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Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testületének
36/2018. (V.29.) Kt. sz. határozata:

Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselő-testülete
1. a tulajdonában álló pilisszentlászlói 1161 hrsz-ú ingatlan vándortábor céljára történő
hasznosítása érdekében együttműködési megállapodást köt a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel az alábbi
feltételekkel:
 az Önkormányzat szállást biztosít csoportonként 2 éjszakára kiépített sátortáborban (sátor
fekhellyel, közösségi és étkező helyiség, zuhany, WC);
- az Önkormányzat a megérkezés napján a programban résztvevő személyeknek meleg
vacsorát, másnap háromszori étkezést (reggeli, hideg ebédcsomag, meleg vacsora), a távozás
napján pedig reggelit és ebédcsomagot (összesen 6 étkezésről kell gondoskodni), továbbá a
résztvevők számának figyelembe vételével – amennyiben vezetékes ivóvíz nem áll
rendelkezésre – naponta minimum 2 liter/fő ivóvizet biztosít; melyről Önkormányzat a
csoport által befizetett tábordíj arányosított részéből saját hatáskörben gondoskodik;
- az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a Parkerdő által rendelkezésére bocsátott
eszközöket közvetlenül a vándortáborban résztvevő természetes személyek használatába adja;
- az Országos Erdészeti Egyesülettel megkötött szerződés a Parkerdő Zrt. által ellátott feladatok
maradéktalan teljesítésének ellenértékét bruttó 3.500Ft/fő értékben határozza meg;
- az Önkormányzat bázisgondnokot jelöl ki, aki a pilisi útvonal felelősével tartja a kapcsolatot,
és az előzetes tájékoztatásokat figyelembe véve megszervezi az érkező csoportok étkeztetését.
2. felhatalmazza a Polgármestert az 1. pont szerinti feltételekkel az együttműködési
megállapodás aláírására, valamint a vándortábor működtetéséhez szükséges egyéb
jognyilatkozatok megtételére, szerződések aláírására.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
Végrehajtásért közvetlenül felelős: Önkormányzati és Szervezési Iroda, Közgazdasági Iroda

K. m. f.

Tóth Attila s. k.
polgármester

dr. Gerendás Gábor s. k.
jegyző

Kapják:
1. Önkormányzati és Szervezési Iroda – irattár
2. A Képviselő-testület tagjai
3. Önkormányzati és Szervezési Iroda – intézkedésre
4. Közgazdasági Iroda - intézkedésre
Közzétéve az L/Testületi anyagok/Határozatok mappában és a Weboldalon.
A kiadmány hiteléül:
Szentendre, 2018. május 30.
Dr. Sajtos Sándorné
jegyzőkönyvvezető
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