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BUDAPEST FŐVÁROS IX. KERÜLET FERENCVÁROS ÖNKORMÁNYZATA 
ALPOLGÁRMESTER 

Ügyiratszám: Kp/9678-53/2012/IV. 
                
Tisztelt Humán Ügyek Bizottsága! 
 

Az eddigi hagyományoknak megfelelően a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 
által fenntartott két gyermek- és ifjúsági tábor, a két nyári napközis tábor, valamint az óvodások nyári 
napközis ellátása működésének 2012. évi tapasztalatairól tájékoztatót készített a Humánszolgáltatási 
Iroda. 
 
 I. Gyermek- és ifjúsági táborok 
 

Önkormányzatunk - a táboroztatás előkészítéseként - 2012. év tavaszán a gyermek- és ifjúsági táborok 
jobb férőhely kihasználtsága érdekében elektronikus szórólapokkal, valamint felhívó plakátokkal 
hirdette meg a tábori szolgáltatások igénybevételének lehetőségét.  
 
1./ Kincsesbánya-i Tábor 
 

Kincsesbánya (8044 Kincsesbánya, Rákhegy hrsz. 03041) Gyermek- és Ifjúsági Táborunkban nyáron 
egy intézmény, a Kosztolányi Dezső Általános Iskola táborozott, összesen 35 fő (32 tanuló és 3 felnőtt) 
létszámmal. A táborvezető sokszínű programszervezéssel, túrákkal, kirándulásokkal, 
horgászversenyekkel, lovaglás megszervezésével, kézműves foglalkozásokkal segítette a tábor 
tartalmas eltöltését. A visszajelzések alapján az első osztályos kisdiákok nagyon jól érezték magukat. 
 

A táborozók tapasztalatai: 
A bekért tábori beszámolóból az derült ki, hogy a tábor személyi feltételeivel a pedagógusok és a 
diákok egyaránt elégedettek voltak, a gyermeküdülőben dolgozók figyelmesnek, segítőkésznek 
bizonyultak. 
Az elhelyezéssel kapcsolatban nem merült fel kifogás, a szobák rendezettek, tiszták voltak. A 
szolgáltatótól (Bányató Vendéglő Kft.) rendelt étel azonban mennyiségi és minőségi szempontból is  
kívánni valót hagyott maga után. 
 
2./ Balatonlelle-i Tábor 
 

A hagyományoknak megfelelően a 2012. évben is elsősorban az önkormányzatunk által fenntartott 
iskolák tanulói vették igénybe a szolgáltatásokat, a már megszokott, 8 napos turnusrend alapján. Ezen 
kívül a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola, a Pesterzsébet Közgazdasági Szakközépiskola, a 
Ferencvárosi Szociális és Gyermekjóléti Intézmények Igazgatósága (FESZGYI), az FTC Hoki 
Akadémia SE, valamint a Kisebbségi Önkormányzat is felkereste a táborunkat. 
 

Ez év nyarán táborunkban összesen 917 fő (739 tanuló, 178 felnőtt – pedagógus, konyhás, védőnő, 
egyéb vendég) nyaralt. 
 
Turnusbeosztás Intézmény Gyermeklétszám (fő) 
június 04-től június 11. Ferencvárosi Komplex Óvoda és Ált. Isk. 40 
Június 08-tól június 10. Harsányi J. Gazdasági Szakközépisk. 16 
Június 10-től június 12. Harsányi J. Gazdasági Szakközépisk. 12 
Június 12-től június 15. Horizont Szociális Alapítvány (FESZGYI) 12 
Június 20-tól június 25. FTC Hoki Akadémia SE 27 
Július 20-tól június 27. Szent-Györgyi Albert Ált. Isk. és Gimn. 26 
Június 22-től június 27. Testvérváros 27 
Június 28-tól június 30. Pesterzsébeti Közgazdasági Szakközépisk. 10 
Június 28-tól július 05. Molnár F. Ált. Isk. 64 
Július 06-tól július 13. Telepy + Kőrősi Csoma S. K. Ált. Isk. 114 
Július 14-től július 21. Kosztolányi D. Ált. Isk. 106 



Július 22-től  július 29. Weöres S. Ált. Isk. és Gimn. 61 
Július 30-tól augusztus 06. Bakáts Téri Ének-zenei Ált. Isk. 143 
Augusztus 07-től augusztus 14. Ferencvárosi Nemzetiségi Roma Önkormányzat 81 
Mindösszesen: 739 

 

A 2010. és 2011. évi adatokat a 1. számú melléklet tartalmazza.  
 
II. Napközis táboroztatás 
 
Önkormányzatunk egész nyáron, két helyszínen üzemeltetett napközis táborokat. 
 
1./ Napközis ellátás a Weöres S. Ált. Iskolában 
 

A József Attila lakótelepen élő diákok részére 2012. június 18-tól augusztus 17-ig a Weöres Sándor 
Általános Iskola Gimnázium és Szakközépiskolában (1098 Bp. Lobogó u. 1.) biztosított lehetőséget a 
nyári napközi igénybevételére.  
Az intézmény vezetője a nyári foglalkoztatást megelőzően, együttműködési megállapodást kötött 
önkormányzatunkkal a táboroztatási feladatok felosztására és költségeire vonatkozóan. A kilenc hét 
alatt a tábor személyi és tárgyi feltételeit az iskola pedagógusai, és technikai személyzete biztosította. 
 

Az intézmény változatos programok szervezésével (pl.: kézműves és „Főzőcske” foglalkozások, 
vetélkedők, sportversenyek, aszfaltrajz verseny, Börzsöny utcai könyvtárlátogatás) mindennapos 
úszással, tervezett buszkirándulásokkal (Pákozd Sukorói Arborétum, Velencei-tó szabad strand) 
segítette a napközis tábor tartalmas eltöltését. A kerületi séták alkalmával látogatást tettek a Kopaszi-
gátra, a Wekerlei játszótérre, a József Attila lakótelepi Nagyjátszótérre, és a séták során 
megismerkedtek a BKV dunai hajózással is. 
 

A táborvezető létszámadatainak alapján 9 hét alatt heti átlagban 58 fő tanuló vette igénybe a 
táboroztatást.  
 
A 2010. és 2011. évi adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. 
 
2./ Napközis ellátás  a Molnár Ferenc Általános Iskolában 
 

A Belső- és Középső-Ferencváros tanulói számára - a múlt évhez hasonlóan - 9 héten keresztül a 
Molnár Ferenc Általános Iskolában (1095 Bp. Mester u. 19.) biztosítottunk napközis tábori ellátást.  
 

A táborozást megelőzően önkormányzatunk az intézmény vezetőjével együttműködési 
megállapodásban rögzítette a feladatok felosztását és a költségek elszámolását.  
 

A tábor tárgyi feltételeit, és technikai személyzetét a Molnár F. Ált. Iskola, további személyi feltételeit 
a kerület pedagógusai biztosították. 
A napközis táborba jelentkező tanulók érdeklődésüknek, igényüknek megfelelő, változatos témahetekre 
(pl.: Indián hét, Kézműves hét, Természet hét, Olimpiai hét) jelentkezhettek. A táborozás 9 hete alatt a 
diákok sokszínű kulturális- és sportprogramokon, csoportépítő játékokon, vetélkedőkön, kézműves 
foglalkozásokon, mindennapos úszáson, kerületi sétákon (Nemzeti Színház, Kopaszi-gát), 
kirándulásokon (BKV-hajóval hajókázás a Margitszigetre, Fővárosi Állat és Növénykert, Gellért - 
hegy) vehettek részt. 
A táborvezetők három alkalommal autóbuszos kirándulás szervezésével színesítették a tanulók tábori 
nyaralását (MakkosMária-Normafa, Veresegyháza Medvefarm, Szentendre). 
 

A táborvezetők létszámadatainak alapján 2012. június 18. napjától 2012. augusztus 17. napjáig heti 
átlagban 68 fő tanuló vett rész a táboroztatásban.  
A 2010. és 2011. évi összehasonlító adatokat a 3. számú melléklet tartalmazza. 
  
III. Óvodások nyári napközbeni ellátása 
 

Az óvodák nyári napközis ellátása 2012. június 25. napjától 2012. augusztus 17. napjáig tartott. Ezen 
időszak alatt - az intézményvezetők kérésére - önkormányzatunk 4 db óvodai buszkirándulást és az ott 
megtekintett múzeumok belépő-jegyeinek finanszírozását vállalta.  
A hőségriadó miatt sajnos a tervezett 4 helyett csak 3 alkalommal adódott lehetőség az óvodások 
távolabbi kirándulóhelyre történő utaztatására. 



A szervezési feladatok koordinálása, a lebonyolítás folyamata Kékesi Györgyné és Cserép Mária 
óvodavezető mindenre kiterjedő, összehangolt munkájának volt köszönhető. 
 

A gyermekek a kirándulások alkalmával megtekintették a Margitszigetet, valamint bejárták a nőtincsi 
Seholsziget Élményparkot is. 
 

A létszámadatok alapján átlagosan 252 fő, óvodások és kísérő pedagógusok vettek részt a tartalmas, 
élménydús programot kínáló buszkirándulásokon. 
 
Összegzés: 
 

Összegzésképpen elmondható, hogy a hivatalunk által működtetett, 2012. évi nyári táboroztatás 
eredményes volt. A nevelési-oktatási intézmények vezetői, táboroztató pedagógusai, technikai 
dolgozói lelkiismeretes, odaadó, áldozatos munkát végeztek, és 2012-ben is mindent megtettek a 
táboroztatás színvonalas lebonyolítása érdekében. A kerület tanulói a nyári szabadidejüket minden 
helyszínen kellemes környezetben, tartalmas, élményszerű, gazdag programokon való részvétellel 
töltötték el. 
 

 
Budapest, 2012. október 30. 
 

 Formanek Gyula s.k.          
          alpolgármester 
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