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Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a város általános iskoláiba járó gyermekei számára biztosította 
azt a lehetőséget, hogy a tanulók nyári napközis táborban vehessenek részt. A táborozás 2018. június 18. és 
augusztus 10. között zajlott le. 
A szervezés januárban kezdődött. Az igények felmérése, a jelentkezések alakulása, programok kialakítása és a 
befizetések május közepéig tartottak. Ezután szerződéskötések következtek, de mindezekkel párhuzamosan az 
utazás, a buszkíséret megszervezése is zajlott. 
A táborozásban részt vevő támogatott gyermeklétszám az Önkormányzat döntése értelmében az idén is 1600 fő 
volt. A szülőknek az eddigi évekhez hasonlóan csak az étkezésért kellett fizetniük, de minden év közben járó 
étkezési kedvezményt a táborozás során is igénybe lehetett venni. A támogatottak köre idén is kiterjedt minden 
nyíregyházi bejelentett lakcímmel rendelkező, nyíregyházi általános iskolába járó gyermekre. 

Minden jelentkező gyermek egy turnus támogatott helyre jelentkezhetett, második vagy több turnusban való 
részvételre is volt lehetőség, önköltséges áron. A szociálisan rászorulók egy turnusban ingyenesen 

táborozhattak. Tartósan beteg gyermek, illetve három vagy több gyermekes család esetében egy turnusban az 
étkezési díj 50%-át kellett fizetni. A támogatások hivatalos igazolások alapján jártak. 

A táborozás helyszínei: 

• Sóstói Múzeumfalu területén 2 turnusban; 
• Úszótábor a Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskolában 4 turnusban; 

• Kis Vakond tábor 8 turnusban; 

• Nyelvi napközis tábor /angol, német/ a Szabó Lőrinc Iskola területén, Sóstóhegyen 4 turnusban; 

• Angol napközis tábor a Szőlőskerti Általános Iskolában, 2 turnusban; 

• Foci tábor a Szőlőskerti Általános Iskolában, 3 turnusban; 

• Göllesz tábor a Göllesz Viktor Iskolában, 2 turnusban. 

A táborok párhuzamosan zajlottak, adott időben több tábori helyszínen működtek. 

A nyírszőlősi Angol tábort elsősorban a helybéli gyermekek részvételével szervezzük már több éve. Ez az ott 
lakó szülők kérését figyelembe véve történt, így a gyermekek nyári felügyeletének megoldásában a nyírszőlősiek 
segítséget kaptak az Önkormányzattól. 

A nyírszőlősi iskola adott otthont a Foci tábornak is, itt a hatalmas füves pálya, a nagy játszótér, és az iskola 
tornaterme ideális sportolási lehetőséget kínált a gyerekeknek. A megvalósításban idén a MONBEBE Nonprofit 
Kft . szakedzői vettek részt. 

A Göllesz Viktor Iskola területén két turnusban szerveztünk napközis tábort, az oda járó, sajátos nevelési igényű 
gyermekek részére. Itt a gyerekek foglalkozásait szakképzett pedagógusok és pedagógiai asszisztensek vezették. 

Sérült gyermekek ellátását és foglalkoztatását is vállaltuk. Több látássérült, mozgássérült, hallássérült, asztmás, 
vesegondozott, és különböző ételallergiában, tej - vagy liszt érzékenységben, cukorbetegségben szenvedő 

gyermeket is fogadtunk. Enyhe értelmi sérült gyermekek is voltak a résztvevők között. 

A táborok napi háromszori étkezést biztosítottak a gyerekek részére, az étel bőséges és megfelelő volt. A 

tízórait, ebédet és uzsonnát a Múzeumfaluban, az Úszótáborban, a Foci, a Göllesz, és a Nyelvi táborokban idén 
is a Passion For Food Kft., a Kis Vakond táborban a Napkorona udvarház szolgáltatta. Az ételallergiás gyerekek 
étkezését is megoldottuk. 

A táborvezetők arra törekedtek, hogy a gyermekek egyéni igényeit és életkori sajátosságait is figyelembe véve 
felejthetetlen élményt nyújtson a sok színes, változatos program illetve a rengeteg játékkal mozgalmas nyaralást 

és szórakozást biztosítson. 
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Néhál!Y..Q.rQ&@fllll teljesség igénye nélkül: 

Múzeumfalu: 
- népdalok, népzene, néptánc, népi hagyományok őrzése, selyemfestés; 

- körjátékok, mese, kézműves foglalkozások; 
- kerámiafestés, fazekasság, népi gasztronómia. 

Úszótábor: 
- naponta úszásoktatás, különböző tudásszi ntű gyermekeknek úszás oktató és úszómester segít ségével; 

- szabadidős játékok; 
- sportjátékok, délutáni játék a vízben; 
- kézműves foglalkozások; 

- mediball foglalkozás; 
- játékos foglalkozás a Jósa András Múzeumban és a Móricz Zsigmond Könyvtárban . 

Kis Vakond Tábor: 
- vetél kedő, kispályás foci, tollaslabda, szellemi játékok, pl. sakk, Ki Mit Tud?; 
- kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, festés, rajzolás, 
- számháború, asztalitenisz, tűzharc, vízharc, 
- tornázás, labdajátékok, sportjátékok. 

Nyelvi tábor, Sóstóhegy: 
- naponta délelőtt és délután nyelvi /angol-; ill. német/ foglakozások; 
- néptánc és népi játékok; 

- kézműves foglakozások, játék, sport; 
- mediball foglalkozás; 
- Erdei Iskola a Nyírerdő Zrt. területén, erdő ismeret, növény és állatbemutató. 

Angol tábor, Nyírszőlős: 

- naponta déle l őtt és délután nyelvi foglakozások; 
- kézműves foglakozások, játék, sport; 
- néptánc és népi játékok; 
- mediball foglalkozá s. 

Foci tábor, Nyírszőlős: 

- naponta délelőtt fociedzés; 
- délutánonként sportfoglalkozás; 

- mediball foglalkozás; 
- játék, kézműves foglalkozások, filmnézés pihenőidőben, sportjátékok. 

Göllesz tábor: 
- játékos foglalkozások, a gyermekek sajátosságainak megfelelően ; 

- egyéni foglalkozások, fejlesztés; 
- kézműves foglalkozások, gyöngyfűzés, festés, rajzolás; 
- játék a Mókus Játszóházban; 
- labdajáték, sport. 

A táborokban a felhasznált anyagokért, eszközökért nem kellett a szülőknek fizetni, ezek költségét 
önkormányzati támogatásból fedeztük. 

A táborokban nagy hangsúlyt helyeztünk az ismeretszerzés mellett a sok mozgásra, sportra, játékra, 
élménygyűjtésre. Mindegyik táborban minden csoport mellett tanári diplomával rendelkező munkatársak és 
pedagógiai asszisztensek dolgoztak. A Múzeumfaluban a múzeumpedagógusok munkáját a középiskolások és az 

önkéntesként dolgozó fiatalok segítették. 2018-ban diákmunkások segítségét is igénybe vettük az Úszótábor, 

valamint a Foci tábor programjainak lebonyolításában. 
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A táborozásban részt vevő gyermekek adatai: 

három, v. több gyermekes család/273/ő/, ill. tartós beteg/63/ő/: 336 fő 

szociálisan rászoruló gyermek /132 fő/, és nevelt gyermek /15 fő/: 147 fő 

a többi gyermek: 1.117 fő 

önköl tséges árat fizetett /2. vagy 3. turnusban is részt vett/: 295 fő 

1. Múzeumfalu: 
2. Úszótábor: 
3. Kis vakond Tábor: 
4. Nyelvi tábor /Sóstóhegy/: 
S. Angol tábor/ Nyírszőlős/: 
6. Foci tábor/Nyírszőlős/: 

7. Göl lesz tábor: 

Összesen: 

A családok költségei: 

kettő turnusban 
négy turnusban 
nyolc turnusban 
négy turnusban 
két turnusban 
három turnusban 
két turnusban 

1.285 Ft/turnus 

0 Ft/turnus 

2.570 Ft/turnus 

15.000 Ft/turnus 

298 fő 
352 fő 

809 fő 
193 fő 
43 fő 

186 fő 
14 fő 

1.895 fő vett részt. 

A csa ládok számára kedvező volt, hogy a gyermek után ugyanazt az étkezési díjat kellet kifizetniük, amelyet 
tanév közben az iskolai étkeztetésben fizettek, napi 514 Ft-ot, azaz hetente 2.570 Ft-ba került a tábori részvétel. 
Az Önkormányzat vállalta a táborozási költségek kiegészítését, a szülők által fizetett heti térítési díjat kiegészítve 
gyermekenként. A szülők úgy érzik, nagy segítséget jelentett számukra ez az Önkormányzat nyújtotta lehetőség. 
Az étkezési térítési díj napi háromszori étkezést tartalmazott /tízórai, ebéd, uzsonna/, melyeket a szerződött 
partner naponta kiszállított a tábori helyszínekre biztosítva a tányérokat, evőeszközöket, a maradék illetve 
hulladék elszállítását. 

A szülők nagy része idén is kérte, hogy oldjuk meg a gyermekek táborokba történő kiutazását, elsősorban a 
dolgozó, illetve a többgyermekes, autóval nem rendel kező szü lők. A tábor helyszíneire a gyerekeket az Észak
magyarországi Közlekedési Központ Zrt. buszai vitték, így a reggeli és délutáni szállítást megoldottuk. A szülők 
utazási kö ltség hozzájárulást fizettek, mely 3.430 Ft/turnus volt. 

A szü l ők igényeit figyelembe véve idén is az egyik buszjárat a Vasútállomásról indult, másik az Örökösföldről. A 
buszok több megállóhelyen gyűjtötték össze a gyerekeket, akire a pedagógusok vigyáztak reggel negyed 
nyolctól, majd a buszokon is felügyeltek rájuk. Így a dolgozó szülők még idejében munkába tudtak menni. 
Délután a buszok szintén a kísérő tanárok felügyeletével a táboroktól a megfelelő megállókig szállították a 
gyerekeket, ahol a szülők várták őket. Ha a szü lők késtek, a pedagógusok minden esetben megvárták, és átadták 
a gyereket. A kísérők ezért a munkáért térítést kaptak. 

Elégedettség: 

A táborozás ideje alatt az előző évekéhez hasonlóan „ Megelégedettségi felmérést" végeztünk kérdőíveken, 
melyeken a szü l ők és a gyerekek hetente véleményt nyilváníthattak a következő témákban: 

• a tábor programjainak minősége; 
• a programvezetők, oktatók személye; 
• az étkezés mennyisége, minősége; 

• a buszos utaztatók személye, hozzáállása; 
• a kapott információkkal va ló elégedettség; 

• javaslatokat, észrevételeket tehettek. 

összesítve a felméréseket nagyon szép és megnyugtató eredmény született, mely bizonyította a táborok 
szervezésének és megvalósulásának sikerességét, visszaigazolta törekvéseink helyességét. 
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Tapasztalataim 2018-ban: 

Úszó tábor 

Jó döntés volt az Úszó tábort a Görögkatolikus Iskola uszodájába áthelyezni. Több érv szólt az áthelyezés 
mellett: 

• az iskola a helyszín bérlésére előnyös árajánlatot adott. Az intézmény adottságai is rendkívül kedvezőek 
voltak /városközponti elhelyezkedése miatt a táborba gyermeküket egyénileg eljuttató szülők számára 
könnyen megközelíthető, tágas sportudvar, Múzeum, Könyvtár közelsége/; 

• az Arany János iskola kilátásba helyezett, nem tisztázott időpontban megvalósuló uszoda-felúj ítási 
munkálatai a szervezés során bizonytalansági tényezőt jelentettek, il letve a szintén lezaj ló tornaterem 
felújítás a tábor lebonyolítása során baleset lehetőségét rejtette magában, ezért ott kockázatosnak 
látszott a tábor megszervezése; 

• kedvező áron tudtunk külső programokat szervezni a közeli Jósa András Múzeumban és a Könyvtárban, 
az itt lebonyolított játékos foglalkozások rendkívül sikeresek és népszerűek voltak. 

Múzeumfalu: 
• a felújítás elkezdése előtt két turnust tudott vállalni. A tábor népszerűsége az idén is töretlen maradt, a 

kellemes és barátságos környezet mellett a közkedvelt népi szokások bemutatása a táborozók részére 
felejthetetlen élményt nyújtott; 

Foci tábor: 

• népszerű volt a szülők és a gyermekek körében, ezt mutatta a jelentkezők nagy száma, akik között az 
idén is voltak kislányok. Több gyermek az előző évi pozitív tapasztalatai nyomán jelentkezett újra. A 
rendszeres edzés mellett változatos programot nyújtott a résztvevők számára, amely emlékezetessé 
tette a tábort, ezt bizonyítják a megelégedettségi mutatók, a szülők és gyerekek szóbeli 
megnyilatkozásai; 

• a MONBEBE szakedzőinek részvétele nagyon komoly szakmai hátteret biztosított a Foci tábor részére; 

• az edzők és a csoportvezető tanárok maximális lelkesedéssel dolgoztak, a tábor vezetése mindent 
megtett, hogy a gyerekek jól érezzék magukat. A Foci táborban kihasználtuk a Nyírszőlősön meglévő 
adottságokat, a közeli futballpályát, mindezek kiváló helyszínnek bizonyultak, a közeli sportpályán 
zajlottak a napi edzések délután is; 

• a táborban elsősorban testnevelés szakos tanárok vállaltak egész napos munkát, a délutáni 
sportfoglalkozások szakmai háttere így biztosítva volt; 

• természetesen rengeteg játszásra is lehetőség nyílt a hét folyamán, hiszen a kis gyermekek számára 
életkorukból adódóan ez az egyik legfontosabb program. 

Kis Vakond tábor: 

• a Kis Vakond tábor, a magas szakmai színvonalú, élményt adó, gyermekközpontú programjaik és az 
ízletes és változatos étkezés biztosítása évről évre töretlen népszerűséget biztosít a tábor részére, ezt 
bizonyítja a jelentkezők magas száma is. 

A többi táborba a speciális profil miatt /Nyelvi, Göllesz/ szintén sokan jelentkeztek, ezekben is sportolási és 
szabadban való tartózkodás, játék lehetőségét biztosítottuk a résztvevők számára. A gyerekek egyál talán nem 
érezték, hogy iskolai helyszíneken tartózkodnak, mert színes programjaik voltak, az iskolába szinte csak az 
étkezés idejére mentek be. Az idegen nyelvi foglalkozásokat is igyekeztünk a szabad levegőn megtartani. 
A nyelvi táborosokat szerdánként erdőismereti sétára vittük, a Göllesz Iskola tanulóit pedig heti kétszer a Mókus 
Játszóházba. 
Az Úszó táborban sikerként könyvelhetjük el, hogy sikerü lt sok gyerekkel megszerettetni az úszást, az S nap alatt 
szakedzők irányításával hét intenzív úszásoktatás foglalkozáson vettek részt tudásszint szerint csoportokba 
osztva, és vízi játékokban is részt vettek. 
A Nyírerdő Zrt. munkatársaival évek óta együttműködve sikeres erdőismereti foglakozáson és erdei sétán 
vesznek részt a gyerekek, erdész vezetésével megismerkednek az erdő élővilágával, hasznos ismereteket 
szereznek. 
Pár éve az Önkormányzat az egyházi, gyakorló és alapítványi iskolák nyíregyházi lakcímmel rendelkező tanulói 
számára is biztosította a kedvezményes részvétel lehetőségét. Ezzel több száz család élt 2018-ban is. 

Z018-ban egyik táborban sem történ baleset, mindenki vigyárntt a gyermekek biztonságára. Fölhívtuk minden 
kolléga figyelmét a fokozott óvatosságra, a gyerekek testi épségének óvására . Minden turnus elején 
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balesetvédelmi oktatást tartottak a táborvezetők. 

Több táborban a védőnő egész nap jelen volt. 
A Kis Vakond és az Úszó tábor volt véleményem szerint az idén is a legnépszerűbb, holtversenyben a Foci 
táborral. 
Kiemelkedően magas volt a jelentkezők száma a Múzeumfalu táborba, részben a gyönyörű környezetnek, 
részben az ott folyó magas színvonalú szakmai munkának köszönhetően. 
A Göllesz táborban a szülők az idén is kifejezték, hogy elégedettek a táborral, jók a programok, foglalkozások, és 
a nyári szünetben a megfelelően képzett szakemberek segítségével gyermekeik felügyelete így részben 
megoldódik. 
Rendkívül népszerű volt a többi tábor is, a Nyelvi táborokban nagyon szeretik a gyerekek a játékos nyelvi 
foglalkozásokat, és a külön programokat is. 

A felmérések szerint mindegyik tábort nagyon szerették a gyerekek, és a szülők is elismeréssel nyilatkoztak. A 
programok változatosak voltak, a gyerekek nagyon jól érezték magukat. Főleg alsó tagozatos gyerekek 
j elentkeztek, de volt több felsős is. A táborokban a gyerekek sokat játszottak, levegőztek. 

A kollégák, edzők, oktatók és minden más munkatárs, beleértve akár a takarítókat, technikai munkatársakat stb., 
mindent megtettek a gyerekek jólétéért. 

A táborokban a nyolc turnus alatt sok munkatárs dolgozott, a pénzügyi és gazdasági háttér biztosításában a 
KÖZIM dolgozói vettek részt. A gyerekek vagy a szülők bármilyen jellegű problémáját azonnal megoldottuk. 

Mint programkoordinátor, mindegyik tábor működését folyamatosan ellenőriztem, elsősorban a szerződésben 
vállalt programok és tevékenységek megvalósulását kísértem figyelemmel, másrészt a menet közben fölmerült 
problémák azonnali megoldásában segítettem. A szülőkkel, a táborokkal és a kísérő kollégákkal állandó 
kapcsolatot tartottam. A programokon kívül az étkezést el l enőriztem, az utaztatást is minden nap ellenőriztem 
és segítettem. 

A szü lőkkel va ló kapcsolattartás az utaztató kollégák és a táborok részéről is folyamatos és együttműködő volt, 
ez a felmérésben megnyilvánuló megjegyzésekben is tükröződik. 

Az utaztatást nagyon eredményesen megoldottuk. A buszokon kísérő kollégák lelkiismeretesen, jól látták el a 
munkájukat, figyeltek a gyerekekre, és vigyáztak a biztonságukra, a szülők részéről sok köszönetet és dicséretet 
kaptak, a megelégedettségi kérdőíveken szinte mindig az 5-ös /nagyon elégedett/ „ osztályzatot" kapták. 

A Nyíregyházi Tankerületi Központ buszait nem tudtuk kibérelni, mivel árajánlatot nem kaptunk. A szállítást az 
idén így az Észak-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. buszaival oldottuk meg, ez megnövelte a 
költségeinket. Az igazgató úrral rendkívül jó kapcsolatot alakítottunk ki, bármely szállítással kapcsolatban 
fölmerülő probléma megoldásá ban segített. Az autóbuszvezetők is készségesen segítettek mindenben, 
barátságosak és türelmesek voltak a sok gyerekhez. A buszokon nem történt baleset, ebben a kísérő nevelőknek 
is fontos szerepe volt. 

A Nyíregyházi Tankerületi Központ vezetőségével és munkatársaival többször egyeztettünk, a tantermek és 
egyéb helyiségek használatáról, takarításáról. A tantermek takarításáért bérleti díjat fizettünk. 
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Javaslataim 2019 nyarára: 

• az eddigi hét tábor programja színes és sokrétű, ugyanezek a programok eredményesen 
megvalósíthatóak 2019 nyarán. A hét tábor sokfajta választási lehetőséget nyújt a gyermekek részére, 
változatos, eseménydús tábori élettel, programokkal, mindenki találhat érdeklődésének megfelelő 
színteret, 

• a Múzeumfaluban 2019-ben is két turnus lesz előreláthatólag, előzetes tájékozódás alapján, ezért az 
első néhány turnusban a nagyszámú jelentkező miatt szeretnénk még más helyszínt is bevonni, 
elsősorban sport tábor jelleggel, hiszen láttuk, hogy a sok mozgást nyújtó lehetőségek milyen 
népszerűek a gyerekek és a szülők körében is, ezen kívül a szülők ebben az időszakban tudják 

legnehezebben megoldani a gyermekeik felügyeletét; 
• a tavalyelőtti évek sikeres és népszerű külső programjait újból visszahoznánk, stadionlátogatás, 

lovaglás, úszás pl. a nyelvi vagy foci táborokban is, ezeket az idén nem tudtuk megvalósítani, mivel a 
gyermekeknek a külső programokra való napközbeni szállítását nem tudtuk fedezni, a szülőkre pedig 
nem akartuk terhelni ennek költségeit; 

• a szállítást jövőre is biztosítani kell a családok igényeinek megfelelően; 
• a Foci táborban jutalomként a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt. vezérigazgatója jóvoltából Élményfürdő belépőt 

kaptak azok a gyerekek, akik a legügyesebbek voltak, itt ajándék focilabdát is tudtunk vásárolni; 

• Élményfürdő belépőt kaptak az Úszótáborban is azok a gyerekek, akik a legtöbbet fejlődtek, és 
leginkább igyekeztek az úszás órákon, szintén az úszásoktató véleménye alapján; 

• az Állatparkba szóló belépőjegyekkel jutalmaztuk azokat, akik a legügyesebbek voltak; 
• ezeket az ajándékozási lehetőségeket 2019-ben is megtartanánk, mert rendkívül nagy örömet okoznak 

a gyerekeknek, de jövőre több ajándékot szeretnénk venni, ha a pénzügyi lehetőségek engedik, pl. 
labdák, játékok, könyvek, stb.; 

• a Göllesz Iskola táborozóinak Mókus Játszóházi belépőjét ajándékba kaptuk a játszóház tulajdonosától, 
jövőre több gyereket vinnénk, és szeretnénk fizetni is a belépésért. 

A napközis táborozás népszerű volt a szülők és gyermekek körében. Ennek egyik oka a táborokban 
hagyományosan a magas szakmai színvonal és az érdekes programok biztosítása mellett az is, hogy sok szülő 
másképp nem tudja megoldani a gyermeke nyári felügyeletét. 

A másik ok az, hogy sok szociálisan hátrányos helyzetű gyerek számára a nyaralást is ez a megoldás jelenti, 
hiszen némelyiküknek talán ez az ott töltött idő volt az egyetlen nyaralási l ehetőség egész szünidőben . 

A szülök által leírt vagy szóban elmondott vélemények tükrözik, hogy hálásak Nyíregyháza Önkormányzatának, 
amiért lehetőséget és támogatást biztosított a gyermekek számára a táborokban való részvételhez. 
Elégedettek voltak a szervezéssel, a táborokkal, az utazással, és j övőre is szeretnék, ha gyermekük mehetne 
valamelyik napközis táborba, ezt sokan jelezték szóban, illetve írásban a megelégedettségi kérdőíveken. 

A nyolc hét napközis táborozás megszervezése, koordinálása, ellenőrzése, a nyolc hét táborozás, majd a 
befejezést követő teendők elvégzése és a pénzügyi elszámolás az Önkormányzat felé rendben és időben, 
sikeresen lezajlott. 

Nyíregyháza, 2018. november 24. 
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Mellékletek: 

• diagramok a megelégedettségi mutatók összegzésével; 

• pénzügyi elszámolás; 

• pénzügyi terv a 2019. évi napközis táborról. 
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Megelégedettség felmérő kiértékelés 

Milyennek tartotta a gyermeke, illetve Ön, ha volt 
személyes tapasztalata a tábor programjait? 

200 
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50 
0 

• elégedetlen 

• kevésbé elégedett 

közepesen elégedett 

• elégedett 

• nagyon elégedett 

Általánosságban a szülők elégedettséggel fogadták a tábor programjait, az ételek minőségét, a 
foglalkozásokat tartó, felügyeletet ellátó személyek, a buszos kísérők hozzáállását. A legtöbb 
esetben 5-nagyon elégedett értékeléseket adtak kitöltőink, ahol a kitöltési válaszarány 
megközelítette a 40%-ot. 

Többen jelezték szóban és az elégedettségfelmérő lapokon, hogy: 

• gyermekük jól érzete magát, 

• a gyerekek minden nap örömmel mentek a táborba, 
• a táborozást végző személyek nagyon kedvesek, 
• hálásak az önkormányzati táborozási lehetőségért és jövőre is szívesen részt vennénk a 

táborban, 
• nagyon örülnek, hogy megkérdezik a résztvevők véleményét. 

A válaszadók többsége elégségesnek tartja felszállóhelyeinket és a szülők válaszai alapján a 

tábor előtt minden szükséges információt megkaptak. 
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Milyennek tartotta a buszos utazást 
végző kísérő személyek hozzáállását? 
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2018. évi Tény adatok 2019. évi Terv adatok 

1 Mannylsé1 1 1 ft/ervstt 1 1 MennvlS'• 1 1 ft/eovsff. 1 

Pro1ekrt:•11t§ sNazása: Pr21ektvezetö dijaztia: 

Mecbízási díj 1 hó 99000 99000 
Me1bizas1 díj 12 hó 109 OOO 1308 OOO 

Megbízís1 diJ 11 hó 109 OOO 1199 OOO 
Járulék (90% 19.5%,20%-o) 228 245 J6rulék (90% 20%·•) 229 554 

Diákmunka 1 fő 10000 10000 01ikmunko 0 fő 10000 0 

Jorulek 1 755 Járulek 0 
He!lll SZfl'VUők díjorása: Helii stervezök díjazisa: 
Hely; szervezők megbízisi díJ1 23 fö 18000 414000 Helyi szervezök me1b1zás1 di11 24 fo 18000 432000 

Jarulék 72 657 Jorulek 75 816 

Adminisztratív kiadás: Administtratív kiadái: 
Személyi kifizetések 1400000 Személyi kifizetések 1400000 

Járulékok 245 700 Jírulékok 245 700 

Személy· Únótábor személ}'.hez kae;csolódó kiadásai: Személy- Úszótábor személ~he1 ka~csolódó kiadásai: 

hu Szemelyi k1fiz1tesek 804 400 hu Személyi kifizetések 804400 

ka pcsolódó Jarulékok 141172 kapcsolódó Juulekok 141 172 

bérjellegű Sóstóhf&lfl N~elvi Hbor személ~hez ka~solódó kiadhai: bérjellegű ~!l!lóhe&lfi N~elvl Hbor sz1mél~hez ka~rn112~2 kiadhoi: 

kiadások Személyi k1fizetesek 575 400 kiodások Személyi k1ftzetések 575 400 

(mecbízási Járulékok 100 983 {mecbízísi Járulekok 100983 

díj) Szőlö1kca1 Nnlvl Tábor uemtl~htz kaecsolódó klad~!•I : díj) ~zőlöskertl N~elvl Tábor szemé!llhez koecsolódó klodásal: 

Személyi kifizetések 222 400 Személyi kifizetések 222 400 

Járulékok 39 031 Jírulékok 39 031 
Focitábor 11emtt:ii jellegű kiadjni: F2citábor 1zemél~ 1cnug kladhai: 
Szemelyt k1fizetesek 280400 Személyi kifizetések 280 400 

Jírulékok 49 210 Járulékok 49 210 

!löllfn Hb2r 1zemé!llhez ka11siolódó kiodásai: !l~llt1• T;lbor !•fmt!llhu k!2~1olódó kiadá1al: 
Személyi kifizetések 180 400 Személyi kifizetések 180 400 

Járulékok 31660 Jírulékok 31660 

Z~lk ~eort tilbor !•fmfühfZ ko~csolódó kladí1ot: 

Személyi kifizetések 209136 

J6rulékok 44 516 

ISlfml/yl juttat6s lhutJtn: SlllS OOO Szeml/yl /uttat6s lhurstn: S4U 136 

IJérullkalr ikurun: 910413 ll6rullkolc 6sszt„n: 957642 

81r/•lltg0 kladásolc 6095413 Urj•lltgű kíad6salr 6J61na 

T;lborokhoz kaecsolódó klodások: Dílazás 18 689 946 Táborokh21 kaecsolódó kiadások: Oíjatá! 22 697 792 

Kis Vakond Tábor t6 11000 8481 OOO Kis Vakond Tábor 600 fó 13000 7 800000 

Múzeumfalu fő 11000 3145000 Múzeumfalu 500 fő 13000 6500000 

Úszótibor fó 3384060 Úszótibor fó 3 631 500 

Sóstóhe1yi Nyelvi Tábor tő 1656683 Sóstóhegyi Nyelvt labor fó l 9SO OOO 

S1ől6skert1 Nyelvi Tábor fő 546847 S16lóskert1 Nyelvt Tábor fő 580000 

Focitábor fó 1230092 Foci tábor tó 1330 OOO 

Göllesz Tibor fő 245 264 Göllesz Tábor fö 262 500 

Dologi Dolosl Zelk Sport tábor fó 593 792 

kiadások óuzul.etszjm tö kiodások Os.szes léudrn 1100 t6 

E&lftb kl1dá1ok: 5 451401 ~&lféb kiadások: 4 927 180 
Buszos kíser6k dija tó 2 520000 Buszos kísér6k dí11 fő 2 520000 

Saját &éPJ,rmO üzemettetés1 62 008 Saját &épjármú üzemeltet,s1 62008 
1 T. Eszközök és kisértékú tári'{! 

726418 
1 T. Eszközök és kisértékO tulY' 

eszkózök eszközök 
Tíborokb1 történő sz.íllitis 2131975 Hborokb• történó szíllitís 2345172 

Helyi szervezők mea:bízási díj1 fő 18 000 Helyi szervezők mecbizisi dij1 fó 0 

CJolo91 •iaddsalr önztun: 14141347 Oolagi klad6salr ossz•stn: 27624911 

KIADÁSOK OSSZESEN: 30243760 KIADÁSOK ÖSSZESEN: 33 994750 

Ossz11 ialál bevétel: 9841760 Qiszes saját b1v!U~I: 8 994 7SO 
Bruttó ítkezésl díj térítés 1117 16 2 570 2 870 690 Bruttó étkezési díj térítés 1110 16 2 570 2 852 700 
Bruttó etkezési díj t@rítés 336 fő 1285 431 760 Bruttó étkezési díJ térítés 350 fő 1285 449750 

Bevételek 
Bruttó étkezes1 dij téntés 147 fö 0 

Bevételek 
Bruttó étkezési díj térítés 140 fö 0 -

Tel1es reszvéteh díj térítes 295 fö 15000 4 425 OOO T elJtS részvételi díj térítés 240 fó 15000 3600000 
Utads1 térítési dij 617 tő 3430 2 116310 Utuísi térítési d:j 610 fő 3430 2 092 3JO 

Önkormán~zati hozzájárulás: 1600 fó 1 20 400 OOO Önkorm~n~zatl ho11ájárulh 1600 fó j 25 000000 

BEVETELEK ÖSSZESEN: -·-- 30 241760 SEVETELEK ÖSSZESEN: 13 994 7SO 


