
Kunfehértó Polgármesteréről 

 

E l ő t e r j e s z t é s 

az önkormányzati, 2015. évre vonatkozó árak-díjak megállapítása tárgyában 

(Képviselő-testület 2015. február 11-i ülésére) 

 

Kunfehértó Község Képviselő-testülete az Önkormányzat tevékenységével összefüggő ár- és 

díjtételeit elsősorban a 2015. évi költségvetés bevételi oldalának pontos számbavétele miatt 

szükség most megállapítani.  

Az árakra, díjakra vonatkozó javaslatunk kialakításánál a tavalyi év adatait és a reálisan 

számítható növekményeket vettük figyelembe.  

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Kunfehértó Község Képviselő testülete a 2015. évi árak-díjakat az elő-

terjesztés mellékletében foglaltak szerint állapítsa meg. 
 

Képviselő-testület a mellékletben meghatározott árait 2015. március 1-

től, ill. értelem szerint rendeli alkalmazni. Felkéri a polgármestert, hogy 

a megállapított árak, díjak alkalmazásához szükséges intézkedések meg-

tételéről gondoskodjon. 

 

Határidő: 2015. március 1., ill. folyamatos 

Felelős:    polgármester 

 

 

 

Kunfehértó, 2015. február 6. 

 

 

 

 

 

Huszár Zoltán 

polgármester 

 

 

 

 

 

 



Közterület-használat

B e l t e r ü l e t    

Üzlethomlokzat, reklám (Ft/m
2
/év) 5 800

árusító pavilon, épület (állandó jellegű) [Ft/m
2
/hó] 180

alkalmi árusítás (Ft/m
2
/nap) 200

Ü d ü l ő t e r ü l e t

A./ Üzlethomlokzat, reklámtábla, portál, cím- és cégtábla (Ft/m
2
/év) 6 000

B./ árusító pavilon, épület (stabil ép.szerkezetű – máj. 15.-szept. 15) 

1./ önkorm. tulajdonú büfék bérleti díja [Ft/m
2
/hó] 6 900

2./ magán tulajdonú büfék alatti önkormányzati földterület  [Ft/m
2
/hó] 400

3./ terasz, előkert [Ft/m
2
/hó] 400

C./ alkalmi árusítás keresk., vendéglátóip., szolg. tev.  (Ft/m
2
/hó) 650

- kiemelt rendezvény (Ft/m
2
/nap)                                                                                                                                                               1 000

D./ közpark, parkoló (szombati napokon) 21-05 óra (Ft/hó)                                                                                                                           20 000

E./cirkusz, mutatványos tevékenység (Ft/m
2
/hó, ill. Ft/m

2
/nap)  350 ill. 60

Lakásbérlet (Ft/m
2
/hó) 280

2015. évi nyersanyagnorma (nettó Ft/adag)

felnőtt étkezés (ebéd) 280

Menza 210

Napközi (ebéd+tízórai+uzsonna) 325

óvoda (3x) 315

óvoda (tízórai) 65

2015.  évi  étkezési  díjak  (Ft/adag)

Szociális étkeztetés (Ft/adag) 740

             

Egyéb árak, díjak

Kunfehértói Kalauz /Ft/pld) 100

Gyógyszertári bérleti díj (Ft/hó) 55 000

Haszonbérleti díjak

Belterület (kert)   Ft/ha 20 000

Üdülőterület, külterület (rét, legelő, tómeder)  Ft/ha 15 000

Földalapú támogatás esetén (Ft/ha)                                                                    22000

SPORTTÁBOR

1. SZÁLLÁSDÍJAK (Ft/fő/éjsz.)

ÁRAK, DÍJAK 2015.

..../2015.(II.11.)Kt.sz. határozat melléklete



emeleti szoba felnőtt 

      -   s zezon                                                                                               2 800

                 -    kiemelt rendezvény                                                                                                         3 500

emeleti szoba gyermek (3-18 éves)

 -       szezon                                                                                                     2 200

 -       kiemelt rendezvény                                                                                                       3 000

földszinti szoba felnőtt

 -       szezon                                                                                        2 500

 -       kiemelt rendezvény                                                                                            3 500

földszinti szoba gyermek (3-18 éves)

 -       szezon                                                                    2 000

 -       kiemelt rendezvény                                                                                              3 000

2.ÉTKEZÉSI DÍJAK ( Ft/adag )                                                                                                  

Reggeli 550

Ebéd                                                                                                                                        900

Vacsora                                                                                                                                   800

Háromszori étkezés                                                                                                               2 250

Ifjúsági Klub - Rendezvényterem étkészlettel 25 000

            -       fűtés igénybevétele esetén                                                                    30 000

IFJÚSÁGI TÁBOR

1.SZÁLLÁSDÍJAK   ( Ft/fő/éjsz.)                                                                                                              

Vendég                                                                                                                         2 150

-       kiemelt rendezvény 3 500

Fenntartói                                                                                                                           1 900

-       kiemelt rendezvény 3 500

         

2.ÉTKEZÉSI DÍJAK ( Ft/adag )                                                                                                  

Reggeli                                                                                                                                 550

Ebéd                                                                                                                                     900

Vacsora                                                                                                                                800

összesen: (háromszori étk)                                                                                 2 250

3.HELYISÉGBÉRLETI DÍJAK   ( Ft/fő/nap )      

                                

konyhai eszközhasználat önell. csoportnak   100 fő-ig                                                     3 500 Ft/nap

konyhai eszközhasználat önell. csoportnak   100 fő felett                                                    5 000 Ft/nap

B konyha  terembérlete eszközhasználattal                                                       20 000 Ft/alkalom

A konyha  terembérlete eszközhasználattal                                             15 000 Ft/alkalom

* egy éjszakás tartózkodás esetén plusz 10% szállásdíj fizetendő

* min. 4 éjsz. foglalás esetén a fürdőbelépő árából 50 %-os kedvezmény (előre befizetve)



* szezon időtartama 05. 15-től 09. 15.-ig tart

* szezon kívüli igénybevétel esetén a szállásdíj - 15%-al csökken

* 20 fő felett (20 főként) 1 fő kísérő szállásdíja ingyenes, ameny-    

nyiben a csoport 2014-ben is vendég volt + 1 fő szállásdíja is in- 

gyenes

TÓ KEMPING

1.SZÁLLÁSDÍJAK (FT/fő/éjszaka)

Felnőtt                                                                                                                     700

 -          kiemelt rendezvény                                                                                      1 500

gyerek (3-14 éves)                                                                                              400

 -          kiemelt rendezvény                                                                                  800

2.HELYFOGLALÁSI DÍJAK

Lakókocsi, lakóautó                                                                                               1 100 Ft/éjszaka

 -          kiemelt rendezvény                                                                                         2 200 Ft/éjszaka

Sátorhely                                                                                                   800 Ft/éjszaka

 -          kiemelt rendezvény                                                                                 1 600 Ft/éjszaka

Személygépkocsi                                                                                                   300 Ft/nap

 -          kiemelt rendezvény                                                                                        600 Ft/nap

Motorkerékpár                                                                                                    300 Ft/nap

 -          kiemelt rendezvény                                                                                           600 Ft/nap

Faház ( Ft/éjszaka )

2 ágyas                                                                                                            3 500

 -          kiemelt rendezvény                                                                                    6 500

3 ágyas                                                                                                         4 000

 -          kiemelt rendezvény                                                                                    8 000

4 ágyas                                                                                                            4 700

 -          kiemelt rendezvény    9 500

pótágy                                                                                  700

Áramcsatlakozás  ( Ft/nap )                                                                                             800

TÓFÜRDŐ

Strandbelépők (Ft/db)

felnőtt napi                                                                                                          700

Sörfeszt rendezvény  "O"-dik nap                                                                                 700

Sörfeszt rendezvény  első nap                                                                                 2 500

Sörfeszt rendezvény  második nap                                                                                 2 500

Sörfeszt rendezvény harmadik nap                                                                                 2 000

gyermek (3-14 évig), nyugdíjas                                                                                          450

Sörfeszt rendezvényen                                                                       500

felnőtt félnapos                                                                                                  450

gyermek, nyugdíjas félnapos                                                                                                 350

(kiemelt rendezvényen a félnapos belépő nem adható)



Szezonbérlet (kiemelt rendezvénnyel, diszkóval - Ft/db)

* felnőtt                                                                                                             10 000

* gyermek, nyugdíjas                                                                                                  7 000

kiemelt rendezvény  3,5  napos bérlet felnőtt (Ft/db)                                                     6 500

kiemelt rendezvény  3,5 napos bérlet gyerek, nyugdíjas (Ft/db)                                                 1 500

diszkó (szombat este) (Ft/db)                                                                                     700

egész napos családi jegy (2+2 fő)  (Ft/db)                                                               2 000

félnapos családi jegy   (Ft/db)                                                                                1 400

rokkant kocsival közlekedő személy +1 fő kísérő                                         0

csoportos kedvezmény (20 fő felett)                                                                10%

Vízi játékok (Ft/30 perc) vizi bicikli 700

Kunfehértón állandó lakcímmel rendelkező óvodáskorú, és általános iskolás gyermekek a

Tófürdőt 50 %-os belépőjegy kedvezménnyel vehetik igénybe. A Kunfehértón állandó lakcímmel

rendelkező óvodások lakcímkártya felmutatásával, az általános iskolás gyermekek

lakcímkártyájuk, vagy diákigazolványuk felmutatásával jogosultak a belépésre. A kitűnő tanulók

100 %-os belépőjegy kedvezményben részesülnek. Fenti árak az áfá-t tartalmazzák, kivéve ahol

utalás történik a nettó árra!


