
BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA 

ALPOLGÁRMESTER 

Kedves Szülők! 

A csepeli önkormányzat különösen nagy figyelmet fordít a fiatalokról való 
gondoskodásra. Ezért újulnak meg egymás után a kerület bölcsődéi, óvodái, 
játszóterei. Ezért kezdődtek olyan nagy fejlesztések, amelyek a fiatalok oktatását, 
szabadidejük hasznos eltöltését segítik. Ennek megfelelően folytatódik a Kis-Duna part 
teljes megújítása is, amelyet most nyáron több nagy beruházás érint. Ott épül 
hamarosan egy teljesen új Napközis Tábor is, amely modern épületeivel, tereivel 
hosszÚ távon biztosítja majd a csepeli gyermekek nyári táboroztatását. 

A jelenleg folyó és nyáron folytatódó építkezések azonban balesetveszélyesek, ami 
miatt idén a nyári napközis tábort a szokásos helyszínen nem lehet megtartani. 
Ugyanakkor azt is jól tudjuk, hogy nyaranta sokaknak okoz gondot, hogyan oldják meg 
az iskolás gyerekek felügyeletét. Ezért Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
idén is nyári napközis tábort szervez, amelynek helyszíne eltér a szokásostól. 

A napközis tábor időpontja: 2018. július 02 - augusztus 17. 

Helyszín: Arany János Általános Iskola (1213 Budapest, Szent László Utca 84.) és a 
Mészáros Jenő Speciális Általános Iskola (1215 Budapest, Ív Utca 8-12.). 

A Mészáros Jenő Speciális Általános Iskolába várjuk a tanévben is oda járó gyermekeket, az Arany 

János Általános Iskolába pedig a kerület egyéb iskoláiba járó gyermekeket. 

2018. június 18. és 2018. június 29. között valamint 2018. aogUSZtUS 21. és 2018. 

aułgUSZtUS 31. napja között a gyermekek felügyeletét az iskolák látják el, az iskolák 

biztosítanak ügyeletet, az erre az időszakra vonatkozó étkezési térítési díjak befizetése és az 

étkezés igénybevétele az iskolákban történik. 

A 2018. évi nyári napközis tábor rendje 

Tábor nyitva tartása: hétköznapokon 8 órától 16 óráig (2018. 07.02 - 2018. 08.17.) 

Ügyelet biztosítása: hétköznapokon 6 órától 8 óráig, illetve 1 6 órától 1 7 óráig. 

Táborba érkezés, távozás: A gyermekek táborba történő eljuttatása illetve a hazajutás 
biztosítása a szÜló feladata, az idősebb gyermekek csak szülői engedéllyel érkezhetnek 
és távozhatnak egyedül a tábor területéről. 

A táborban történő jelentkezés és részvétel feltételei: 



 Jelentkezési lap (olvashatóan, pontosan kitöltött) leadása 2018. június 8. napján 12 óráig 

a gyermek iskolájában az étkeztetési munkatársnál. 

 Etkezési térítési díj befizetése a beszedési napokon, illetve az ingyenesen 
étkezők esetében a részvételi szándék jelezése a szülő által a tábori irodában az 
étkezési befizetési napokon az étkezési díjat beszedó munkatársnál. Ingyenes 
étkezők esetében ekkor 0 Ft-os számla kiállítására kerül sor. 

 Szüló/törvényes képviseló által a gyermek egészségi állapotára vonatkozó 
Nyilatkozat kitöltése és leadása a gyermek táborozásának első napján a 
táborvezetónél illetve a pedagógusnál. 

A táborban Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata által elfogadott Házirend van 
érvényben, mely vonatkozik a tábor teljes ideje alatt, a tábort szervező munkatársakra, 
a táborban résztvevő gyermekekre és szüleikre/hozzátartozóikra is. A Házirendben 
foglaltak ismerete és betartćsa mindenkinek kötelessége. 

Térítési díj: A táborban a programokat Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 
ingyenesen biztosítja, az étkezésért étkezési térítési díjat kell fizetni (napi 3x-i étkezés 
biztosított), az iskolai gyermekétkeztetés során a jogszabályok alapján megállapított 
kedvezmények a tábor ideje alatt is érvényesek. 

Étkezési tentesł díj befizetés módja, ideje, helyszíne, összege: személyesen a szülő által 
(gyermeknek odaadott étkezési pénzért felelősséget nem vállalunk, a pedagógus 
étkezési térítési díjat nem vesz át), hetente az 1. sz. melléklet szerinti időpontokban, a 
tábornak helyt adó iskolában (étkezési utalvány nem áll módunkban elfogadni!), az 
étkeztetési munkatársnál. 

Csepeli iskolás gyermekeknek: 603 Ft/nap. 

Nem csepeli iskolás gyermekeknek: 933 Ft/nap 

Étkezés lemondása: étkezés igénybevétele előtti napon legkésőbb 12.30 óráig telefonon 
vagy személyesen a befizetés helyszínén, az étkeztetési munkatársunknál. Felhívjuk a 
figyelmet, hogy hiányzás esetén az étkezés lemondásának kötelezettsége az ingyenesen 
étkezőkre is vonatkozik! 

A táborban előzetes jelentkezés/étkezési térítési díj befizetés nélkül megjelenó tanulók részére 

étkezést nem tudunk biztosítani. 

A táborozó gyermekeknek kellemes szünidőt és sok új tábori élményt kívánok! 

Budapest, 2018. május I l . 

Üdvözlettel: 

Mellékletek: 

1 . Étkezési térítési díj befizetési napok 

2 Jelentkezési lap 

3 Nyilatkozat 



sz. melléklet 

 Időszak Befizetés időpontjai 

 

2018. július 02-06. 

201 8. 06. 1 

9. 

201 8. 06. 21 

7-1 7 óráig 

28. 201 8. július 09-13. 

2018. 07. 03. 

201 8. 07. 

04. 

7-1 7 óráig 

29. 201 8. július 1 6-20. 
201 8. 07. 1 0 

201 8. 07. 
7-1 7 óráig 

30. 2018. július 23-27. 

201 8. 07. 

201 8. 07. 1 

8. 

7-1 7 óráig 

31 . 
2018. július 30. - atJCUSZtUS 

03. 

201 8. 

07.24. 201 8. 

07. 25. 

7-1 7 óráig 

32. 201 8. aUCUSZtUS 06-1 0 
201 8. 07. 31 

2018. 08. 01 
7-1 7 óráig 

33. 201 8. aUCUSZtUS 1 3-1 7 

201 8. 08. 

201 8. 08. 

08. 

7-1 7 óráig 

2. sz.   



melléklet 

JELENTKEZÉSI LAP 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 

Nyári napközis tábor - 2018.07.02 — 08.17. 

Gyermek neve: 
 

Általános iskolája: 
 Osztálya: 

Születési 

 

 

TAJ száma: 
 

Állandó lakcíme: 
  

Tartózkodási hely címe:   

A gyermek sajátos nevelési igényŰ 

— e: 

igen* nem 

*csatolandó a szakértői vélemén 

A gyermek folyamatosan fennálló 

egészségi problémája (pl.: allergia, 

asztma, ó szerérzéken sé 

 

A gyermek a tanév során részesült — 

e étkezési térítési díj 

kedvezményben: 

igen * nem 

*támo atás mértéke, 

A gyermek által rendszeresen szedett 

gyógyszerek: 

 Igényel — e segítséget a 
gyógyszer bevételhez: 

i en 

Anya neve:  

Levelezési címe: 
 

Telefonszáma: 
 

e-mail elérhetősége:  

Apa neve:  

Levelezési címe: 
 

Telefonszáma: 
 

e-mail elérhetősége: 
 

Törvényes képviselő neve: 

(amennyiben nem az anya vagy az a 

a a törvén es ké viselő 

 



Levelezési címe:  

Telefonszáma: 
 

e-mail elérhetősége: 
 

A gyermek a tábor ideje alatt az alábbi módon érkezik és távozik: (Kérjük* aláhúzással jelölje) 

 egyedül szülővel (anya, apa) egyéb személlyel az alábbiak közül 

A gyermek a tábor ideje alatt az alábbi személynek adható ki (2 személy jelölhető meg): 

  2. 

Személyigazolvány száma:   

Telefonszáma: 
  

Igényel — e a tanuló speciális étkezést? (Kérjük, aláhúzással jelölje) nem

 táplálékallergiás diabeteszes egyéb. 

A gyermekkel kapcsolatos egyéb fontos tudnivaló: 

A gyermek a táborból uszodába: (Kérjük, 
aláhúzással jelölje) 

 mehet nem mehet 

A gyermek a táborból külsős programra: (Kérjük, 
aláhúzással jelölje) 

mehet nem mehet 

Kérjük, jelölje X-szel, hogy mely tábori hetekre igényli a tábori szolgáltatást! 

 27. het 2018. július 02 - 06.   

28. het 2018. július 09 - 13.  

29. het 2018. július 1 6 - 20.  

30. het 2018. július 23 - 27.  

31 . hét 2018. július 30 - augusztus 03.  

32. hét 2018. awgUSZtUS 06 - IO.  

33. hét 2018. augusztus 13 - 1 7.  



Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok megfelelnek 

a valóságnak, valamint nyilatkozom, hogy a felvételi kérelemmel a gyermek másik 

szülője/gondvise16je is egyetért. 

Ezúton hozzájárulok, hogy gyermekem 2018. évi nyári napközis tábori részvételének 

biztosításához a jelentkezési lapon megadott személyes adatainkat Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága megismerje, tárolja és a 

közfeladat ellátása céljából kezelje. 

Kijelentem, hogy a 2018. évi nyári napközis tábori Házirendet megismertem és az abban foglaltakat 

kötelező érvényŰnek tekintem. 

A Jelentkezési lap aláírásával ü hozzájárulok, ü nem járulok hozzá, hogy gyermekemről a tábori 

tevékenysége közben, pedagógus felügyelete mellett kép és hangfelvétel készülhessen, mely 

felhasználható írott és elektronikus sajtóban. A hozzájárulás nem kötelező valamint bármikor 

írásban visszavonható. A hozzájárulás elmaradásából, illetve visszavonásából hátrány nem 

származik. 

Tudomásul veszem, hogy a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági 

Szolgáltató Igazgatósága a gyermek által otthonról hozott élelmiszer által esetlegesen 

okozott egészségi problémáért felelősséget nem vállal. 

Budapest,  

 

törvényes képviselő aláírása  



3. sz. melléklet 

NYILATKOZAT 

a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet 
szerint 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság 

Nyári napközis tábor - 2018.07.02 — 08.17. 

Gyermek neve: 
 

Születési ideje: 
 

Állandó lakcíme: 
  

Törvényes képviselő 

neve: 

 

Ezúton nyilatkozom, hogy a gyermekemen nem észlelhetóek az alábbi tünetek: 

 láz 

 torokfájás  hányás  hasmenés  bőrkiütés  
sárgaság  egyéb súlyosabb bórelváltozás, 
bórgennyesedés  váladékozó szembetegség, 
gennyes fül — és orrfolyás  a gyermek tetű —és 
rühmentes 

A nyilatkozatot kiállító törvényes 

képviselő neve: 

 

Állandó lakcíme: 
  

Telefonszáma: 
 

Budapest, 2018..... ... .  

 

törvényes képviselő aláírása 


