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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A jelenleg érvényben lévő, 2016. évi 264/2016. (XI.10) számú képviselő-testületi határozat 
szerint a pásztói általános iskolákba, a gimnáziumba illetve az óvodákba járó gyermekek nyári 
időszakban – május 1-től szeptember 30-ig – 750,-.Ft/fő/éj, téli időszakban – október 1-től 
április 30-ig 1.500,-Ft/fő/éj egységáron vehették eddig igénybe a Pásztói Városgazdálkodási 
Közhasznú Nonprofit Kft. által üzemeltetett Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely 
szolgáltatását. Továbbá a Pásztó Városi Önkormányzat vállalja, hogy az általuk igénybe vett 
szolgáltatás díját a Társaságnak számla ellenében kiegészíti az adott időszakban érvényes 
árra. 
 
Ebben az évben mind a szálláshely szolgáltatás, mind az egyéb szolgáltatás díjak tekintetében 
árakat tervezünk emelni, egyrészt a megnövekedett költségek miatt, másrészt az eddigi 
fejlesztések, beruházások fokozatos megtérülése érdekében.  
Ehhez kapcsolódóan a fentebb ismertetett kedvezményes díjakra vonatkozóan az alábbi 
javaslatot szeretném tenni: 
 
A pásztói általános iskolákba, a gimnáziumba illetve az óvodákba járó gyermekek  
 

- nyári időszakban – május 1-től szeptember 30-ig – 1.000,-.Ft/fő/éj,  
- téli időszakban – október 1-től április 30-ig 2.000,-Ft/fő/éj egységáron  

 
vehetnék igénybe a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely szolgáltatásait. 
 
Továbbá a civil szervezeteknek nyújtott kedvezményes díjak megállapítására a következő 
javaslatot szeretném tenni: 
 

- nyári időszakban – május 1-től szeptember 30-ig – 1.500,-.Ft/fő/éj,  
- téli időszakban – október 1-től április 30-ig 2.500,-Ft/fő/éj. 

 
Kérem Tisztelt Képviselő Asszonyt és Képviselő Urakat, hogy javaslatom pozitív 
elbírálásával hozzák meg döntésüket. 
 
Határozati javaslat 
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Mátrakeresztesi 
Ifjúsági Tábor szálláshely szolgáltatásainak kedvezményes igénybevételére vonatkozó 
javaslatot és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. A Képvelő-testület meghatározza, hogy a pásztói általános iskolákba, a gimnáziumba 
illetve az óvodákba járó gyermekek nyári időszakban – május 1-től szeptember 30-ig – 
1.000,-.Ft/fő/éj, téli időszakban – október 1-től április 30-ig – 2.000,-Ft/fő/éj 
egységáron vehetik igénybe a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor szálláshely 
szolgáltatásait. 

 
2. A Képviselő-testület meghatározza, hogy a civil szervezetek által kérelmezett 

kedvezményes szálláshely egységára nyári időszakban – május 1-től szeptember 30-ig 
–  1.500,-Ft/fő/éj, téli időszakban – október 1-től április 30-ig– 2.500,-Ft/fő/éj. 

 



3. Pásztó Városi Önkormányzat vállalja, hogy az 1. és 2. pontban meghatározott 
kedvezményes szolgáltatási díjat a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft.-nek számla ellenében kiegészíti az adott időszakra érvényes árra. 

 
4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a Pásztói Városgazdálkodási 

Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy a 2016. április 19. napján a 
Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor működtetésére kötött üzemeltetési szerződést egységes 
szerkezetben aktualizálja és írja alá. 
 

5. A Képviselő-testület felhatalmazza a Pásztói Városgazdálkodási Közhasznú Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatóját, hogy határozza meg a Mátrakeresztesi Ifjúsági Tábor 
szálláshely szolgáltatásainak illetve egyéb szolgáltatásainak egységárait. 
 

6. A Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a 264/2016. (XI.10.) számú határozatát. 
 

 
 
Pásztó, 2020. január  20.  
 
 
        Szűcs Viktor 
              ügyvezető igazgató 
 
A határozati javaslat törvényes! 
 
 
 
            Dr. Sándor Balázs 
                   jegyző 
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