
75/2020. (VI. 10.) Polgármesteri határozat 
Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat és a Fonyódi 
Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Közhasznú Kft. által 

kötött Feladatátadási szerződés módosításáról és a fürdőhely 
Szabályzatok elfogadásáról 
 Hidvégi József Fonyód Város polgármestere figyelemmel a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben 
kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-
testület feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, az alábbi 
önkormányzati határozatot hozza meg: 
  
1.      Fonyód Város Önkormányzata és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési 
Nonprofit Kft között létrejött Feladatátadási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint 
módosul: 
  
5. A Kft.-t a feladat ellátással összefüggésben további bevételek illetik meg: 
a)      Zákányi Kálmán Sportcsarnok öltözőinek, küzdőterének, valamint egyéb helyiségeinek 
bérbeadásából származó bevétel; 
b)     Várhegyi kilátó bevételei; 
c)      Sípos-hegyi kilátó bevételei; 
d)     Fizetős parkoló helyek bérleti és napi jegyes díjainak bevétele 
e)     Önkormányzati tulajdonú illemhelyek üzemeltetéséből származó bevétel; 
f)       Bélatelepi strand csónak- és kishajó-kikötőjének bérbeadásából származó bevétel; 
g)      Vágóhíd utca 17. szám alatti ingatlan területének bérbeadásából származó bevétel; 
h)     Egyéb vállalkozási tevékenységéből származó bevétel, 
i)       A Kripta-villával kapcsolatos belépő díjakból, bérbeadásból származó bevétel; 
j)       A Sándortelepi strand belépődíjából származó bevétel 
k)      Városi strand területe és az ott lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásából 
származó bevétel; 
l)       A 21/2004. (VIII.30.) számú önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó azon területek 
bérbeadásából származó bevétel, amelyre a rendelet szerint a Kft-nek van rendelkezési joga, 
m)    A Fonyód, Kutyás fürdető hely és a vele azonos hrsz-ú (6705/11 és 6705/12 hrsz-ú) 
ingatlanokkal kapcsolatos belépő díjakból, bérbeadásból származó bevétel. 
n)     A Bélatelepi strand vizes élménypark (wibit) bevétele 
o)     A Sándortelepi strand vizes élménypark (wibit) bevétele; 
p)     Az Önkormányzat felé történő építőipari tevékenységből származó bevétel; 
q)     Az Önkormányzat felé történő nagykereskedelmi tevékenységből származó bevétel 
r)      A MÁV Zrt. és az Önkormányzat között 219/2019 (IX.19.) számú képviselőtestületi határozat 
alapján megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti feladatok elvégzéséért járó 
bevétel. 
s)      A GINOP-7.1.2-15-2016-0008 kódszámú, "Aktív turisztikai hálózatok 
infrastruktúrájának fejlesztése" pályázatból megvalósított víziturisztikai célú hálózat, az ahhoz 
tartozó fonyódi vízitúra megállóhely és víziturisztikai célú eszközök (hajók és kiegészítő eszközeik, 
egyéb eszközök) fenntartása és színvonalas üzemeltetése, az aktív víziturizmus résztvevői számára 
széles körű elérhetővé tétele. 
  
2.      A fürdőhely, strandok tekintetében a belépődíjak az alábbiak szerint kerülnek 
megállapításra valamint módosításra: 
a)      Sándortelepi (Panoráma) strand 
Felnőtt:           800 Ft/fő/nap 
Nyugdíjas:      400 Ft/fő/nap 
Diák:              400 Ft/fő/nap (6 éves korig ingyenes) 
Családi jegy: 2000 Ft/nap (2 felnőtt+2 gyerek) 
Vizi élménypark használati díja: 1800 Ft/óra 
Vizi élménypark napi jegy: 4000 Ft/nap 
Heti bérlet diák: 2000 Ft 
Heti bérlet felnőtt: 4000 Ft 
Heti bérlet családi (2 felnőtt + 2 gyerek) 10.000 Ft 
  
 b)     Kutyás fürdető hely 
Felnőtt:           500 Ft/fő 
Diák:              300 Ft/fő/nap (6 éves korig ingyenes) 
Kutya:            500 Ft/eb 
  
3.      A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője által, 
jelen határozatom 1-2 pontja szerint elkészített és csatolt Fürdőhely Üzemeltetési 
Szabályzatokat a melléklet szerint elfogadom.   

 


