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Alsóörs Község Önkormányzat  
Településműködtetési  és  
Községgazdálkodási  
S z  e r  v e z  e t  
8226 Alsóörs,  Ady E.  u.  9.  
Tel :  (87)  575-055 Fax:  (87) 575-056 
E-mai l :  temusz@alsoors.hu  

                                                                    

Ügyiratszám:21-6/2017. 

E L Ő T E R J E S Z T É S  

 

A Képviselő-testület 2017.október 02-i ülésére 

 

Tárgy: Szállás- és intézményi térítési díjak 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

 

Az elmúlt évtized beruházásainak köszönhetően az Önkormányzat 5 épületben több,  mint 50 különböző 

szállás férőhellyel rendelkezik. Egy munkatársunk foglalkozik a szervezéssel, a takarítással, a vendégek 

fogadásával. A főszezonban minden férőhely foglalt. Éves árbevételünk megközelíti a 10 millió Ft-ot és 

az idegenforgalmi adó bevétel  is 1 millió Ft körül alakul. 

 

Folyamatosan végzünk kisebb felújításokat, karbantartásokat az éves költségvetéseinkben biztosított 

keretösszegből. 

 

A berendezések döntő részét a településen bezáró és onnan beszerezhető eszközökkel oldottuk meg.  

A még színvonalasabb szolgáltatás érdekében további fejlesztéseket is tervezünk (elektromos energia 

kontingens növelése, heverők és egyéb bútorzat beszerzés, terasz kialakítás a vendégháznál stb.) 

 

Az előterjesztés keretében szeretnénk javaslatot tenni a Sportcsarnok bérleti díjának emelésére is, amely 

jelenleg 5.900,- Ft/óra. Mintegy 10 % módosítással 6.500,- Ft/óra összeget kérünk elfogadni.  

 

A naprend célja a tájékoztatás mellett javaslattétel a szolgáltatás igénybevételi díjának emelésére.  

   

Kérem az előterjesztés megtárgyalását és a határozati javaslat szerinti döntés meghozatalát. 

 

 

Alsóörs, 2017. szeptember 28.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     …………………………………………… 

Pandur Ferenc 

intézményvezető 
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Határozati javaslat 

……./2017. (X.02.) sz. Önkormányzati határozat 

 

 

Alsóörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szálláshelyek igénybevételi 

díját az alábbiak szerint határozza meg: 

 

  Strand  I. sz. bejárat  2 fős apartmanok 6.000,- Ft/fő/éj 

                      II. sz. bejárat  2 fős szoba   4.500,- Ft/fő/éj 

                       II. sz. bejárat  4 fős apartman  5.000,- Ft/fő/éj 

                      II..sz. bejárat  4 fős szobák    4.000,- Ft/fő/éj 

                      Vendégház     4 fős apartmanok 5.000,- Ft/fő/éj 

                       Kemping bungalló   4.000,- Ft/fő/éj 

 

A szállásdíjak tartalmazzák a strandbelépőt is.   

 

A Sportcsarnok bérleti díja 2018. január 1-től 6.500,- Ft/óra. Helyi lakosoknak 3.000,- Ft/óra. 

 

 

 

Felelős: Pandur Ferenc 

             intézményvezető   

 

Határidő: 2018.január 01.  
 


