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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Önkormányzatunk által üzemeltetett Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor 2015. június
1-jén nyitotta meg kapuit az üdülővendégek előtt. Az azóta eltelt időszakban a tábor
kihasználtsága fokozatosan nőtt, július 13-tól augusztus 23-ig a tábor kihasználtsága
közel 100 %-os lesz az előzetes foglalások alapján.
Az Erzsébet Program keretében nyújtott táborozási lehetőségek a gyermekek részére
már lezárultak, a nyugdíjasok részére biztosított kedvezményes üdülési lehetőségek is
telítettek. Ugyanakkor egy kedvezményes üdülési lehetőség kihasználása a rászoruló
családok életében nagy örömet és felejthetetlen közös élményeket adhat.
Tekintettel arra, hogy augusztus utolsó hetére (augusztus 24-től augusztus 30-ig)
jelenleg még nem jelentkeztek sem egyéni vendégek, sem csoportok a balatonfenyvesi
tábor igénybevételére, illetve az augusztus 11-15. közötti időszakban is vannak még
betöltetlen férőhelyek, javaslom, hogy ezen időszakokban Önkormányzatunk tegye
lehetővé a dombóvári rászoruló családok részére a kedvezményes üdülési lehetőséget.
Kérem a Képviselőtestületet, hogy erre az időszakra a jelenlegi áraknál alacsonyabb
összegben határozza meg a szállásért, illetve az étkezésért fizetendő díjakat az
alábbiak szerint:
Az ágynemű használati díj (600,-Ft), illetve az idegenforgalmi adó (300,-Ft / 18 év
felett / nap) változatlan összegben kerül megállapításra.
Jelenlegi díjak:
szállás: 1400,-Ft / gyerek / nap
szállás: 1900,-Ft / felnőtt / nap
étkezés: 2200,-Ft / gyerek / nap
étkezés: 2550,-Ft / felnőtt / nap

Szociális üdülés során javasolt díjak:
szállás: 500,-Ft / gyerek / nap
szállás: 1000,-Ft / felnőtt / nap
étkezés: 1800,-Ft / gyerek / nap
étkezés: 2000,-Ft / felnőtt / nap

Javaslom továbbá figyelembe venni a szociális rászorultságot, annak előírásával, hogy
a pályázatok elbírálásánál előnyt élvezzen az a pályázó, akinek a háztartásában az egy
főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át (57.000,-Ft). Amennyiben a jelentkezők száma a férőhelyek
számát meghaladja, javaslom előnyben részesíteni a kisgyermekes családokat, illetve a
nyugdíjasokat.
A szociális üdülési lehetőség minél eredményesebb kihasználása érdekében a
jövedelemhatár meghatározásánál nem tartom célszerűnek kizárni azokat a
személyeket, akiknek a jövedelme meghaladja a fent írt összeget, így esetleg azok is
lehetőséget kaphatnak a kikapcsolódásra, akik valamivel magasabb összegből
gazdálkodnak, de az elbírálás során mindenképpen előnyben kell részesülniük az
alacsonyabb jövedelmű pályázóknak.
Az érdeklődők pályázatukat az Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán nyújthatnák
be.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a határozati javaslat elfogadását.

Határozati javaslat
a balatonfenyvesi táborban szociális üdülési lehetőség igénybevételéről
Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet szociálisan
hátrányos helyzetű dombóvári lakosok részére, a Balatonfenyvesi Ifjúsági Táborban
kedvezményes üdülés igénybevételére.
A pályázat elbírálásánál előnyben részesül az, akinek a háztartásában az egy főre jutó
havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 200%-át (57.000,-Ft), kisgyermeket nevel, vagy nyugdíjas és az adott
időszakon belül több üdülési napot kíván igénybe venni.
A pályázatokat a Dombóvári Közös Önkormányzati Hivatal Ügyfélszolgálatán kell
benyújtani.
Üdülési lehetőség időpontja:

Jelentkezési határidő:

• 2015. augusztus 11-től 15-ig

2015. augusztus 7. 12,00 óra

• 2015. augusztus 24-től 30-ig.

2015. augusztus 14. 12,00 óra

A szociális üdülés során fizetendő térítési díjak összege:
szállás: 500,-Ft / gyerek / nap
1000,-Ft / felnőtt / nap
étkezés: 1800,-Ft / gyerek / nap
2000,-Ft / felnőtt / nap
ágynemű használati díj 600,-Ft
idegenforgalmi adó 300,-Ft / 18 év felett / nap
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati felhívás közzétételére
és a benyújtott pályázatok elbírálására.
Határidő: 2015. augusztus 5. – Pályázati felhívás megjelentetésére
2015. augusztus 31. – a határozatban foglaltak végrehajtására
Felelős:
Kiss Béla alpolgármester
Végrehajtásért felelős: Hatósági Iroda

Kiss Béla
alpolgármester

