyári napközis tábor a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, vagy/és a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatás i területén rnűködö 
isko lák elsö - hatodik osztályos (a 12. életévét a tárgyévben betöltö) tanulóinak nyári napközis 
táboroztatását szolgálj a. Egyedi kérelem útján, a polgármester jóváhagyásával vehet részt a 
nyári napközis táboroztatásban az a gyermek, aki a tárgyévben a 14. életévét még nem töltötte 
be, de 12 évnél idösebb, illetve aki nem rendelkezik a XV. kerületi Önkormányzat 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és nem a XV. kerületi Önkom1ányzat 
közigazgatási területén müködő iskola tanulója. 

A 20 17. évi módosítás dölt betűve l jelenik meg a Szabályzatban. 

Kérem a tisztelt Bizottságot, tárgyalja meg az elöterjesztést és hagyja jóvá az Üdülési 
Szabályzatot. 

Budapest, 20 17. április „: J. ... " 

Haj du László 
polgármester 

1. Témafelelős: Népjóléti és Intézményfelügyeleti Föosztály ........ ~. „ ..... . ~ •••.• 
2. Egyeztetésre megküldve: - ... . V .. 
3. Melléklet: Üdülés i Szabályzat 1 ~l 
4 J ''" l'tt - 20 11 01t h ' 01 AJ" · r 0 

· . egyzo1 a amozas: . ........ , „ o .... :.nap a1ras: ...... „ . . .. .. .... .. . . ..... . .. . •.. „ .. . 

5. Meghívandók: Csokonai Kulturális és Sportközpont igazgató, Gazdasági Működtetési 

Központ fö igazgató 
6. Az előterjesztést kapják: Csokonai Kulturális és Sportközpont 

Határozati javaslat: 
A Köznevelési, Kulturális, Közmüvelődési, Rendezvényszervezési, Ifj úsági és Sport Bizottság 
úgy dönt, hogy a(z) ... - .. ./20 17. ikt. sz. elöterjesztés me lléklete szerinti tartalommal 
jóváhagyja a XV. kerületi Önkormányzat Üdülési Szabályzatát, amely 20 17. áprili s 18-tó! lép 
érvénybe. 

Felelős : polgármester 
Határidő: 2017. április 11 . (közzétételre az önkormányzat honlapján 201 7. április 18.) 

Jogszabálvi hivatkozások: 
- az egyes képvise lő-testületi hatáskörök átruházásáról és egyes hatáskörök megállapításáról 

szóló 27/2011 . (V.3 1.) számú önkormányzati rendelet 8. melléklet 1.1 alpontja 
- az önkormányzat testnevelési és sportfeladatairól szóló 1/2014. (J.6.) önkormányzati 

rendelet 5. § 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges. 

fe!Lil\ ·zsgalatra érkezett: ............ „ •. „ •. 
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Budapest Főváros XV. kerület 
Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 

Önkormányzata 

Üdülési Szabályzata 

Budapest Főváros XV. kerület Ön.kormányzata - a Csokonai Kulturáli s és Sportközpont (a 
továbbiakban: CSKSK) üzemeltetésében - üdülési, táboroztatási feladatellátás keretében az 
alábbi létesítményhálózatot tartja fenn: 

• Agárdi üdülő (2484 Agárd, Névtelen utca 1.) 
• Bernecebaráti üdülő és gyermektábor (2639 Bernecebaráti. Szokoly u. 5.) 
• Siófoki Gyermektábor (8 100 Siófok. József A. u. 1.) 

Az agárdi üdülőt az Önkormányzat a családok és magánszemélyek számára tartja fenn, 
gyermektáboroztatásra és erdei iskola szervezésére itt nincs lehetőség. 

A Bernecebaráti üdülő és gyermektábort a családok és magánszemélyek vehetik igénybe 
üdülés, valamint a XV. kerületi fenntartású intézmények, az Önkormányzat közigazgatási 
területén míiködő köznevelési intézmények. a XV. kerületben működő civil és sportszervezetek 
gyermektáboroztatás és erdei iskola célj ából. 

A siófoki gyermektábort családok és magánszemélyek nem vehetik igénybe. A gyermektábort a 
XV. kerületi fenn/artású intézmények, az Önkormányzat közigazgatási területén működő 
köznevelési intézmények, a XV. kerületben működő civil és sportszervezetek 
gyermektáboroztatás és erdei iskola célj ából használhatják. 

1. Üdülési feltételek az Agárdi és a Bernecebaráti üdülőkben 
A XV. kerületi Önkormányzat a fenntartásában működő üdülőkben kedvezményes térítéssel 
családi üdülési lehetőséget biztosít a XV. kerületi önkormányzati képvise l ők, az önkonnányzati 
bizottságok tagjai, az önkormányzati fenntartású intézmények és gazdasági társaságok 
dolgozói, a XV. kerületi Polgánn esteri Hivatal do lgozói, valamint a felsoroltak családtagjainak 
(a továbbiakban: jogosultak köre). 

Az üdülőkbe időpontkérés jelentkezési lappal történik, mely letölthető a CSKSK honlapjáról 
(www.csokonaiksk.hu), vagy e-mailben (szabo.kata@csokonaiksk.hu) kérhető a CSKSK-tól. A 
kitöltött jelentkezési lapot személyesen. faxon. vagy e-mailben (aláírva. szkennelve) lehet 
e ljuttatni a Sportközpont részére. 

Az üdülési díjat átutalással, vagy banki befizetéssel lehet megfizetnj a CSKSK számlaszámára: 
OTP Bank Nyrt. 11784009-1 583 125 1. Kérjük a közlemény rovatban fe ltüntetni az üdülés 
helyét. időpontját és a befizetett létszámot. 

Az üdülési jogosultságot igazoló dokumentum a beutaló. A beutalót legkésőbb az üdülés 
megkezdése e lő tt öt nappal lehet átvenni a CSKSK-ban (1 152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.), 
hétfőtő l -csütörtökig 8.00-15.00 óra, pénteken 8.00-1 2.30 óra között. A kiállított számla alapján 
az üdülés i díjat az üdülés megkezdésének napjáig ki kell egyenlíteni. Az üdülő gondnokának a 
pénzintézetben kapott befizetésről szóló bizonylatot be ke ll mutatni, és a beutalót át kell adni. 



Lemondani az üdülést csak írásban lehet (e-mail: szabo.kata0:csokonaiksk.hu. fax : 06-l-
306/4016. le\·él: l l 52 Budapest. Széchenyi tér 8-10.). 
Az üdülés lemondása esetében az alábbi kö ltségeket kell megfizetni: 

• Az üdülés megkezdése e l őtti 30. nap ig a részvétel térítésmentesen visszamondható. 
• A 29-6. nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 50 %-át. 
• 5 napon belüli lemondás. , ·alamint meg nem j elenés esetén a részvételi d íj 100 %-át. 

A jogosultak az üdülőket az Üdü lési Szabályzatban (a továbbiakban: Szabályzat) meghatározott 
fel szereltséggel vehetik igénybe. Kánérítési fe le l ősség mellett kötelesek az önkormányzati 
vagyont megóvni. 

2. Gyermektáboroztatás 
Budapest Főváros XV. kerül et Önko1mányzata az Önkormcíny::at köziga::gatási területén 
miíködő köznevelési imézményekben jogviszonnyal rende lkező gye rmekek. tanulók, a XV. 
kerü letben bejegyzett diáksport egyesületek és a XV. kerületben bej egyzett vagy működő 
sportegyesületek tagjai számára kedvezményes gyermeküdülte tési l ehetőséget biztosít az általa 
fenn tartott üdülőben, táborokban. 

Az üdülőben és a táborokban fi zetendő térítési díjakat (étkezési. buszköltség. !FA). va lamint a 
kísérők létszámát a Szabályzat 4. számú melléklete, a nyári napközis táborban az étkezési 
térítési díj mértékét a Budapest Főváros XV. kerül et Rákospalota, Pestújhely. Új palo ta 
Önkormányzat Képvi selő-testüle tének a személyes gondoskodást nyúj tó alapellátásba tartozó 
gyermekek napközbeni e llátása keretében biztosított étkeztetésrő l és az intézményi térítés 
d íjairól szó ló 5/ 1998. (TIT. 24.) ök. rendelet tartalmazza. A táboroztatás csak az étkezési 
szolgá ltatással együtt vehe tő igénybe. a minimum létszám 20 fő. 

A CSKSK igazgatóhe lyettese minden év január 15-é ig megküldi az Önkormányzat 
köziga::gatási területén mííködő kö::ne1·elési inté::mények. a XV. kerü letben bejegyzett diáksport 
egyesül etek és a XV. kerület ben bejegyzett vagy működő sportegyesületek vezetőinek a nyári 
táborok tumusa inak időszakait. A turnusbeosztás az egyeztetések után kerül meghatározásra. 

A XV. kerületben bejegyzett diáksport egyesületek és a XV. kerületben bejegyzett vagy 
működő sportegyesületek részére az Önkormányzat kö::igazgatási területén mííködő köznevelési 
inté::ményekkel történt egyeztetést követően kerül so r az esetlegesen megmaradt hely(ek) 
fe lajánlására. 

A táborokba az Önkormányzat kö::iga::gatási területén mííköd6 közne 1·elési inté::ményekben 
lehet jelentkezni . A j elentkezési lapokat az intézmény továbbí tja a CSKSK részére. 

A XV. kerületben bejegyzett diáksport egyesületek és a XV. kerületben bejegyzett rngy 
működő spon egyesül etek képvise lő i szóbeli egyeztetés után. a CSKSK-ban kapott j elentkezési 
lap kitö ltéséve l, leadásával véglegesítik táborozási szándékukat. 
Ajclcntkczési határidö: tárgyév áprili s 15. 
A j elentkezéshez me llékelni kel l ajelentkezési lapot. 

A táboroztatás étke::ési költségét a s::oígáltaróval megkötött s::erződésben .foglaltak alapján 
érvényesíti a CSKSK. A:: Önkormányzat diétás étrendet is bi::tosít a:: iidii/6kben és a 
táborokban a gyermekek és afeln6ttek s::ámcíra egyaránt. 

Az Önkormány::at kö::igu::gatási területén müködő kö::ne l'e!ési inté::ményekhen az erdei iskolák 
turnusaira az é tkezési és a szá llítási térítési díjakat a Csokonai Kulturális és Sportkö::pont 
pén::.forgalmi s::ámlájára (OTP Bank Nyrt. I r 8-1009-l 58312 51) fizetik be. Az erdei isko lák 
időpontj ait az intézményvezetők igényel hetik a CSKSK-tó l. 



Az i ntézményvezetők a táborozás megkezdése elő tt l 4 nappal a CSKSK rendelkezésére 
bocsáj tj ák a táborozni kívánó gyermekek és a kísérő pedagógusok listáját (Erdei iskola és nyári 
táborok). 

A nyári táborok teljes táborozási díját (étkezés és szállítás) legkésőbb tárgyév június 15-ig kell 
befizetni a CSKSK pénzforgalmi számlájára (OTP Bank Nyrt. 11784009-15831251 ) . 
A listákon fel kell tüntetni a gyermek nevét, születési idejét, TAJ számát, az étkezésre 
vonatkozó térítési díj kedvezmény mértékét. Akik nem rendszeres nevelési segélyben (RNS) 
részesülnek, a Palota étkezési kedvezmény határozatának számát és lejáratának határidejét (e
mail: szabo.kata@csokonaiksk.hu). 

3. Nyári táborok és erdei iskola időpontjának lemondása 
Lemondani a táborozást és az erdei iskolát csak írásban lehet (e-mail: 
gazdasagi@csokonaiksk.hu vagy szabo.kata(a),csokonaiksk.hu, fax: 06-1-306/4016, levél: 
1152 Budapest Széchenyi tér 8-10.) A „Tárgyban" meg kell jelölni a tábort, az időpontot és a 
táboroztató iskolát, illetve a spo11szervezetet. 

3 .1. Szülői lemondás 
• A szülő vagy gondvise lő a táborozás vagy az erdei iskola megkezdése e lőtt két héttel a 

teljes befi zetett összeget visszaigényelheti, kivéve az útiköltséget. 
• 13 nap és 4 nap közötti lemondás esetén a befizetett összeg 50%-a igényelhető vissza. 
• Három napon belüli lemondás csak orvosi igazolással lehetséges. Ebben az esetben az 

intézmény egynapi étkezési díjat von le. Az orvosi igazolást két héten belül el kell 
juttatni a CSKSK részére. Amennyiben orvosi igazolás nélkül történik a tábor 
lemondása, illetve egyáltalán nem mondják le a befizetett díj (autóbusz + étkezési 
költség) visszaigénylésére nem jogosultak. 

3.2. Intézmények lemondása 
• Az egyeztetett turnust a lefoglalt időpont e lőtti 14. napig lehet térítésmentesen 

lemondani. 
• Két héten belüli lemondás esetén a buszköltséget (oda-v issza) az intézménynek ki kell 

fizetnie, kivéve, ha átadja egy másik intézménynek a turnust, vagy ha raj ta kívül álló 
okok miatt (járvány, időjárás, árvíz, stb.) mondja le. 

4. Kártérítési felelősség 
Az üdülőkben táborokban a gyermekek által okozott anyagi kárt a szü lő , vagy a gondviselő 

téríti meg a gondnok által fe lvett helyszíni j egyzőkönyv alapján. 
Az okozott kár esetében a felelősség megállapítása és a kár megtérítése a Polgári 
Törvénykönyvrő l szóló 2013. évi V. törvény és a Munka Törvénykönyvérő l szóló 2012. évi I. 
törvény vonatkozó rendelkezései alapján történik . 

Budapest, 20 17. . , " „, ...... .. ... ... „, ...... . 

Záradék: 
Jelen Szabályzat a Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota 
Önkormányzat Köznevelési, Kulturális, Közművelődési , Rendezvényszervezési, Ifjúsági és 
Sport Bizottság /2017. ( . .) sz. határozatáva l 2017. április 18. napjától lép érvénybe, és 
ezzel egyidejűleg érvényét veszti a Köznevelési, Kulturális, Közmüvelődési , 

Rendezvényszervezési, Ifjúsági és Sport Bizottság 28112016. (VIII.30.) sz. határozatával 
jóváhagyott, 2016. szeptember 9-tő l érvényes Üdülési Szabályzat. 

Hajdu László 
polgármester 



Tájékoztató az üdülőkről, táborokról 

1.) Agárdi Üdülő (2484 Agárd. Névtelen u. 1.) 

Üdülési Szabályza t 
1. mell éklete 

Az üdülő csak felnőttek és családok számára bérelhető, gyennekcsoportok nem vehetik 
igénybe. 
Az üdülőben 2 db öt ágyas, 6 db négy ágyas, 1 db három ágyas szoba található (összesen 3 7 fő 
befogadására alkalmas). 

• A szobák televízióval és hűtőszekrénnyel ellátottak. 
• Ágynemű biztosított. 
• Nemen.ként elkülönített zuhanyzók vehetők igénybe. 
• Az üdülőben az étkezés önellátó rendszerű, ezt fe lszerelt konyha szolgálja. 
• A gépkocsival érkezők számára biztosított a zárt parkolás. 
• A kert parkosított, tüzrakó és gii llező hellye l, kemencével, valamint kültéri konyhával 

rendelkezik. 
• Az üdülő kb. 1.5 km-re fekszik a vízparttól. 

2.) Bernecebaráti Üdülő és Gyermektábor (2639 Bernecebaráti , Szokoly u. 5.), 
Telefon: (27) 325-852 

Az üdü l ő és gyermektábort a családok és a magánszemélyek vehetik igénybe üdülés. valamint a 
XV. kerületi fern1tartású intézmények, az Önkormányzat közigazgatási területén mííködő 
köznevelési intézmények. a XV. kerületben müködő civi l és sportszervezetek 
gyermektáboroztatás és erdei iskola célj ából. 
Az üdülő és gyermektábor a Börzsönyben. Bernecebaráti faluban található. A település 
közvetlenül a szlovák határ mentén fekszik. 

2.1.) Üdülés: 
A vo lt Szokoly Alajos kúria főépületében egy három és egy hat ágyas apartman szolgálja egész 
évben a pihenést. 

• Az apartmanok zuhanyzóval, mosdóval, főzőfülkével (hütőgép, rezsó, mikrohullámú 
sütő, kávéfőző) és televízióval felszereltek. 

• Ágynemű biztosított. 
• 20.fő fele tti létszám esetén az étkeztetés a CSKSK-ban történő egyeztetéssel rendelhető. 
• 20 fő alatti létszám esetén az étkezés nem biztosított. 

A táborban található faházak is igénybe vehetőek a nyári szünidő (j únius 15.-augusztus 3 1.) 
kivételével. 

2.2.) Gyermektáboroztatás: 
Az Önkormányza1 közigazgatási rerüle1én működő köznevelési intézmények gyermekeit hat 
darab tizenkét ágyas és két darab négy ágyas faház vá1ja (összesen 80 fő). A faházak fűthetők 
és vizesblokkal ellátottak. 
Az étkeztetés i szolgáltatást a CSKSK biztosítj a, a táboroztatás étkezési költségét a 
szolgáltatóval megkötöll szerződésben.foglaltak alapján érvényesíti a CSKSK. 

A pihen.ni vágyók és a táborozók rendelkezésére á ll 

• a tágas étterem (televízióval, hűtőve l felszerelve). 
• a labdarúgó-, kosárlabda- és röp labdapálya és a ping-pong asztal. 
• a terasz és a keni bútorok, 
• a tüzrakó hely. 



3.) Siófoki Gyermektábor (8600 Siófok, József A. u. 1.) 

A gyermektábort családok és magánszemélyek nem vehetik igénybe. A siófoki gyermektábort a 
XV. kerületi fenntartású intézmények, az Önkormányzat közigazgatási területén működő 
köznevelési intézmények, a XV. kerületben működő civi l és sportszervezetek 
gyermektáboroztatás és erdei iskola célj ából használhatják. 
A sátortábor Siófok város szélén, a Balatontól mintegy 200 m-re található. 
A tábor 75 fő befogadására alkalmas. 
Beton talapzaton álló 25 db három ágyas telepített sátrakban történik az elhelyezés. 

A táborozók rendelkezésére áll 
• a nemenként elkülönített zuhanyzó, illetve az ebédlő, 

• a sportpálya, a kültéri ping-pong asztal, 
• a fedett foglalkoztató. 

4.) Nyári napközis tábor 

• A nyári napközis tábor a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén bejelentett 
lakóhellyel rendelkező, vagy/és a XV. kerületi Önkormányzat közigazgatási területén 
működő iskolák első - hatodik osztályos (a 12. életévét a tárgyévben betöltő) tanulóinak 
nyári napközis táboroztatását szolgálja. 

• Egyedi kérelem útján, a polgármester jóváhagyásával vehet részt a nyári napközis 
táboroztatásban az a gyermek, aki a tárgyévben a 14. életévét még nem töltötte be, de 
12 évnél idősebb, illetve aki nem rendelkezik a XV. kerületi Önkormányzat 
közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, és nem a XV. kerületi Önkormányzat 
közigazgatási területén működő iskola tanulója. 

A táboroztatással kapcsolatos előkészítő feladatok ellátását a CSKSK az intézmények 
közreműködésével végzi. A tábor programját a CSKSK szervezi (pl. úszás a tanuszodában, 
kirándulás, sport- és kézműves foglalkozások, vetélkedők). 

A nyári napközis táborban napi háromszori étkezést kapnak a gyermekek az iskolában év 
közben nekik járó kedvezmények érvényesítésével. Az iskolában év közben járó kedvezményt 
kizárólag a XV. kerületben lakó tanulók vehetik igénybe. A nyári napközis táborban a védőnői 
szolgálat biztosított. 
A táborozás megkezdésének fe ltétele, hogy a gyermek törvényes képviselője nyilatkozzon 
arról, hogy gyermeke egészséges és közösségbe mehet. 



Üdülési, táborozási időpontok 

Agárdi üdülő (2484 Agárd, Névtelen utca 1.) 

yitva tartás: ápril is 3. hetétő l október 3. hetéig 
Előszezon : ápri lis 3. hetétől június 4. hetéig 
Főszezon: június 4. hetétő l augusztus végéig 
Utószezon: szeptember 1. hetétő l október 3. hetéig 

A turnusok hétfőtő l - hétfő ig tartanak. 
Az üdülő e l ő- és utószezonban rövidebb időre is igénybe vehető . 

Üdülési Szabályzat 
2. melléklete 

A szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfog lalni és a távozás napján 10.00 óráig kell 
e lhagyni. 

Bernecebaráti (2639 Bernecebaráti, Szokoly u. 5.) Telefon: (27) 325-852 

Az üdülő és a gyermektábor egész évben üzemel, tetsző leges időpontban igénybe vehető, 
ki vétel a főszezon, mely a tanév végétő l augusztus végéig tart. 
A szobákat az érkezés napján 14.00 órától lehet elfoglaln i és a távozás napján l 0.00 óráig kell 
e lhagyni . 

A táborozók hétfö tő l - hétfő ig tartó turnusban üdülhetnek. 

Táborozásra, üdülésre (erdei táborok, iskolai kirándulás. táborozás) a főszezonon kívül a 
CSKSK-val történt e l őzetes egyeztetés alapján tetsző leges időtartamra igénybe vehető . 

Siófoki Gyermektábor (8600 Siófok, József A. u. 1.) 

A táborban, a nyári szünidőben, a főszezonban keddtől-keddig tartó turnusokban üdülhetnek a 
gyermekek. 

Előszezon: május 3. heté től - június 2. hetének végéig 
Főszezon : j únius 3. hetétő l - augusztus végéig 
Utószezon: augusztus 4 . hetének végétő l - október 3. hetéig 

Nyári napközis tábor 
A tábor a tanév befejezése utáni e lső teljes héten (2017-ben június 19-én) indul és augusztus 
18-án ér véget. 



Üdülési térítési díjak 

Agárdi üdülő 

• br. 1200 Ft/fő/éj 
~ a XV. kerületi önkormányzati képviselők, 

~ az önkormányzati bizottságok tagjai , 

Cdülési Szabályzat 
3. melléklete 

~ az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok dolgozói, 
~ a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
~ valamint a fel soroltak családtagjai. 

• br. 2000 Ft/fő/éj külsősök részére 
• 430 Ft/fő/éj idegenforgalmi adó 18 év felettiek részére 

Az agárdi üdülőben az étkezés nem biztosított. 

Bernecebaráti üdülő 

• br. 1200 Ft/fő/éj 
~ a XV. kerületi önkormányzati képviselők, 
~ az önkormányzati bizottságok tagjai, 
~ az önkormányzati intézmények és gazdasági társaságok dolgozói, 
~ a XV. kerületi Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
~ valamint a felsoroltak családtagjai, 
~ a XV. kerületben bejegyzett diáksport egyesületek tagjai, 
~ a XV. kerületben bejegyzett vagy működő sportegyesületek tagjai, 
~ a kerület intézményei és civil szervezetei által szervezett csoportok. 

• br. 2000 Ft/fő/éj külsősök részére 
• 200 Ft/fö/éj idegenforgalmi adó 18 év felettiek részére 

20 fő feletti létszám esetén az üdül és étkezési költségét a szolgáltatóval megkötött szerződésben 
foglaltak alapján érvényesíti a CSKSK. 

20 fő alatti létszám esetén az étkezés nem biztosított. 



dü lési zabályzat 
..+. melléklete 

A 2017. évi táborok és erdei isko lák díjai: 

Bernecebaráti tábor 

Isko lások: 
Étkezési kö ltség: 
Utazási köl tség: 

Ó adások: 
Étkezési kö ltség: 

razási költség: 

Idegenforgalmi adó: 

Siófoki tábor 
Étkezési kö ltség: 
Utazási kö ltség: 

Idegenforgalmi adó: 

bruttó 19 11 Ft /nap/ fű 

bruttó 1524 Ft/fő/oda-v i ssza út 

bruttó 1431 Ft /nap/fő 
bruttó 1524 Ft/fő/oda-v i ssza út 

200.-Ft/fö/éj 18 év felett iek részére 

bruttó 2700 Ft /nap/fö 
bruttó 1524 Ft/ rö/oda-vissza út 

-100, -Ft/fő/éj 18 év.felettiek részére 

20 fő fele lli léts::ám esetén a 1áboro::tatás étke::ési költségé1 a s::olgá//alóval megkötöfl 
s::erződésbenfoglaltak alapján érvényesíti a CSKSK. 

20 fő alalli létszám esetén az étkezés nem bi::.tosílotl. 

Amennyiben a táboroztató pedagógusok az i ntézrnényvezetőjüktől igazolást adnak le a 
CSKSK-ban és az ado tt tábor gondnokánál. hogy munkavégzés miatt tartózkodnak a tábor 
területén. abban az esetben az idegenforgalmi adó megfizetése a lól mentesülnek. 

Az isko lában biztosított kedvezmények valamennyi táborban érvényesek a XV. kerü leti lakosú 
gyermekeknek. A kedvezmények érvényes ítése a XV. kerületi Önkormányzat á ltal hozott 
határozatta l lehetséges (rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Palota gyermekétkeztetési 
kedvezmény) . A siófoki és a bemecebaráti táborban napi öls::öri étke::ésl biztosítunk a 
gyermekeknek. háromszori étke::ést a pedagógusoknak. A napkö::i. táborban háromszori 
étkezést kapnak a gyermekek (tí::órai. ebéd. u::sonna), ebédet a pedagógusok. 

Siófokon és Bernecebarátiban a táboroztató pedagógusok részére 7.5 nap/turnusra megbízási 
díjat fize t az önkormányzat. az éves kö ltségvetésben elfogado tt összegben. A kerekítés 
szabályait fi gye lembe véve 14 fő iskolás. vagy 8 fő óvodás esetén 1 fő pedagógus részére 
fizethető megbízási díj . 

A fogyatékkal élő gyermekek esetében. 10 fő gyermek után 2 fő pedagógus részére fizethető 
megbízási d íj (egy turnusban isko lásoknál Siófokon ma:-<imum 6 fő . Bernecebarátiban 
ma:-<im um 6 fő pedagógus részére. óvódásokná l max im um 10 fö részére fizethető megbízási 
díj). 

A napközis táborban a csoportvezető pedagógusok létszámát 15 gyermekenként egy 
pedagógussa l ke ll számo lni . a gyermekeke t a számított létszám alapján vesszük fi gyelembe. 

A pedagógusok és a techni kai dolgozók részére az étkezést valamennyi táborban a CSKSK 
fizeti . Az utazást autóbusszal az önkormányzat biztosítja. a napközis táborba térítésmentesen. 
Siófokra és Bernecebarátiba a pedagógusoknak térítésmentesen. a gyermekeknek bruttó 1524 
Ft/fö oda-visszautazás költségtérítés e llenében. 



Nyári napközis tábor 

Üdülési Szabályzat · 
5. melléklete 

Helvszín: Budai II László Stadion (1152 Budapest, Széchenyi tér 8-10.) 
Czabán Általános Iskola (1152 Budapest, Széchenyi tér 13.) 

Időpont: 2017. június 19. - 2017. augusztus 18. 

Budai II. László Stadion 

Kikötő (Ifjúsági Közösségi Sziget) 

Kolozsvár Utcai Általános Iskola 

Gyülekező helyek: 

1152 Budapest Széchenyi tér 8 - 10. 

1156 Budapest Száraznád u. 5. 

1155 Budapest Kolozsvár u. 1. 



Jelentkezés a XV. kerületi Önkormánvzat 
2017. évi nvá ri napközis táborába 

Üdülési zabályzat 
6. mel léklete 

A gyermek neve: ..... ..... ... ... ............. ... ..... .. ... .. ..... .. .. ..... ... .... . Születési dátum: ................. . 

Iskoláj a : .. .. ...... . . ........... .. . . . ... . .... .. .... . ...... ..... .... . .. . Osztálya: .. .............................. . 

TAJ száma: . ........................ .. ............ . 

Szülő (gondvi se lő) használatos neve: ... . ......... .. ... ... .......... ... ... ... .. . .. . . . ........... .... . 

apközben e l érhető telefon( ok): ............................ .. ................... .. ............ . .... .. ......... . 

A gyermek lakása: ...................... . . ...... . ....... ......... . ........ ..................... ... .. . . . . . 

Kérjük. szívesked jen az alábbiak közül a megfele lőt aláhúzni: 

Gyermekem az alábbi gyülekező helyre érkezik: 

Budai II. László Stadion 
Kikötő (Iijúsági Közösségi Sziget) 
Kolozsvár Utcai Általános [skola 

(1152 Budapest Széchenyi tér 8 - 10.) 
( 11 56 Budapest Száraznád u. 5.) 
(1 155 Budapest Kolozsvár u. l.) 

1. Gyermekem a gyülekező helyrő l egyedül mehet haza 

szülő jön érte 17 óráig. 

2 . Gyermekem a kerületi Tan uszodába: mehet nem mehet 

3. Gyermekem a táborból kül ső programra: mehet nem mehet 

4. Gye1mekem betegségei (allergia. gyógyszerérzékenység, stb.) : 

5. A gyermekkel kapcso latos egyéb tudnivaló: 

A szülői tájékoztatót tudomásul vettem, a szolgáltatást annak megfelelően veszem 
igénybe. 
Hozzájárulok, hogy a táborban a gyermekemről készült f ény képek a CSKSK honlapján 
megjelenhetnek. 

Budapest, 20 17 . ................... : · ., . . ... . ... . :·. 

Szülő (gondviselő) aláírása 


