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ELŐTERJESZTÉS 
 

Cserkészcsapat támogatási kérelméről 
 

 A biatorbágyi 1104 sz. II. János Pál Cserkészcsapat kérelemmel fordult a város 
képviselő testületéhez. Minden évben megrendezik nyári táborukat, ahol 10 napra 
beköltöznek Magyarország valamely erdejébe és nomád körülmények között élik meg 
mindazt, amit a közösségben rejlő lehetőségek adnak. Az idei táboruk a Tardos településhez 
közeli erdőben lesz. Ezen táborokban speciális sátrakban laknak, amiből 5 darabra van 
szükségük, amiből 2 db sátrat kölcsönbe kapnak, 2 db-ot különböző adományokból meg 
tudnak vásárolni, s a fent maradó sátor megvételéhez kérik az önkormányzat támogatását. A 
sátor ára 163 830 Ft. 
 
 Az előterjesztés melléklete tartalmazza a kérelmet, egy rövid leírást a 
cserkészcsapatról és egy leírást a sátor paramétereiről. 
 
 Kérem tisztelt bizottságot és képviselő testületet, hogy tárgyalják meg a kérelmet, s 
döntsenek annak elfogadásáról. 
 
Biatorbágy, 2017. június 29. 
                                                                                        Tarjáni István s.k. 
                                                                                           polgármester 
 
Előkészítésben résztvevők:  
Összeállította: Tóth Tamás ifjúsági koordinátor 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
…/2017. (VI. 29.) határozata 

 

Cserkészcsapat támogatási kérelméről 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete: 
1. támogatást nyújt a biatorbágyi 1104 sz. II. János Pál Cserkészcsapat részére, 
2. …………………….. forint összegért, a civil támogatási keret terhére sátort vásárol. 

 
 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnali 
Végrehajtásért felelős: kabinet 
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Tárgy: Támogatási kérelem 

 

Tisztelt Képviselő Testület! 

 

Cserkészcsapatunk év közben végzett munkájának megkoronázásaként és lezárásaként minden 
évben szervezünk nyári tábort, amikor 10 napra beköltözünk Magyarország valamely erdejébe és 
nomád körülmények között éljük meg mindazt, amit a közösségben rejlő lehetőségek adnak. 
Pedagógiai szempontból is fontos program ez nekünk, mert a tábor jellegéből, intenzitásából 
fakadóan is sokkal komolyabb fejlődést tudunk elérni a gyermekeknél, mint év közben, amikor 
egyhuzamban csak heti néhány órát töltünk el együtt. Az idei táborunk a Tardos településhez közeli 
erdőben lesz. 

A tábor alatt számos programot szervezünk az idő tevékeny kihasználása érdekében. Ilyenek a 
kézműves programok és a népdalok tanulása, az erdei és városismereti túrák, a sportnap, vagy a 
különböző csapatjátékok, de nem elhanyagolhatóak a tábori élet nyújtotta feladatok sem, amik 
elvégzése során megtanulunk főzni, különböző tábori építményeket építünk, amik az erdei életet 
segítik, vagy éppen valamilyen szolgálatot látunk el egymásért, hogy megtanulhassuk a közösségért 
végzett munka jelentőségét és értékét. 

Az ilyen táborok alkalmával nélkülöznünk kell a városban megszokott infrastruktúra jelentős részét. 
Sem közművek, sem épített infrastruktúra nem áll rendelkezésre. Magunknak oldjuk meg az 
élelmiszer és ivóvíz beszerzését és helyszínre szállítását, és teremtjük meg az alapvető feltételeit 
annak, hogy „álljuk a sarat” az időjárás viszontagságaival szemben. Alakuló csapatként az ehhez 
szükséges tábori felszerelésünk még igencsak hiányos. Ezt eddig más cserkészcsapatok segítségét 
kérve kölcsönkért felszerelésekkel egészítettük ki, valamint minden évben a befolyt tábordíjakból 
kigazdálkodva apránként fejlesztettük. Idén sajnos táborunk időpontja fedésben van a velünk 
kapcsolatban álló cserkészcsapatokéval, ezért kölcsönkérni idén csak korlátozott mértékben van 
lehetőségünk. A legnagyobb problémát a szállás biztosításához szükséges sátrak jelentik, amiből 5 
db-ra van szükségünk, de csak két sátrat tudtunk kölcsönkérni, a többit máshogyan kell 
megoldanunk. Ezért csapatunk 3 db Scout típusú őrsi sátor beszerzésére tesz kísérletet az idén, 
aminek darabonkénti ára 163 830 Ft. Bár ez egyszerre egy elég komoly befektetésnek tűnhet, de 
megfelelő karbantartás és körültekintő használat mellet egy ilyen sátor 15-20 éven át is kiszolgálhatja 
az igényeinket a nyári táboraink során. 1 db finanszírozását a Biai Szent Anna Karitatív Alapítvány 
vállalta magára, 1 db-nak pedig különböző magán felajánlások és a tábordíj felszerelésre számolt 
része nyújt fedezetet. A harmadik sátor megvásárlására viszont sajnos nem elég a rendelkezésre álló 
keretösszeg. 

Ehhez szeretném kérni a támogatásukat, amennyiben ez akár teljes egészében, akár csak részben 
megoldható. 
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Cserkészcsapatunk nem rendelkezik jogi személyiséggel, ezért a hivatalos úton beérkező 
támogatásokat a Biai Szent Anna Karitatív Alapítványon keresztül tudjuk fogadni, ami vállalta, hogy a 
cserkészcsapatnak szánt felajánlásokat maradéktalanul továbbítják számunkra, illetve biztosítják a 
megfelelő intézményi hátteret, valamint felügyelik a pénz helyes felhasználását. 

 

Segítségüket előre is köszönöm! 

 

Hajdu András 

          csapatparancsnok 

 

Biatorbágy, 2017. június 14. 
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Rövid beszámoló a helyi cserkészcsapatról 

A cserkészet fő célkitűzése szerte a világban az értékek megőrzése, teremtése és továbbadása a 
fiatalok felé. Ezek az értékek az önnevelés, a vallásosság, a természet szeretete, a hazaszeretet, a 
becsületesség, a vidámság, a tisztaság, a segítőkészség és az önállóság. Mi itt Biatorbágyon ennek a 
világszervezetnek a részeként próbáljuk ápolni és átadni ezeket az értékeket. Őrsökbe szerveződve, 
heti összejöveteleken és néhány évközbeni programon találkozunk egymással, az év csúcspontja 
pedig a nyári tábor, ahol nomád körülmények között töltünk el néhány napot, fejlődve testben és 
lélekben. 

Jelenleg két korosztály működik csapatunkban 2 fiú és 3 lány őrsre osztva, a kiscserkész (7-10 év) és a 
cserkész (11-15 év). Ez jelenleg 39 fős létszámot jelent, amiből 37 fő biatorbágyi fiatal. A gyerekek itt 
nemcsak tudásra és helyes értékrendre tehetnek szert, hanem egy vidám és befogadó baráti 
közösség tagjai lehetnek, ahová szívesen jönnek, és ahol jól érzik magukat. 

Fontos szempontnak érzem – ami cserkészcsapatunk életre hívásának is egyik előmozdítója volt -, 
hogy egy olyan korosztályokat átívelő közösséget hozzunk létre, amely függetlenné tud válni a 
gyerekek iskolaválasztásától és megmarad akkor is, amikor már valamelyik másik településen jár a 
közép-, vagy felsőoktatás valamelyik intézményébe, így „kötve” őket a településhez. 

Csapatunk a hivatalos működési engedélyt 2015 őszén érdemelte ki, amit néhány év alapozó és 
előkészítő munka előzött meg. Azóta csapatunk mind létszámban, mind pedig élményekben 
folyamatosan gazdagodik és több lehetőségünk is nyílt már bizonyos szolgálatok elvégzésére először 
az otthont adó Szent Anna Plébánia közössége, később pedig Biatorbágy város irányába is. 

Szolnoki Brigittával a Faluház művelődésszervezőjével már régebb óta próbálunk közösen 
gondolkodni a cserkészek bekapcsolódási lehetőségein a helyi civil életbe és bár a tavalyi 
Egészségnapra tervezett Hétpróba meghiúsult, idén sikerült a Nemzeti Összetartozás Napján 
díszőrségként képviseltetnünk magunkat. 

Ilyen sikernek könyvelhetjük el a Pannon Tenger tanösvény előkészítő munkálataiban való részvételt 
is, ahol 25 fővel tevékenyen részt vállaltunk a Nyakas-kő alatti erdős terület szeméttől való 
megtisztításán, valamint a leendő tanösvény egyik állomásaként elképzelt milleniumi emlékoszlop 
töredékének felkutatásában. 

Cserkészvezetőink társadalmi munkában végzik hétről-hétre szolgálatukat, ami az energiáink 
többségét felemészti, de a szűkös erőforrásaink ellenére a csapaton kívüli szolgálatot továbbra is 
szeretnénk a gyakorlatban is megvalósítani és hagyománnyá érlelni. 

 

 

Hajdu András 

        csapatparancsnok 

Biatorbágy, 2017. június 12. 



Scout típusú sátor adatlapja 

 

 

 

MÉRET SCOUT 

HOSSZÚSÁG 330 CM 

SZÉLESSÉG 440 CM 

OLDALMAGASSÁG 55 CM 

BEJÁRATI MAGASSÁG 170 CM 

KÖZÉPMAGASSÁG 260 CM 

ALAPANYAG   

PAMUT 100% 285 G/M2 

NECC SZELLÕZÕ 4 DB 

LEMEZCÖVEK 25 CM 28 DB 

LEMEZCÖVEK 30 CM 18 DB 

FESZÍTÕZSINÓR 18 DB 

RUDAZAT ACÉLCSÕ D25X1 MM 

KÖZÉPTARTÓ D28X1 MM 

CSOMAGOLÁS   

PONYVA/RUDAZAT CSOM.ZS/KARTON 

SÚLY   

PONYVA 21 KG 

RUDAZAT 6 KG 
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