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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2023. január 26-án tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a Fonyódligeti Üdülő 2023. évi üzemeltetésére 

Előterjesztő: Tóth József polgármester  

Előkészítő: dr. Sivák Anita jegyző  

Császárné Csőke Vivien titkársági előadó  

Véleményező: Humánfeladatok és ügyrendi bizottság  

  Pénzügyi és gazdasági bizottság  

Ikt. sz.: I/586-1/2023. 

Mell.:  1. sz. melléklet: Emlékeztető  

2. sz. melléklet: Megállapodás-tervezet  

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Fonyódligeti Üdülő üzemeltetését az érintett képviselő-testületek döntése szerint a 

tulajdonos önkormányzatok (Egyek 38,5%, Polgár 35%, Tiszacsege 26,5%) három évenkénti 

rotálással látták el. 

 

A Képviselő-testület 2022. december 15-ei ülésén tárgyalta és elfogadta a Fonyódligeti üdülő 

2022. évi üzemeltetésről szóló beszámolót. A képviselő-testületi határozat Egyek 

Önkormányzat számára megküldésre került.  

 

A tulajdonos önkormányzatok polgármesterei 2023. január 11-én egyeztetést tartottak a 2023. 

évi üzemeltetés alapelveiről, a korszerűsítési és fejlesztési programról valamint a tulajdonosok 

között megkötendő 2023. évre vonatkozó megállapodásról. (1. sz. melléklet) 

 

A felek közötti megállapodás alapján, jelen előterjesztés határozatának elfogadásával 2023. 

évben továbbra is - Egyek Nagyközség Önkormányzata mint gesztor koordinálása mellett - az 

Egyeki Szöghatár Kft. végzi az üdülő üzemeltetését. 

 

Az üdülő szolgáltatási díjai a mellékelt Megállapodás-tervezet alapján az alábbiak szerint  

kerülne elfogadásra:  

 

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és a határozati 

javaslat elfogadására. 

 

Polgár, 2023. január 20. 

     

    Tisztelettel: 

                           Tóth József  

                polgármester  

 Tulajdonos önkormányzat 

lakosai részére:  

Nem tulajdonos település 

lakosai részére: 

kőház bruttó 13.000,- Ft/ház/nap bruttó 15.000,- Ft/ház/nap 

faház bruttó 12.000,- Ft/ház/nap bruttó 14.000,- Ft/ház/nap 

gyermekszálláshely bruttó 1.800,- Ft/fő/nap bruttó 2.500,- Ft/fő/nap  

(1 éj esetén) 

bruttó 2.000,- Ft/fő/nap  

(2 vagy több éj esetén) 

min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %) 
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……../2023. (I.26.) Képviselő-testületi határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a „Javaslat a Fonyódligeti 

Üdülő 2023. évi üzemeltetésére” elnevezésű előterjesztést és az alábbi határozatot hozta:  

 

1./ A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy 2023. évben - Egyek Nagyközség 

Önkormányzata mint gesztor koordinálása mellett - az Egyeki Szöghatár Kft. 

bevonásával végezze az üdülő üzemeltetését.  

 

2./   A Képviselő-testület elfogadja, hogy a 2023. évben az üdülő szolgáltatási díjai az 

alábbiak szerint alakuljanak:  

 

 

3./  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2023. évre vonatkozó 

tulajdonosok közötti üzemeltetési megállapodást aláírja.  

 

Felelős: Tóth József polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 Tulajdonos önkormányzat 

lakosai részére:  

Nem tulajdonos település 

lakosai részére: 

kőház bruttó 13.000,- Ft/ház/nap bruttó 15.000,- Ft/ház/nap 

faház bruttó 12.000,- Ft/ház/nap bruttó 14.000,- Ft/ház/nap 

gyermekszálláshely bruttó 1.800,- Ft/fő/nap bruttó 2.500,- Ft/fő/nap  

(1 éj esetén) 

bruttó 2.000,- Ft/fő/nap  

(2 vagy több éj esetén) 

min. 4 éjszaka, 5 nap foglalása esetén, az alatt +20 %) 


