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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Dombóvár Város Önkormányzata az EFOP 3.9.2-16-2017-00047 kódszámú „Humán 
kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című pályázata keretében három 
dombóvári oktatási intézmény, köztük a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium 
programjainak megvalósítását is vállalta. 
 
A gimnázium diákjai kompetencia-fejlesztését célzó programsorozat első rendezvénye 
a Lengyel-Annafürdő területén megrendezésre került három napos német nemzetiségi 
tábor volt, melyen 35 gyermek vett részt. A programsorozat következő eseményét az 
intézmény az önkormányzat tulajdonában és működtetésében lévő Balantonfenyvesi 
Ifjúsági Táborba szervezi, ahol az 5 napos tábor alkalmával a diákok humán 
ismereteinek és nyelvi készségeinek fejlesztését tűzték ki célul. 
 
Az iskola 2019. július 31. és 2019. augusztus 4. közötti időpontban veszi igénybe a 
tábort 4 éjszakára, mely során 4 pedagógus, 35 tanuló és egy gépjármű-vezető számára 
kérik szálláshely biztosítását.  
 
Mivel a támogatási összeggel az önkormányzat rendelkezik, így javaslom a tábor 
térítésmentes biztosítását (mely az étkezést nem tartalmazza) a fentebb részletezett 
program megvalósítására, ugyanis az önkormányzatnak bevétele nem származhat a 
tábor bérbe adásából, hiszen a pályázaton keresztül nem számlázhat bevételt magának. 
 
Kérem a Képviselő-társaimat, hogy támogassák a határozati javaslat elfogadását! 
 

Határozati javaslat 
a Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium diákjai részére ingyenes szálláshely 

biztosításáról a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborban 
 

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a 
Dombóvári Illyés Gyula Gimnázium az EFOP 3.9.2-16-2017-00047 kódszámú 
„Humán kapacitások fejlesztése a Dombóvári járásban” című pályázat keretében a 
2019. július 31. és 2019. augusztus 4. között megvalósuló kompetencia fejlesztő 
rendezvényhez kapcsolódóan a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábort szálláshelyként 
térítésmentesen igénybe vegye.   
 
Határid ő: 2019. július 31. – a tábor térítésmentes igénybevételére 
Felelős: Polgármester 
Végrehajtásért felelős: Polgármesteri és Jegyzői Iroda 
 

 
Szabó Loránd 
polgármester 

 


