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Tisztelt Képviselő-testület!

Önkormányzatunk Kincsesbányán (8044 Kincsesbánya, Rákhegy hrsz. 03041) és Balatonlellén 
(8638 Balatonlelle, Erdősor u. 3.) működtet Ifjúsági Táborokat.

A  balatonlellei táborunk  nagyméretű,  többszobás  faházakból  álló,  173  férőhelyes  üdülő, 
amely eddig a nyári szezonban (június 1-től augusztus 31-ig) fogadta a vendégeket.

Figyelemmel arra, hogy a két tábor közül csak  Kincsesbányán van lehetőség a gyerekek téli 
táboroztatására  indokolt  annak  átgondolása,  hogy  a  balatonlellei  üdülő  szezonális  nyitva 
tartásának meghosszabbításával ősszel és tavasszal is táborozási lehetőséget nyújthassunk  a 
kerület  tanulói  számára.  Hasonlóan  a  kincsesbányai  táboroztatáshoz  javasoljuk  annak 
megvalósítását,  hogy  a  tervezett  szorgalmi  időszakban,  egy  turnusban  30-40  fő  vehesse 
igénybe a balatonlellei tábor szolgáltatásait is.

Az átalakítással lehetőség nyílik arra, hogy a balatonlellei tábor erdei iskolaként is működjön 
a  jövőben,  de  annak  üzemeltetéséhez  a  gyermeküdülő  egy  részének  téliesítésére  lenne 
szükség. Az átalakítási munkálat érintené az egyik faházsort, vécé-, fürdő helyiségeket, illetve 
az ebédlőt.  A téliesítési  munkálatokkal  egy időben célszerűbb és egyben költségkímélőbb 
lenne az ebédlőben jelenleg üzemelő tálalókonyha helyett főzőkonyha kialakítása.

A téliesítés és a tábori konyha korszerűsítés előnyei:
- A  balatonlellei  tábori  étkeztetés  napi  térítési  díja  csökkenthető,  a  szülők  számára 

jobban kifizethető. (2011-es évben 1 tanulónak a napi négyszeri  étkezési díj bruttó 
1705.-Ft/ nap volt, ez a 8 napos turnusokra vetítve mindösszesen 13. 640.-Ft)

- Az  olcsóbb  táborozási  díjak  vonzóbbak,  feltehetően  több  -  rosszabb  anyagi 
körülmények  között  lévő  –tanuló  is  jelentkezne  a  turnusokban  (HH,  HHH 
gyermekek).

- Az iskoláknak nem kell konyhai személyzetről gondoskodnia.(Ez 2011-ben többször 
előforduló  problémaként  jelentkezett,  volt  olyan  intézmény,  aki  „kölcsönkért” 
máshonnan konyhásokat.)

- A tábor turnuskihasználtsága várhatóan növekedne.

A téliesités és a konyha átalakításának hátrányai:
- A  várható  beruházás  kivitelezése  költségigényes  (tervdokumentáció-,  kivitelezési-, 

beruházási-, üzemeltetési költség, stb.).
- A főzőkonyha üzemeltetése kevés turnus kihasználása esetén nem kifizetődő.

A fenti  munkálatok pontos felméréséhez, a tervek elkészítéséhez tervezőmérnök bevonása 
szükséges.  A részleges téliesítés és főzőkonyhává alakítás pontos költségigényéről  csak a 
tervezés után lehet nyilatkozni.                       



Kérem a Képviselő-testület támogatását az előterjesztésben leírt téliesítés és a főzőkonyha 
kialakítására  vonatkozóan  és  felhatalmazását  arra,  hogy  a  kivitelezést  megelőző  tervezői 
munkákra a felkérés és a konkrét tervezés is megtörténhessen. 

Melléklet:
- A részleges téliesítés és tálalókonyha átalakításának cselekvésterve

Budapest, 2012. január 16.
Tisztelettel:         

Formanek Gyula s.k.
       alpolgármester



1092 Budapest, Bakáts tér 14. Tel.: 215-7420, fax.:216-3288, e-mail: formanekgy@ferencvaros.hu

Határozati javaslat

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. támogatja  a  Balatonlellei  Ifjúsági  Tábor  részleges  téliesítésének  és  konyhájának 
átalakítási javaslatát,

2. felkéri Polgármester Urat, hogy az átalakítási munkák terveztetése és a költségigénye 
meghatározása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket,

3. felkéri  Polgármester  Urat,  hogy  a  2012.  évi  költségvetésben  biztosítson  forrást  a 
tervezési feladatokhoz és a kivitelezési munkálatokhoz,

4. felkéri Polgármester Urat a szükséges fedezet megléte esetén a kivitelezési munkák 
érdekében a szükséges intézkedéseket megtegye. 

Felelős: Dr. Bácskai János polgármester
Határidő: 1. pont: 2012. január 26.

2. pont: 2012. február 29.
3. pont: 2012. február 29.
4. pont: 2012. június 30.


