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Tisztelt Képviselő-testület!
A Balatonfenyvesi és Gunarasi Ifjúsági Tábort a dombóvári önkormányzat 2015. óta
üzemelteti saját tevékenységi körben. A táborok nem üzleti célú közösségi, szabadidős
szálláshelyként vannak besorolva.
A Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábor a nyári időszakban (június 1. és szeptember 15.
között) működik, a Balatonfenyves, Kaposvári u. 33-35., valamint a Kaposvári u. 4244. szám alatti két ingatlanon található épületekben. A létesítményben februárban
tartottam bejárást, a szemrevételezés alapján az épületek általános állapota elfogadható
azzal a megjegyzéssel, hogy az egész tábor felújításra, korszerűsítésre szorul.
A balatoni tábor térítési díját a Képviselő-testület először a 83/2015. (II. 19.) Kt.
határozatában állapította meg, azóta a díjak többször módosultak, legutóbb 2019-ben.
A vonatkozó jogszabály (173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú
közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról) alapján a szolgáltató a szolgáltatás
díját nyereség és vagyonszerzést kizáró módon, illetve mértékben köteles
megállapítani. A 2019-ben alkalmazott díjakat felülvizsgálva az alábbi díjtételekkel
javaslom a 2020. évben a balatonfenyvesi tábort működtetni. A gunarasi létesítmény
kapcsán a korábbi díjak maradnak érvényben, azonban ez az udvar kivételével a jelen
állapotában nem alkalmas a hasznosításra.
Az önkormányzat a szállásdíjon kívül az étkeztetés és az ágyneműhasználat után
számít fel díjat az előző évi gyakorlata szerint.
2019-ben a felnőttek esetében a szállásdíj 2.300 Ft, az étkezés 3350.- Ft összegben lett
meghatározva. Az eseti és a 18 év alatti gyermek vendég szállásdíja 2.000 Ft volt,
esetükben az étkezés 2700 Ft-ot tett ki tavaly. Csoport (10 fő feletti létszám esetén, 18
éves kor alattiaknak) esetében a szállásdíj 1.500 Ft-ba, az étkezés pedig 2.300 Ft-ba
került. Ezen díjakon felül az ágynemű biztosítására alkalmanként 700 Ft díjat állapított
meg a testület, míg a 18 éven felülieknek a 400 Ft összegű idegenforgalmi adót is le
kell róni a balatonfenyvesi önkormányzat felé vendégéjszakánként.
2020-ban 5.300 Ft/fő/éj összegben javaslom megállapítani a tábor díját egységesen
egy főre, amely tartalmazza a szállásdíjat és a napi étkezések díjait. Az ágynemű
biztosításáért változatlanul 700 Ft/alkalom díjat köteles fizetni a szállást igénybe vevő.
A csoportos árat - amely továbbra is tíz fő felett vehető igénybe - 4.200 Ft/nap
összegben indítványozom meghatározni, amely nagyságrendileg 10%-os áremelést
jelent. Ez a napidíj a felnőtt kísérő pedagógusokra is érvényes lenne az előző évektől
eltérően.

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslat elfogadását indítványozom.
Határozati javaslat
az önkormányzati fenntartású ifjúsági táborok 2020. évi igénybevételi díjairól
1. Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gunarasi Ifjúsági Tábor
igénybevételének díjtételeit a 2019. évben alkalmazott díjakkal megegyezően a
2020. évre vonatkozóan változatlanul jóváhagyja.
2. A Képviselő-testület a Balatonfenyvesi Ifjúsági Tábornál alkalmazott díjtételeket
az alábbiak szerint módosítja 2020. március 1-jétől, az egyéb díjtételek
változatlanok:
a) A szállásdíj és az étkezés díja együttesen 5.300 Ft/fő/éj, ha az igénybevevők
száma legfeljebb 10 fő.
b) A szállásdíj és az étkezés díja együttesen 4.200 Ft/fő/éj, ha az igénybevevők
száma meghaladja a10 főt (csoportos ár).
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Balatonfenyvesi Ifjúsági
Tábor általános szálláshely szolgáltatási szerződési feltételeinek módosítására a 2.
pontban foglaltaknak megfelelően.
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