
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Az elmúlt évekhez hasonlóan Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a partnervárosi          
együttműködés keretében megvalósuló gyermek csereüdültetésre. 
A kölcsönösségi alapon szervezett táborokban a fogadó iskolák diákjai együtt nyaralnak az            
ideérkező gyerekekkel a Balatonnál, Sümegprágán és a Tatai-tónál. 
Magyarország szépségeinek megismerése mellett az iskolák közötti kapcsolatok kialakítására         
és elmélyítésére is nagy hangsúlyt fektetnek a táborok szervezői. 
 
A táboroztatási programba idén bekapcsolódott Nádszeg is, így 100 főre bővült a            
Magyarországon üdülő határon kívüli gyermekek száma. 
 
A nádszegi cseretáborozás évente váltott rendszerben zajlik, tehát a megállapodás és a            
költségvetésben rendelkezésre álló keret értelmében, ebben az évben a Kelenvölgyi Általános           
Iskola fogadja a Nádszegről érkező csoportot. 
 
A kézdiszentléleki cseretáborozás is évente váltott rendszerben zajlik, így ebben az évben a             
Farkasréti Általános Iskola diákjainak kiutazására kerül sor. 
 
A benei gyerekek nyaraltatását – kiemelten fontosnak tartva – az elmúlt évek gyakorlata             
alapján a Petőfi Sándor Általános Iskola szervezi a marosvásárhelyi delegációval közös           
időpontban. 
 
A csereüdültetésben résztvevő gyermekek száma delegációnként 20-20 fő lesz, 2-2 fő           
kísérővel. 
 
Ennek értelmében a Gazdagrét Csíkihegyek Általános Iskola tanulói az adai gyerekekkel           
és kísérőikkel (az iskola által kalkulált táborozási költség mindösszesen: 1.565.900.-Ft)          
együtt Tatán táboroznak.  
 
A Kelenvölgyi Általános Iskola tanulói a nádszegi gyerekekkel és kísérőikkel (az iskola            
által kalkulált táborozási költség mindösszesen: 1.952.450.-Ft) együtt Sümegprágán        
nyaralnak. 
  
Az Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói pedig a benei és a marosvásárhelyi             
gyerekekkel és kísérőikkel (az iskola által kalkulált táborozási költség mindösszesen:          
2.158.000,- Ft) Balatonakalin nyaralnak.  
 
A képviselő-testületi előterjesztés célja a képviselők tájékoztatásán túl az, hogy a gyermekek            
és kísérőik részvételi díját a fogadó iskolák alapítványain (Csíkihegyek Utcai Iskola           
Alapítvány, a Vándormadár Alapítvány és az Iskolánkért, Gyermekeinkért Alapítvány)         



keresztül tudja az Önkormányzat támogatásként biztosítani, így a Képviselő-testület döntése          
szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozatok jóváhagyásával az adai, a benei, a             
kézdiszentléleki és a marosvásárhelyi gyerekek valamint kísérőik táborozási költségeinek         
biztosításáról, azaz az alapítványok támogatásáról dönteni szíveskedjen. 
 
 
Budapest, 2019. március 5. 
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