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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének  

347/2021. (V. 14.) kgy. határozata 

székesfehérvári gyermekek táborozásával kapcsolatos döntések 

meghozataláról 
 

1. 

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármestere rögzíti, miszerint 

a) az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 

koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok 

egészségének és életének megóvása érdekében a Kormány a 2021. február 8-án hatályba 

lépett, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel Magyarország egész 

területére veszélyhelyzetet hirdetett ki; 

b) a koronavírus-világjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény megállapította a 

veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat; 

c) a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló  

2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint „Veszélyhelyzetben a települési 

önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat- és 

hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke 

gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény 

átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a 

települést is érinti.”; 

d) a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében foglaltak alapján a helyi közügyek, valamint a helyben biztosítható 

közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok különösen a 

gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások, a szociális szolgáltatások és ellátások, az 

ifjúsági ügyek; 

e) az Önkormányzat tulajdonában álló, gyermekek táboroztatását is szolgáló szabadidős 

létesítményeket (8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1. sz. alatti Ifjúsági Sportközpont és a 

2484 Velence, Régiposta u. 1. sz. alatti Velencei ifjúsági tábor) a 2014. április 1. napján 

létrejött üzemeltetési megállapodás alapján Székesfehérvár Városgondnoksága Kft. 

üzemelteti; a Kft. üzemeltetési feladatai keretében  az általános üzemeltetési feladatok 

ellátásán túl, a tanítási időszakon kívül, a székesfehérvári gyermekek táborozásával 

kapcsolatos rendezési, szervezési feladatok teljes körű ellátását végzi, beleértve a napi 

háromszori étkeztetés biztosítását, a részvételi díjak beszedését; a nyári táborok 

időpontjának megjelölésére az Önkormányzat jogosult; 

f) a Velencei ifjúsági táborban kormányzati forrásból teljeskörű felújítás, korszerűsítés a nyár 

folyamán még zajlik, ezért a 2021. évi nyári szünet idejére az Ifjúsági Sportközpont 

vonatkozásában javasolt az 1. d)-e) pontokra figyelemmel a 2. pont szerinti döntés 

meghozatala. 



 

 

 

 

 

2. 

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlése hatáskörében eljáró Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Polgármestereként – tekintettel az 1. pontban leírtakra – úgy döntök, hogy 

 

2.1. a székesfehérvári gyermekek részére 2021. évben az Ifjúsági Sportközpontban  

(8000 Székesfehérvár, Bregyó köz 1.) a bejáró napközis tábor – a mindenkori járványügyi 

helyzetre, rendelkezésekre figyelemmel – az alábbi időpontokban szervezhető meg azzal, 

hogy az egyes turnusokban a gyermeklétszám a 200 főt nem haladhatja meg: 

 

1. turnus: június 28. – július 2.      

2. turnus: július 5. - július 9.      

3. turnus: július 12. - július 16.  

4. turnus: július 19. - július 23.  

5. turnus: július 26. - július 30.  

6. turnus: augusztus 2. - augusztus 6.      

7. turnus: augusztus 9. - augusztus 13.     

 

2.2. a táborban a napi háromszori étkezésért fizetendő térítési díj Székesfehérvár Megyei Jogú 

Város Önkormányzat Közgyűlésének a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok 

igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 29/2015. (VI. 16.) 

önkormányzati rendeletének 2. mellékletében foglalt, az általános iskolai ellátás 

keretében biztosított tízórai, ebéd, uzsonna térítési díjával megegyező összegben kerül 

megállapításra azzal, hogy – figyelemmel a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

Önkormányzat Közgyűlésének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális-, család- és 

gyermekvédelmi ellátások biztosításának szabályairól szóló 10/2015 (II.27.) 

önkormányzati rendeletében foglaltakra – a térítési díj megállapításakor a 

gyermekétkeztetés normatív kedvezményeit, valamint a családvédelmi kedvezmény 

megállapított mértékét kell alkalmazni. 

 

3. 

Felkérem a Címzetes Főjegyzőt, hogy jelen határozatom végrehajtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg. 

 

 

Felelős: Dr. Bóka Viktor címzetes főjegyző 

     

 

Határidő: értelemszerűen  

 

 

 

 

 

Dr. Cser-Palkovics András      Dr. Bóka Viktor 

polgármester       címzetes főjegyző 

 


