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ELŐTERJESZTÉS 
Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről 

 
A polgármesteri hivatal előkészítette a fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési 
tervét, melyek jelen előterjesztés mellékletét képezik. 
A Képviselő-testület a térítési díjakat 2021. évre vonatkozóan a 2015-ös évi szinten 
tartotta, emelést nem eszközölt. 
1., Az üdülő hasznosítása: 
Jelenlegi  térítési díjak  

Fonyódliget térítési díjak 2020 Ft/fő/éj 

Igénybe vevők  

Biatorbágyi 14 év felett 2.300 

Biatorbágyi 0-14 év, nyugdíjas 1.200 

Nem biatorbágyiak 3.700 

A térítési díjak az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák, azt az igénybevevők külön 
fizetik meg. 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 163/2014. (XI.27.) 
határozata értelmében az önkormányzati-, valamint a köznevelési intézmények által 
szervezett programokhoz az üdülőt május, június, szeptember hónapban 
térítésmentesen biztosítja. 
Az üdülő fenntartása - tekintettel annak állapotára, az igénybevevők körére, valamint 
a fizetőképes kereslet nagyságára - nem rentábilis.  
A 2022. évi üzemeltetés során a jogszabályi előírások betartásán (minimálbér 
emelés) túl előző évhez képest többlet terhet jelent az elhasználódott eszközök 
cseréjének, valamint az előző évről – a falvizesedés megszűntetéséhez kapcsolódó - 
elmaradt karbantartási feladatok pótlásának szükségessége is. 
Az üdülő meglétével, jelenlegi formában történő működtetésével a Képviselő- 
testület támogatást nyújt a helyi köznevelési intézményekben tanuló 
gyermekeknek, civil szervezeteknek, szociálisan hátrányos helyzetben 
lévőknek. A jelenleg hatályos jogi szabályozások alapján az Önkormányzat 
díjat nem emelhet, így 2022. évre áremelést, valamint állagmegőrzési 
munkálatokon túlmenő fejlesztéseket nem javaslok. 
Biatorbágy, 2022. január 10. 

Tarjáni István s.k. 
Polgármester 



Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

 /2022. () határozata 
Fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervéről 

  
Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 
jóváhagyja a fonyódligeti üdülő üzleti és üzemeltetési tervét, és az alábbi döntést 
hozza: 

1)  az önkormányzati, valamint a köznevelési intézmények által szervezett 
programokhoz az üdülőket május, június, szeptember hónapban továbbra is 
térítésmentesen biztosítja, 

2) a lakossági igénybevevők részére az üdülőt a 2021. évi térítési díjakon 
biztosítja. 

 
 
Az üzleti és üzemeltetési terveket a határozat melléklete tartalmazza. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
Végrehajtásért felel: Pénzügyi osztály, Városgondnokság 

 
 


