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1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZER Ű BEMUTATÁSA  

Tisztelt Képviselő-testület! 

A nyári táborok étkezetésének támogatásához az elmúlt éveknek megfelelően támogatási kérelemmel  
fordult az önkormányzathoz: 

1.) az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet  

2.) a Kvassay Jenő Általános Iskola 

3.) a római katolikus plébánia 

1.) Szabó Gábor Ferenc református lelkipásztor, az Őrszentmiklósi Református Gyülekezet Lelkészi 
Hivatala vezetője azzal a kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az általuk szervezett nyári 
napközis táborhoz az önkormányzat nyújtson támogatást. 

Kérelmében leírta, hogy a korábbi évekhez hasonlóan a Református Lelkészi Hivatal a 2015-ös évben 
ismét hitmélyítő napközis tábort szervez a gyerekek részére.  

Szabó Gábor Ferenc lelkipásztor 2012-ben 30 gyermek kedvezményes étkeztetéséhez kért és kapott 
támogatást az önkormányzattól, összesen 155 400 Ft összegben, mely a tábor étkeztetési 
kiadásainak csak egy részét tette ki. 2013-ban a református gyülekezet az önkormányzattól kapott 
egyházi támogatásból finanszírozta a tábor költségeit. 2014-ben 140 000 Ft támogatásban 
részesültek a tábor megrendezéséhez. 

A napközis tábor 2015.06.29.-2015.07.03. között kerülne lebonyolításra, az előzetes információk 
szerint 150 gyermek részvételével. 

Szabó Gábor Ferenc református lelkipásztor kérelme szerint gyülekezetükben minden évben, így idén 
is napközis-tábort szerveznek a gyermekek részére, felekezetre való tekintet nélkül. Ezek az alkalmak 
mindig sok élményt nyújtanak azoknak, akik részt vesznek ezen. Levele szerint ez 150 gyermeket és 
a segítőket jelenti. A gyermekek naponta háromszor kapnak ennivalót (tízórait, ebédet és uzsonnát). 

Az étkezés anyagi költségeinek enyhítésére szeretnének az önkormányzattól támogatást kérni gyer-
mekenként napi 150 Ft-ot, ami napi 22.500 Ft, a tábor időtartamára, azaz 5 napra 112.500 Ft-ot, mely 
összeg 150 gyermekre vonatkozik. 

Kérelmében leírja, hogy ha az önkormányzat nem tud ekkora összeget biztosítani, a testület által 
megállapított összeget is szívesen örömmel fogadják. 

Az előző évekhez hasonlóan ebben az évben is szükségük lenne a sátrakra, asztalokra, székekre, 
szemetes tartókra. 

Az ebédet ebben az évben is az óvoda konyháján keresztül szeretnék biztosítani 

 

 

 

 

 

2.)  



A Kvassay Jenő Általános Iskola igazgatója Balázsné Gyenes Ildikó kérelemmel fordult a képviselő-
testülethez.  

A levelében foglaltak szerint az iskola pedagógusai a tanítási év befejezése után kb. egy hónapig, 
2015. június 16. és június 26. között (9 nap) napközis tábor, 2015. június 29. és július 3. valamint július 
13. és július 17. között (10 nap) Szivárvány tábor formájában vállalnák a tanulók napközbeni felügye-
letének biztosítását. Előzetes felmérés alapján a napközis tábor első és második hetében 40, a szi-
várvány tábor két hetében 25-25 gyermek részvétele várható. 

Az iskola kérné a táborokban résztvevő iskolás gyermekek számára étkezési támogatás biztosítását.  

3.)  

Bolyky Miklós diakónus, a katolikus plébánia vezetője és kéréssel fordult az önkormányzathoz a nyári 
táborok támogatásával kapcsolatosan.  

A nyár folyamán három olyan alkalom lesz, amikor a gyerekek részére tábort illetve közös programot 
szerveznek. A táborok jellege különböző, de mégis egymásra épülnek ezek az alkalmak. A nyári nap-
közis tábor (Konnektor) 2015. július 6. és július 11 (hétfő-szombat) helyszíne az általános iskola udva-
ra és az alsós aula, kb 100 gyermek részvételére számítanak. ) A nyári Család- és Gyerek tábor 2015. 
július 20. és július 26. között lesz , helyszíne a tarjáni nemzetiségi tábor, és kb 50-60 gyermek és szü-
leik részvételét várják.  A Tanévkezdő Családi Nap szeptember 5. lesz, helyszíne az iskola udvara és 
az alsós aula. 

A Konnektor tábor jellegénél fogva egy napközis tábor, melynek az egyik fő célja az oktatási és neve-
lési célokon túl, hogy segítséget nyújtsanak a szülőknek a gyermekek nyári felügyeletének biztosítá-
sában. Ezzel a plébánia közösség egy fontos közfeladatot vállal át a településtől. Éppen ezért ehhez a 
táborhoz kérik a legnagyobb segítséget. A tavalyi kérésüknek megfelelően szeretnék biztosítani, hogy 
a tábor a gyermekek részére ingyenes legyen.  Szeretnék, ha az önkormányzat az étkezést biztosíta-
ná a résztvevő gyermekek és a szervezők számára. Mivel az iskola étkezője kicsi, ezért a létszámot 
100 főben maximalizálják. 

A tanévkezdő családi nap esetében az épület rendelkezésre bocsájtásán felül más támogatást nem 
igénylünk. 

Valamennyi rendezvényen kiemelt fontosságú a rászoruló családok és gyermekek részvételének tá-
mogatása. Az elmúlt években mindig biztosították (szerény lehetőségeikhez képest) olyan családok 
részvételét, akik egyáltalán nem, vagy csak segítséggel tudtak volna táborozni. Az ebédet ebben az 
évben is az óvoda konyháján keresztül szeretné mindegyik tábor szervezője biztosítani.  A támogatást 
az önkormányzat ez étkeztetésen keresztül biztosítaná, tényleges pénzmozgás nem történne, az ét-
keztetés által kibocsátott számlán, már a támogatás összegével csökkentett összeg szerepelne. 

Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és döntsön a határozati javaslatok-
ról. 

2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISEL Ő-TESTÜLETI DÖNTÉSEK , ÉS 
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA  

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2015 (II.27.) önkormányzati rendelete a 
szociális gondoskodás helyi szabályairól 

4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK , ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI  SOR MEGNEVEZÉSE 

Az önkormányzat 2015. évi költségvetésében van a nyári gyermekétkeztetésre elkülönített összeg 

5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE  

6. HATÁROZAT -TERVEZET 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IV. 29.) számú határozata a  
református egyház által szervezett nyári napközis t ábor támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az Őrszentmiklósi Református 
Gyülekezet által szervezett 2015. június 29. és július 3. között tartandó napközis tábort úgy támogatja, 
hogy 150 gyermek részére 5 napig nyújtott étkezéshez 300 Ft/fő/nap Ft hozzájárulást biztosít az ön-
kormányzat központi konyháján keresztül az önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra 
elkülönített összegből. A táborhoz sátrak, székek, asztalok, szemetes tartók használatát térítésmente-
sen biztosítja. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IV. 29.) számú határozata a  
Kvassay Jen ő Általános Iskola által szervezett nyári napközis t ábor támogatásáról  



Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Jenő Általános Isko-
la által szervezett nyári táborokat úgy támogatja, hogy  

2015. június 16. és június 19. között 40 fő 

2015. június 22. és június 26. között 40 fő 

2015. június 29. és július 3. között 25 fő 

2015. július 13. és július 17. között 25 fő 

részére az étkezéshez 300 Ft/fő/nap összegben hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi 
konyháján keresztül, az önkormányzat 2015. évi költségvetésében  erre a célra elkülönített összegből. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének…../2015. (IV. 29.) számú határozata a  
római katolikus plébánia által szervezett nyári nap közis tábor támogatásáról  

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a római katolikus plébánia által 
szervezett 2015. július 6. és július 11. között tartandó napközis tábort úgy támogatja, hogy 100 gyer-
mek és ….felnőtt részére 5 napig nyújtott étkezéshez 300 Ft/fő/nap  hozzájárulást biztosít az önkor-
mányzat központi konyháján keresztül az önkormányzat 2015. évi költségvetésében  erre a célra elkü-
lönített összegből.  

Őrbottyán, 2015. április 17. 

HATÁROZAT 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett az alábbi határozatot hoz-
ta. 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 94/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
református egyház által szervezett nyári napközis t ábor támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az őrszentmiklósi Református 
Gyülekezet által szervezett 2015. június 29. és július 3. között tartandó napközis tábort úgy támogatja, 
hogy 150 őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező gyermek részére 5 napig nyújtott 
étkezéshez 300 Ft/fő/nap Ft hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül az 
önkormányzat 2015. évi költségvetésében erre a célra elkülönített összegből. A táborhoz sátrak, szé-
kek, asztalok, szemetes tartók használatát térítésmentesen biztosítja. 

A képvisel ő-testület 7 igen, 0 ellen szavazattal, 0 tartózkodá s mellett alábbi határozatot hozta 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 95/2015. (IV. 29.) számú határozata a  
Kvassay Jen ő Általános Iskola által szervezett nyári napközis t ábor támogatásáról 

Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Kvassay Jenő Általános Isko-
la által szervezett nyári táborokat úgy támogatja, hogy  

2015. június 16. és június 19. között 40 fő 
2015. június 22. és június 26. között 40 fő 
2015. június 29. és július 3. között 25 fő 
2015. július 13. és július 17. között 25 fő 
 
őrbottyáni lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező  gyermek részére az étkezéshez 300 
Ft/fő/nap összegben hozzájárulást biztosít az önkormányzat központi konyháján keresztül, az önkor-
mányzat 2015. évi költségvetésében  erre a célra elkülönített összegből. 

 

 

 


