8/2005. (II.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet1
A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének
rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint
az üdülést végző pedagógusok és dolgozók díjazásáról szóló 6/2003. (II.18.)
sz. önk. rendelet módosításáról
Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Káptalanfüredi
Gyermeküdülő
és
a
Magyarkúti
Üdülő
igénybevételének
rendjéről,
napi
nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok
és dolgozók díjazásáról szóló 6/2003. (II.18.) sz. önk. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet)
az alábbiak szerint módosítja:
1.§ A Rendelet 1.§-a az alábbira módosul:
„1.§ Jelen rendelet hatálya a Józsefvárosi Önkormányzat fenntartásában működő nevelésioktatási, közművelődési és szociális intézmények által szervezett gyermeküdültetésben
résztvevőkre (gyermekek, tanulók, üdültetést végző pedagógusok, egészségügyi szolgálatot
teljesítő alkalmazottak), valamint a Józsefvárosi Önkormányzat által fenntartott költségvetési
intézményekben közalkalmazotti, köztisztviselői, illetve munkajogviszonyban álló dolgozók és
családtagjaikra, illetve jelen rendeletben meghatározottak szerint az Őszirózsa Gondozó
Szolgálat által ellátott VIII. kerületi lakosokra is vonatkozik.”
2.§ A Rendelet 2.§-a az alábbiak szerint változik:
„2.§ (1) A Káptalanfüredi Gyermeküdülőben az idény 2 x 1 hét előszezonból, 1 x 1 hét és 5 x 2
hét főszezonból és 1 hét utószezonból áll az alábbiak szerint:
2005. május 30
2005. június 6

Előszezon
június 4. (csak igény esetén)
június 11. (csak igény esetén)

2005. június 13
2005. június 20
2005. július 4
2005. július 18
2005. augusztus 1
2005. augusztus 15

Főszezon
-

2005. augusztus 29

Utószezon
szeptember 3. (csak igény esetén)

június 18.
július 2.
július 16.
július 30.
augusztus 14.
augusztus 27.
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(2) A Káptalanfüredi Gyermeküdülőben az üdültetés
a.) gyermekek részére csoportosan hétfőtől szombatig tartó 12 napos teljes, vagy 6 napos
fél turnus beosztásban pedagógusi felügyelettel,
b.) felnőttek részére egyéni, vagy családi részvétellel hétfőtől szombatig tartó 12 napos
teljes, vagy 6 napos fél turnus beosztásban vehető igénybe.”
(3) A Magyarkúti Üdülő egész évben igénybe vehető
a.) a gyermek részére csoportosan, kísérő tanárokkal 5 napos, hétfőtől péntekig tartó
turnusbeosztással erdei táboroztatásra,
b.) felnőttek részére egyénileg vagy családi részvétellel öt napos, hétfőtől péntekig tartó
turnusbeosztásban, vagy igény szerinti számú napban üdülés céljából.”
(4) A Káptalanfüredi és a Magyarkúti Üdülő tekintetében
Külső kísérők foglalkoztatása az intézményi kísérő pedagógusok tehermentesítése és a
nyári lekötöttség csökkentése érdekében. A kísérőkkel szemben támasztott feltételek
meghatározásához szükséges az intézmények bevonása.
A külső kísérők díjazása történjen a rendeletben meghatározottak szerint:
- a Magyarkúti Üdülő tekintetében a kísérő pedagógusokkal megegyezően,
- a Káptalanfüredi tábor tekintetében pedig a felügyelő pedagógusokkal megegyezően.
(5) A Káptalanfüredi és a Magyarkúti Üdülő tekintetében
A felnőtt üdültetés esetében bevezetésre és elfogadásra kerül az üdülési csekk, mint
fizetőeszköz.
Az üdülési csekk ellenében a rendelet szerinti térítési díj kerül felszámolásra.
(6) A Káptalanfüredi és a Magyarkúti Üdülő tekintetében
a.) üdülést lemondani következmények nélkül az igénybejelentett és visszaigazolt üdülési
időpont megkezdése előtt 60 nappal lehet,
b.) ezt követően egységesen 350 Ft/fő/nap térítési díjat kell fizetni,
c.) ettől eltekinteni csak betegség, hatósági akadályoztatás igazolása esetén lehet,
d.) az üdülési napon történő igénylemondás esetén meg kell fizetni az első napi étkezést,
és az egész üdülési turnusra 800 Ft/nap szállásköltséget.
3.§ A Rendelet 4.§-a az alábbiakra módosul:
4.§ Fizetendő térítési díjak, melyek magukban foglalják az ÁFÁ-t:
(1) Káptalanfüredi Gyermeküdülő
12 napos
6 napos
turnus esetén
a.) A gyermeküdültetést végző pedagógus,
egészségügyi
szolgálatot
teljesítő
alkalmazottak (890 Ft/nap)
10.680 Ft
5.340 Ft
b.) Gyermekek (csoportos üdülés, felügyelő
pedagógussal) (1.224 Ft/nap)
c.) Felnőtt (1.780 Ft/nap)

14.688 Ft

7.344 Ft

21.360 Ft

10.680 Ft

d.) Felnőttekkel érkező 3-14 éves korú
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gyermek (1.224 Ft/nap)

14.690 Ft

7.346 Ft

A térítési díjak a szállás és étkezés díját magukban foglalják.
(2) A Káptalanfüredi Gyermeküdülőben elő- és utószezonban résztvevő üdülőket 50%-os
térítési díj kedvezmény illeti meg.
(3) Magyarkúti Üdülő
a.) A gyermeküdültetést végző pedagógus 2.§ (3)
bek. a.) esetén (szállás-étkezés)

2.790 Ft/5 nap

b.) Gyermekek 2.§ (3) bek. esetén (szállás-étkezés)

2.200 Ft/5 nap

c.) Felnőtt 2.§ (3) bek. c.) pontja esetén (szállásdíj)
 I. emeleti (turista kategóriájú szoba)
 II. emeleti (panzió kategóriájú szoba)

1.113 Ft/nap
1.675 Ft/nap

d.) Felnőttekkel érkező 3-14 éves korú gyermek
(szállásdíj)
 I. emeleti (turista kategóriájú szoba)
 II. emeleti (panzió kategóriájú szoba)

557 Ft/fő/nap
1.113 Ft/fő/nap

e.) Étkezési térítési díj 4.§ (3) c.), d.) pontja esetén

1.452 Ft/fő/nap

4.§ A Rendelet 6.§- az alábbira módosul:
6.§ A gyermeküdültetést végző pedagógusok és egészségügyi dolgozók díjazása turnusonként
az alábbiak:

Káptalanfüred
12 napos
6 napos
turnus esetén





Szakmai felügyelő vezető pedagógus
Felügyelő pedagógus
Orvos
Védőnő

93.492 Ft
89.040 Ft
70.119 Ft
61.936 Ft

46.746 Ft
44.520 Ft
35.060 Ft
30.970 Ft

Magyarkút
Gyermeküdültetést végző pedagógus

33.390 Ft/5 nap

5.§ E rendelet 2005. február 25-én lép hatályba, rendelkezéseit 2005. …………… től 2006.
január 31-ig kell alkalmazni.
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