
7. 

 

A veszélyhelyzetre tekintettel történő polgármesteri hatáskörgyakorlással 

összefüggő előterjesztés 

 

A veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá 

kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) 

bekezdése értelmében a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, 

megyei közgyűlésnek feladat- és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a 

megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást 

önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási 

körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. 

 

A 2020. november 19-én kelt levelem szerint az alábbi ügyben tartom szükségesnek 

döntés meghozatalát: 

 

A döntés tárgya: 

 

Beszámoló az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi üzemeltetéséről 

 

A döntéstervezetet törvényességi szempontból ellenőrizte:  

 

dr. Szabó Péter jegyző 

 

A döntés tervezett időpontja:  

 

2020. november 27. 

 

A veszélyhelyzeten kívüli időszakban a hatáskör gyakorlója Dombóvár Város 

Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról 

szóló 17/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelete értelmében: 

 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

A döntéselőkészítés nyilvánossága:  

 

Nyilvános 



Az előterjesztés szövege a döntéstervezettel együtt: 

 

Az önkormányzat 2015-től üzemelteti saját feladatkörben a tulajdonát képező 

Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábort. Korábban a Dombóvár és Környéke 

Többcélú Kistérségi Társulás volt a működtető. 

 

A táborok a nem üzleti célú közösségi szabadidős szálláshely kategóriába tartoznak, az 

üzemeltetési előírásokat a 173/2003 (X. 28.) Korm. rendelet tartalmazza. Az ifjúsági 

tábor átmeneti tartózkodást biztosító, állandó felügyelettel üzemelő szálláshely.  

 

A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor két, egymással szemben lévő ingatlanon, a 

Balatonfenyves, Kaposvári u. 33-35., valamint a Kaposvári u. 42-44. szám alatt 

működik. 

 

A korábbi években június 1. és szeptember 15. közötti időszakban volt igénybe vehető 

a tábor, a pandémia miatt azonban még 2020. májusa elején is kétséges volt, hogy 

üzemeltethetőek-e egyáltalán a táborok.  

 

Az óvodák és bölcsődék újranyitásáról, valamint a nyári táborok megszervezéséről 

szóló 215/2020. (V. 20.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezései azonban 

lehetővé tették, hogy 2020. június 16. napjától a gyermek-és ifjúsági táborok - napközi 

és ott alvós szervezésben egyaránt - megnyissanak. Ezzel lehetőség nyílt a 

Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor megnyitására is. A tábort ezidáig az önkormányzat 

saját maga működtette: megkötötte a szerződéseket a táboroztató szervezetekkel a 

Képviselő-testület által jóváhagyott díjtételek alapján, az önkormányzat bízta meg a 

gondnokot és a takarítót, illetve választotta ki a konyhai feladatokat és az étkeztetést 

ellátó vállalkozót.  

 

Az utóbbi feladat ellátására tavasszal beszerzési eljárás került lefolytatásra, azonban a 

szerződéskötésre nem került sor. A járványhelyzet miatti bizonytalanságra és a kijárási 

korlátozásokra tekintettel nem történt érdemi intézkedés a szezonnyitással összefüggő 

teendők kapcsán. A tábori étkeztetést biztosító vállalkozás (BURGENDOMB Kft.) 

képviselője jelezte szándékát a tábor üzemeltetésére bérbevétel útján. Az 

önkormányzat élt a lehetőséggel, így mentesült a működtetés terhétől, a vállalkozó 

pedig viselte a felelősséget és pénzügyi kockázatot. Az önkormányzat vagyonáról és a 

vagyongazdálkodás szabályairól szóló 10/2011. (III. 4.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: vagyonrendet) 27. § (6) bekezdés k) pontja értelmében az egy éven 

belül összesen 90 napot meg nem haladó kizárólagos használatra történő bérbeadás 

esetén nincs szükség versenyeztetésre. Ez alapján tudtuk a tábort a nyári időszakra 

bérbe adni. 

 

A bérlő feladata volt az ifjúsági tábor üzemeltetése (hatósági engedélyek átíratása, az 

egészségügyi, élelmiszerügyi, járványügyi, balesetvédelmi előírások betartása, a 

napozóstég kihelyezése, illetve szezon után a tómederből való kiszedése), a 

szálláshelyek kiadása, az étkeztetés ellátása és minden, a tábor üzemeltetéséhez 

szükséges teendő abszolválása. A bérlő, mint üzemeltető jogosult volt nem üzleti célú 



közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatás nyújtására a saját kockázatára és 

költségére, és az ebből eredő bevételek őt illették meg azzal, hogy az önkormányzati 

fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi igénybevételi díjairól szóló 39/2020. (II. 28.) Kt. 

határozat szerinti díjtételeket alkalmazhatta. A bérlő által fizetendő bérleti díj 

150.000,-Ft/hó volt, melyet áfa nem terhelt. A bérlet kezdő időpontját a testület június 

4-ében határozta meg, mely a kormányrendelet értelmében 2020. június 16-ára 

módosult. A bérbeadás a nyár végéig, azaz 2020. augusztus 31-ig szólt. 

 

A tábor nettó nyilvántartási értéke jelenleg 28.126 eFt, a berendezéseket értéken már 

nem tartjuk nyilván. Fejlesztés az idei évben nem volt, a táboroztatás kezdete előtt a 

szükséges karbantartási munkákat a vállalkozó végezte el. Az önkormányzatnál 

jelentkező kiadások továbbszámlázásra kerültek a vállalkozónak. A balatonfenyvesi 

tábor költségei 1.584.191 Ft-ot tettek ki, továbbszámlázásra 1.467.081 Ft került. A 

fennmaradó 117.110 Ft költség az önkormányzat idei évi ráfordítása, mely a bérleti 

időszakon kívüli fűnyírás költségét és a közüzemi alapdíjakat jelenti. A bérletből 

származó bevételünk 450.000 Ft. 

 

A tábor férőhelyeinek száma 85 fő, az év során a működési napok alapján az 

összkapacitás 6.460 fő lett volna, ám a vendégéjszakák száma a vállalkozó 

idegenforgalmi adóbevallása alapján 510 db volt, amely a tavalyi kihasználtságnak 

csupán a 13%-a.  

 

A Gunarasi Ifjúsági Tábor a Dombóvár, Tó utca 10. szám alatt található. Az épület 

nettó nyilvántartási értéke 9.116 eFt, a telek 2.000 eFt értéken szerepel, felújítás nem 

volt 2020-ban. A tábor működtetése során felmerülő költségek összesen 139.892 Ft-ot 

tettek ki. A kiadások elsősorban a közüzemi alapdíjakból adódtak. 

 

Ugyan a 215/2020. (V.20.) Korm. rendelet 3. §-ában foglalt rendelkezések alapján a 

gunarasi tábor is kinyithatott volna, de a járványügyi helyzet okozta bizonytalanságot 

az önkormányzat nem vállalta fel, ezért a Gunarasi Ifjúsági Tábor 2020. évi 

megnyitására nem került sor. 

 

Határozati javaslat 

az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi üzemeltetéséről szóló 

beszámolóról 

 

Dombóvár Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetésére tekintettel a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület 

hatáskörének gyakorlása során a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor és a Gunarasi Ifjúsági 

Tábor 2020. évi üzemeltetéséről szóló beszámolót elfogadja. 

 

 

Pintér Szilárd 

polgármester 


