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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2016. december 15-i ülésére
Kunfehértó Gyermek és Ifjúsági Tábor üzemeltetése
A Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági Tábor (a továbbiakban: Tábor) tekintetében Jánoshalma
Városi Önkormányzat 3/20 tulajdoni hányaddal rendelkezik, míg a kiskunhalasi
önkormányzat 12/20-dal, és a kunfehértói önkormányzat pedig 5/20-dal. A tulajdonosi
társak még 1996-ban megállapodást kötöttek a kunfehértói önkormányzattal a Tábor
üzemeltetésére.
Az említett üzemeltetési megállapodás egyes részei érvénytelenné és elavulttá váltak az
eltelt idő folyamán, ezért kezdeményezésre került a megállapodás megújítása. A tervezet
kapcsán Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 49/2016 (III. 24.) számú
határozatával úgy döntött, hogy a Tábor működésével kapcsolatban a polgármester
folytasson egyeztetéseket a kiskunhalasi önkormányzattal, és ezt követően kerüljön ismét
napirendre az üzemeltetés kérdése.
Az egyeztetéseket követően, sajnos előrelépés nem történt, tekintettel arra, hogy
Kunfehértó a módosítási javaslatokra nem lépett, döntést nem hozott és más módosításokat
sem javasolt.
Ennek következményeként az a javaslata a Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi, valamint
Gazdaságfejlesztési és Városüzemeltetési Bizottságnak is, hogy az eredeti, de elavult
üzemeltetési szerződést 2016. december 31. napjával mondja fel a Képviselő-testület. Az
ilyen tartalmú döntést a kiskunhalai testület már meghozta, és információink szerint ezzel
egyetért Kunfehértó is. Továbbá a bizottságok javasolják, hogy a jelenlegi üzemeltető
keresse meg a Református Egyházat annak érdekében, hogy javasolja neki a Tábor
üzemeltetését, tekintettel arra, hogy a Tábor kapacitását a legnagyobb mértékben a
kiskunhalasi és kalocsai Református Egyházközség, valamint az általa üzemeltetett iskolák
vették igénybe az elmúlt időszakban.
Mindezek alapján, önkormányzatunk a 2017-es évben nem kíván fenntartói hozzájárulást
fizetni, amely a jelenlegi üzemeltető javaslata szerint 280 000 Ft.
Határozati javaslat
Jánoshalma Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Kunfehértói Gyermek és Ifjúsági
Tábor, 1996. januárjában kötött üzemeltetési megállapodást 2016. december 31. napjával
felmondja.
A Képviselő-testület, az ingatlan résztulajdonosának képviselőjeként felkéri a Tábor jelenlegi
üzemeltetőjét, hogy kezdeményezzen egyeztetést a Református Egyházzal a Tábor jövőbeni
üzemeltetéséről.
Határidő: azonnal
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