
Kedves Szülők! 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata az idei nyáron is megszervezi az általános iskolákba 

járó csepeli tanulók részére a nyári napközis tábort. 

1. A napközis tábor időpontja: 2020. június 29. - augusztus 19. 

 

 

2. Helyszínek:  

 

 

A Sport, Szabadidő és Rendezvényközpontban (1213 Budapest, Hollandi út 8-10.) vehetik igénybe 

az alábbi kerületi általános iskolába járó gyermekek a tábori szolgáltatásokat: 

- Budapest XXI. Kerületi Szárcsa Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Katona József Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Kazinczy Ferenc Értékközvetítő és Képességfejlesztő Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Széchenyi István Általános és Kéttannyelvű Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Eötvös József Általános Iskola. 

 

Az Arany János Általános Iskolában (1213 Budapest, Szent László utca 84.) vehetik igénybe az 

alábbi kerületi általános iskolába járó gyermekek a tábori szolgáltatásokat: 

- Budapest XXI. Kerületi Mátyás Király Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Móra Ferenc Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Herman Ottó Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Lajtha László Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Kölcsey Ferenc Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Budapest XXI. Kerületi Arany János Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Vermes Miklós Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Karácsony Sándor Általános Iskola, 

- Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola. 

 

Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Völgy utcai 

Részlegében (1212 Budapest, Völgy u. 82.) vehetik igénybe az alábbi kerületi általános iskolába járó 

gyermekek a tábori szolgáltatásokat: 

- Mészáros Jenő Óvoda, Általános Iskola és EGYMI, 

- Budapest XXI. Kerületi Nagy Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Autista 

csoport. 

 

A tábor biztonságos és zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a gyermekek fentiek szerinti tábori 

beosztásán nincs mód változtatni. A beosztás a teljes tábori időszakra vonatkozik. 

2020. június 15. és 2020. június 26. között, valamint 2020. augusztus 24. és 2019. augusztus 31. 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 2020. évi nyári napközis tábor rendje 

Tábor nyitva tartása: hétköznapokon 8 órától 16 óráig (2020. 06. 29. - 2020. 08. 19.). 

Ügyelet: hétköznapokon 6 órától 8 óráig, illetve 16 órától 17 óráig 

 

Táborba érkezés, távozás:  

A járványügyi ajánlások betartása érdekében – a nagy létszámban történő zárt térben 

tartózkodás elkerülése érdekében – a reggeli és a délutáni ügyelet a táborok helyszínén lesz 

biztosítva (Nincs külön ügyeleti helyszín!). A gyermek tábori ügyeletet azon a helyszínen vehet 

igénybe, ahol egyébként napközben tartózkodik.  



 

Az idősebb gyermekek csak a törvényes képviselő által engedélyezetten érkezhetnek és 

távozhatnak egyedül a tábor területéről, melyet a Jelentkezési lapon jelölni szükséges. 

 

A táborba történő jelentkezés és részvétel feltételei: 

A táborban való részvétel feltétele: Jelentkezési lap (olvashatóan, pontosan kitöltött) leadása, 

legkésőbb 2020. június 12. napján 12 óráig, elsősorban elektronikus úton megküldve a 

nyaritabor@csepelgszi.hu címre, illetve a Jelentkezési lap leadható a gyermek iskolájában a 

portaszolgálaton.  

 

Tekintettel arra, hogy a táborban minden gyermek megfelelő színvonalú ellátásban részesüljön és 

a tábori programokban is részt tudjon venni, kérjük, a Jelentkezési lapot a fenti határidőig leadni 

szíveskedjen. 

 

 

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 csepeli 

lakóhellyel rendelkező gyermekek részére a tábor ideje alatt is érvényesek. A határozatok lejárati 

idejét, érvényességét kérjük ellenőrizni. Abban az esetben, ha a meglévő 

kedvezmény/ingyenesség lejárata a tábor idejére esik, az új határozat másolatát kérjük a 

jelentkezési lap mellé csatolni. 

Akik más településen laknak, azoknak teljes étkezési díjat kell befizetniük, akkor is, ha ingyenesek, 

vagy kedvezményesek. A befizetett összeg megtérítését a lakóhelyük szerinti önkormányzatnál 

intézhetik a törvényes képviselők. 

Csepeli iskolás gyermekeknek: 686 Ft/nap. 

Nem csepeli iskolás gyermekeknek: 1045 Ft/nap 

 

Étkezési térítési díj befizetés módja, ideje, helyszíne, összege: az étkezési térítési díj befizetése, 

illetve az ingyenesen étkezők esetében a részvételi szándék jelzése hetente személyesen a 

szülő/törvényes képviselő által az étkeztetési munkatársnál (gyermeknek odaadott étkezési 

pénzért felelősséget nem vállalunk, a pedagógus étkezési térítési díjat nem vesz át) történik, 

kizárólag az 1. sz. melléklet szerinti időpontokban, a tábornak helyt adó iskolában. 

Az első hétre történő befizetés szintén a fenti beosztásnak megfelelően a táborok helyszínén 2020. 

június 18. napján 7-17 óráig, 2020. június 19. napján 7-15 óráig lesz. 

A sajátos nevelési igényű gyermekek első hétre történő étkezési térítési díj befizetése a Mészáros 

Jenő Óvoda, Általános Iskola és EGYMI (1215 Budapest, Ív u. 8-12.) épületében történik.  

 

Az étkezési térítési díj átutalással történő befizetésére is lehetőség van a 1. sz. mellékletben 

meghatározottak szerint. 

 

Étkezési utalványt nem áll módunkban elfogadni.  

 

Étkezés lemondása: étkezés igénybevétele előtti napon legkésőbb 10 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! 

 

Az étkezés lemondása az alábbi telefonszámokon lehetséges: 

 

• Arany János Általános Iskolában táborozó gyermekek esetén: +36 70 443 2918 

• Sport, Szabadidő és Rendezvényközpontban táborozó gyermekek esetén: +36 70 451 9004 

• Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Humán Szolgáltatások Igazgatósága Völgy 

utcai Részlegén táborozó gyermekek esetén: +36 20 955 7012 

 

 

 

mailto:nyaritabor@csepelgszi.hu


Törvényes képviselő által a gyermek egészségi állapotára vonatkozó Nyilatkozat kitöltése és 

leadása a gyermek táborozásának első napján a táborvezetőnél, illetve a pedagógusnál történik. 

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 betartása 

mindenkinek kötelessége. 

 

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

tábori részvételt nem tudjuk biztosítani. 

 

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

 

Budapest, 2020. június 05. 

     

Üdvözlettel, 

         Pásztorné Juhász Eszter 

                                    igazgató 

 

Mellékletek: 

1. Étkezési térítési díj befizetési napok, tájékoztatás az étkezési térítési díj átutalással történő 

befizetéséről 

2. Jelentkezési lap 


