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ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2011. február 10-i ülésére
A Salgóbányai Tábor és az abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló
Tisztelt Képviselő-testület!
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 355/2010. (XI.25.) sz. határozatával döntött a 2011. évi
munkatervének elfogadásáról, melynek értelmében a Képviselő-testület a 2011. februári testületi ülésen
tárgyalja a Salgóbányai Tábor és az abonyi Strandfürdő állapotáról szóló napirendi pontot.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 86/2010. (IV.19.) számú határozatával döntött a Salgótarján,
Vár u. 22. 12191 hrsz-ú önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan polgármesteri hivatal általi működtetéséről.
A tábor átadását követően helyszíni bejárásra került sor tábor gondnokával Pék Róberttel, melynek során
megállapításra került, hogy az ingatlan felújítása elengedhetetlen.
A korábbi évek tapasztalatai alapján a tábor népszerűtlensége a vizesblokk állapotának volt köszönhető. Éppen
ezért ennek átalakítása volt a legfontosabb. Ennek első fázisaként sor került a zuhanyzók közötti új plexi
válaszfalak, új zuhany kilépők és új zuhanyfüggönyök elhelyezésére, a mellékhelyiségekben pedig modern
papírtartók felszerelésére, továbbá közmunka program keretében megtörtént a vizesblokk átfogó fertőtlenítő
takarítása is. Azonban a felújítások ellenére további munkálatok szükségesek ahhoz, hogy modern
körülményeknek megfelelő vizesblokk alakuljon ki.
A vendégbarát szállás megteremtése céljából a hivatal dolgozói a közmunka programban foglalkoztatottak
segítségével a táborban elvégezték az összes helyiség tisztasági festését, 4 faház lecsiszolását és impregnálását,
valamint az étkezőhöz tartozó tető szélfogó cseréjét. Ezen kívül sor került nyársaló helyek kialakítására,
bográcsok, bogrács állványok, hűtőszekrény vásárlására.
A nyitásához szükséges szakhatósági állásfoglalások kézhezvételét, valamint a fentebbi munkálatok befejezését
követően 2010. május 1-jén a tábor sikeresen megnyitotta kapuit. A tábor a zárásig a rossz időjárás ellenére is
majdnem teljes kapacitással üzemelt.
A tábor népszerűbbé válása a fejújításoknak, a tábor honlapjának, a róla készült szórólapoknak, és nem utolsó
sorban az abonyi pedagógusok hozzáállásának köszönhető. A fentebbi beszámoló alátámasztja, hogy a
vendégbarát környezet kialakításával növelhető a tábor iránti érdeklődés.
A gazdasági osztály a Salgóbányai Tábor 2010. évre vonatkozó pénzügyi elszámolását elkészítette az
előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal. A tábor pénzügyi elszámolásában a munkabérek
nem a tábor bevételét, hanem a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások sorát terhelték.

A tábor jelenlegi állapotáról, a szükséges fejlesztésekről pontos képet nem tudunk adni, mivel a rossz időjárás
következtében helyszíni bejárásra még nem volt lehetőség.
A tábor nyitásáig szükséges elvégezni további munkálatokat a vizesblokkon, amelyhez szükséges fedezet a
költségvetésben tervezésre került. Ezen kívül a tábor fejlesztése és népszerűsítése céljából egy bál rendezésével
további fejlesztések elvégzése válna lehetővé.
Az abonyi Strandfürdő állapotáról az Abokom Nonprofit Kft készített beszámolót (előterjesztés 2. számú
melléklete).

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérem az előterjesztés megvitatását, a beszámolóban foglaltak megtárgyalását és az alábbi határozati javaslat
elfogadását.
……../2011. (II. 10.) számú Képviselő-testületi határozat
A Salgóbányai Tábor és az abonyi Strandfürdő állapotáról szóló beszámoló elfogadására
Abony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 80.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, az alábbi határozatot hozza.
Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Salgóbányai Tábor ás az abonyi Strandfürdő
állapotáról szóló beszámolót elfogadja.
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