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Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete  

10/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelete  

 

a nyári napközis tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről  

 

(Egységes szerkezetben a 14/2018. (IV.27.) és a 8/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelettel) 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában, valamint a 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

29. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében és a 16. § (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott hatáskörében eljárva, a következőket rendeli el a nyári napközis 

tábor igénybevételének módjáról, feltételeiről. 

 

I.  Általános rendelkezések 

 

1. §1 Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 

alternatív napközbeni ellátást biztosít az általa szervezett nyári napközis táborban a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) alapján a nyári 

iskolai szünet ideje alatt. 

2. § A rendelet célja, hogy szabályozza a gyermekek napközi ellátása keretében biztosított 

nyári napközis tábor igénybevételének feltételeit, módját, valamint az igénybevevők által 

fizetendő térítési díjak mértékét. 

3. §2 E rendelet tárgyi hatálya kiterjed az Önkormányzat által szervezett nyári napközis 

táborra. 

4. § E rendelet személyi hatálya kiterjed 

a) az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban működő alapfokú oktatási 

intézménnyel intézményi jogviszonyban álló első-nyolcadik osztályos tanulókra, 

b) az Önkormányzat közigazgatási területén a személyi adat, - és lakcímnyilvántartás 

adatai szerint bejelentett lakó – vagy lakóhely hiányában – tartózkodási hellyel rendelkező 

az a) pontba nem tartozó köznevelési intézménnyel tanulói jogviszonnyal rendelkező első-

nyolcadik osztályos tanulókra, 

c)3   

d)4 

1 Módosította a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2018. május 2. 
2 Módosította a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2018. május 2. 
3 Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a. 
4 Hatályon kívül helyezte a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 8. §-a. 

 

5. § E rendelet alkalmazásában táborvezető: a nyári napközis tábor vezetője. 



 

II. A táboroztatás biztosítása 

 

6. § (1) Az Önkormányzat a nyári napközis tábori szolgáltatást az Önkormányzat 

költségvetési szerve, a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató 

Igazgatóság (képviselője: igazgató) által biztosítja. 

(2)5 Az Önkormányzat által szervezett nyári napközis tábor Budapest XXI. Kerület 

Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete indokolt, eltérő döntése hiányában az 

Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló Csepeli Városgazda Nonprofit Zrt. (képviselője: 

vezérigazgató) által fenntartott Sport, Szabadidő és Rendezvényközpontban (1213 

Budapest, Hollandi út 8-10.) kerül megszervezésre.  

(3) A nyári napközis táborba az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban 

működő alapfokú oktatási intézményekben lehet jelentkezni. 

 

7. § (1) Az igazgató 

a) tájékoztatja az oktatási intézmények fenntartóját   30 nappal a tábor megkezdése 

előtt a táborok igénybevételének feltételeiről,  

b) gondoskodik a napi étkeztetés biztosításáról, 

c) gondoskodik az étkezési térítési díj beszedéséről, 

d) nyilvántartást vezet az igénybevevő személyről, 

e) megszervezi a gyermekek táborba és a tábor ideje alatt a programokra történő 

szállítását, 

f) gondoskodik a tálaló konyha és az étterem személyzetének biztosításáról a 

foglalkoztatásában álló munkavállalók révén, 

g) biztosítja a tábor területén az egészségügyi ellátás megszervezését, 

h) megbízási szerződést köt a táborvezetővel, a napközis táborban felügyeletet ellátó 

pedagógusokkal, az étkeztetést felügyelő élelmezésvezetővel, az étkezési térítési díjat 

beszedő személyekkel és a tábor lebonyolításához szükséges egyéb személyekkel, 

i) biztosítja táborvezető közreműködésével a napközis tábor programjainak 

megszervezését. 

(2) A vezérigazgató 

a) biztosítja a tábor helyszínét, 

b) gondoskodik a működés üzemeltetési feltételeiről, az orvosi szoba felszerelésének 

(gyógyszerbeszerzés, egészségügyi eszközök) kivételével  

c) biztosítja a tálaló konyha és az étterem működésének üzemeltetési, technikai 

feltételeit, 

d) biztosítja a kezelésében lévő Csepeli Tanuszoda használatát a tábori programokhoz. 

 

7/A. §6 A nyári táborban történő részvétel feltételeit Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatósága Nyári tábori házirend c. 

dokumentum rögzíti. 

 

 
5 Módosította a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2018. május 2. 
6 Beiktatta a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2018. május 2. 

 



 

8. § (1) Az e rendelet hatálya alá tartozó nyári napközis tábor szolgáltatásainak 

igénybevételéért – kivétel a (2)-(3) bekezdés szerinti étkezési térítési díj - térítési díjat nem kell 

fizetni. 

(2) A nyári napközis táborban Csepel közigazgatási területén a személyi adat, - és 

lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakó – vagy lakóhely hiányában – tartózkodási 

hellyel rendelkező gyermekek esetén e rendelet 1. számú melléklete szerinti étkezésért 

térítési díjat kell fizetni. 

(3) A nyári napközis táborban Csepel közigazgatási területén a személyi adat, - és 

lakcímnyilvántartás adatai szerint bejelentett lakó – vagy lakóhely hiányában – tartózkodási 

hellyel nem rendelkező gyermekek esetén e rendelet 2. számú melléklete szerinti étkezésért 

térítési díjat kell fizetni. 

 (4) A nyári napközis táborban fizetendő étkezési térítési díjat az e rendelet hatálya alá 

tartozó tanuló vagy törvényes képviselője az adott hetet megelőző héten előre kötelesek 

megfizetni. 

(5) Az étkeztetési térítési díj beszedéséről Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata 

Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság gondoskodik. 

(6) Ha az igénylő az étkeztetést betegség vagy más ok miatt nem kívánja igénybe 

venni, a távolmaradását a gyermektábor vezetőjénél, vagy az általa megbízott személynél 

kell jelezni. A bejelentést követő naptól az igénylő mentesül az étkeztetési térítési díj 

megfizetése alól. 

 

9. §7 A nyári napközis táborban az étkeztetésre és a kedvezményekre a Gyvt. 21/A. § -ában 

foglaltakat kell alkalmazni. Az Önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanban működő 

alapfokú oktatási intézménnyel intézményi jogviszonyban álló első-nyolcadik osztályos 

tanulók esetében az étkezési térítési díj azonos összegű, Budapest XXI. Kerület Csepel 

Önkormányzata Gazdasági Szolgáltató Igazgatóság igazgatója által az adott gyermek 

esetében az intézményi gyermekétkeztetés során tárgyévben megállapított mindenkori 

személyi étkezési térítési díjjal. Az ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésre való 

jogosultságban bekövetkezett változást a szülő/törvényes képviselő haladéktalanul jelezni 

köteles.  

10. §. A nyári napközis tábor időpontját a Képviselő-testület évente határozatban állapítja 

meg.  

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

11. § (1) A rendelet 2017. május 5. napján lép hatályba. 

 

 

Borbély Lénárd s.k. dr. Szeles Gábor s.k. 

polgármester jegyző 

 

 Záradék: 

A rendelet kihirdetve: 2017. …………………………….. 

 

 

Kasza Viktória s.k. 

szervezési irodavezető 
 

7 Módosította a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2018. május 2. 



 

1. számú melléklet  

a 10/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez8 9 

 

 

 

Megnevezés Étkeztetési térítési díj 

bruttó (Ft) nettó (Ft) 

 

3x-i étkezés 

Táplálékallergiás ellátás (3x-i étkezés) 

 

686 

 

(reggeli 100 

ebéd 488 

uzsonna 98) 

 

540 

 

(reggeli 79 

ebéd 384 

uzsonna 77) 

 

Diabetikus ellátás (3x-i étkezés) 

 

 

 

2. számú melléklet  

a 10/2017. (V. 4.) önkormányzati rendelethez 10 11 

 

 

Megnevezés Étkeztetési térítési díj 

bruttó (Ft) nettó (Ft) 

 

3x-i étkezés 

Táplálékallergiás ellátás (3x-i étkezés) 

Diabetikus ellátás (3x-i étkezés) 

 

1045 

 

(reggeli 152 

ebéd 743 

uzsonna 150) 

 

823 

 

(reggeli 120 

ebéd 585 

uzsonna 118) 

 

 

 

8 Módosította a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2018. május 2. 
9 Módosította a 8/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2020. június 18. 
10 Módosította a 14/2018. (IV.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2018. május 2. 
11 Módosította a 8/2020. (VI.17.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2020. június 18. 

 


