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ELŐTERJESZTÉS 

 
Az iharosi tábor használatának és hasznosításának koncepciójáról 

 
 

Az „iharosi tábor” néven közismert épület-együttes (http://biatorbagy.hu/iharosi-v%C3%B6lgyi-

t%C3%A1bor) egyre pusztuló állapota miatt sürgető a teljes körű felújítása. Ehhez 

elengedhetetlen a jövőbeni funkciók meghatározása, csak ennek ismeretében érdemes 

elkezdeni a tervezést. 

A tábornak jelenleg állandó személyzete nincs, a fenntartáshoz, üzemeltetéshez kapcsolódó 

feladatokat alkalomszerűen a Városgondnokság látja el. Az alacsony komfort fokozat miatt 

csak jó időben, májustól októberig használható. Hátránya, hogy nincs tömegközlekedési 

hálózatba kapcsolva, megközelítése vagy gépjárművel, vagy viszonylag hosszú gyaloglással 

lehetséges. A tábor működésével kapcsolatos koordinációt a polgármesteri hivatal pénzügyi 

osztályának munkatársa végzi. 

A tábor eddigi működése, gyönyörű fekvése, a városon belüli elhelyezkedése alapján az 

alábbi események helyszíne lehet: 

 erdei iskolák, nyári táborok, edzőtáborok  

 városi és civil szervezetek rendezvényei 

 szabadidős rendezvények, családi események  

A tábor fenntartásának hatékonysága növelhető a tizenkét hónapon át történő üzemelés 

feltételeinek és a konyha HACCP előírásoknak megfelelő kialakítása esetén. Szükséges 

továbbá technikai feladatokat ellátó dolgozók biztosítása az ellátott feladattal arányos 

mértékben. A körülmények lényeges javulása esetén a helyi intézmények és szerezetek, 

valamint a lakossági igények kielégítésén túl lehetővé válik a bérbeadás révén a fenntartási 

költségek egy részének visszanyerése. Az ehhez szükséges marketing feladatok ellátásának 

szervezeti, személyi feltételeit is ki kell dolgozni. 

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy hozza meg döntését az iharosi tábor használatáról 

és hasznosításáról. 

Biatorbágy, 2015. április 8. 

 Tarjáni István s.k. 

 polgármester 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testületének 
/2015. (IV. 30.) számú határozata 

 
Az iharosi tábor használatának és hasznosításának koncepciójáról 

 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete megtárgyalta az iharosi tábor használatáról és 

hasznosításáról kialakítandó koncepcióról szóló előterjesztést és az alábbi döntéseket hozta: 

 

I. 

 

1. Biatorbágy Város Önkormányzata az eddigi hagyományoknak megfelelően  

 erdei iskolák, nyári táborok, edzőtáborok  

 városi és civil szervezetek rendezvényei 

 szabadidős rendezvények, családi események  

helyszíneként kívánja üzemeltetni az iharosi tábort. 

2. Az épület felújításával, korszerűsítésével alkalmassá kívánja tenni a tizenkét 

hónapon keresztül történő üzemeltetésre 

3. A HACCP előírásoknak megfelelő konyhát kíván kialakítani  

4. A konyhai és egyéb technikai munkák ellátására a feladattal arányos mértékű 

álláshelyeket kíván létrehozni. 

 

II. 

 

 Felkéri a Jegyzőt, hogy az I. pontban foglaltak figyelembe vételével készíttessen 

felújítási tervet az iharosi tábor korszerűsítésére. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: 2015. október 31. 

A végrehajtásért felelős: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 


