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Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                   Képviselő-testülete  
 
KISZOMBOR 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának tulajdonát képezi a 6636 Mártély-üdülőtelep, 
Kohány sor 9. szám alatti üdülő. 
 
Az üdültetés során tapasztaltak alapján indokolttá vált, hogy az üdülő használatára vonatkozó 
szabályokat Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete szabályzatban 
rögzítse. 
 
A szabályzatban foglaltak alkalmazása lehetőséget teremt az önkormányzati képviselők, az 
önkormányzatnál és az önkormányzati intézményeknél alkalmazásban állók és hozzátartozóik, 
valamint az egyéb érdeklődők üdültetésére vonatkozó szabályok pontosítására, továbbá a 
fizetendő üdülési térítési díjak meghatározására.  
 
Kérem, a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatnak megfelelően dönteni szíveskedjen.  
 
Kiszombor, 2017. április 20. 
 
       Tisztelettel: 
 
 
          Szegvári Ernőné 
            polgármester 
  



Tárgy: Üdülési Szabályzat – Mártély  
 
____/2017. (_____) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Üdülési 
Szabályzat – Mártély tárgyú előterjesztést és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kiszombor Nagyközség 
Önkormányzata tulajdonában lévő 6636 Mártély-üdülőtelep, Kohány sor 9. szám alatti üdülőre 
vonatkozó Üdülési Szabályzatot a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal, 2017. május 
1-jei hatállyal elfogadja, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a Képviselő-testület „Mártélyi 
üdülőben fizetendő térítési díj” tárgyú, 196/2012. (VI. 26.) KNÖT határozata. 
 
Az Üdülési Szabályzat jelen határozat mellékletét képezi.  
 
A határozatról értesül 
- Szegvári Ernőné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyző 
- helyi önkormányzati képviselők 
- Börcsökné Balázs Márta óvodavezető 
- Kohut Amália KSZGYI vezető 
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 

 
 
  



 
KISZOMBOR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ÜDÜLÉSI SZABÁLYZATA 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat  
tulajdonában lévő 6636 Mártély-üdülőtelep, Kohány sor 9. szám alatti üdülő használatával 
kapcsolatban az alábbi szabályzatot alkotja: 
 
 

I.  ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 
 
1. Kiszombor Nagyközség Önkormányzata a kijelölt időszakban kedvezményes üdülési 
lehetőséget biztosít elsősorban az önkormányzati képviselők, az önkormányzatnál, és az 
önkormányzati intézményeknél alkalmazásban állók és hozzátartozóik részére.  
 
2. Amennyiben az 1. pont szerinti személyek részéről igény nem áll fenn, lehetőséget biztosít 
az üdülő igénybevételére az általános iskola dolgozói, a helyi civil szerveződések tagjai, 
valamint a felsoroltak közé nem tartozó személyek és azok hozzátartozói részére is.  
 
3. Továbbá lehetőséget biztosít arra is, hogy az üdülőt óvodás és általános iskolás gyermekek 
óvodai, illetve általános iskolai programok keretében lehetőség szerint az üdülési szezonon 
kívüli időszakban használhassák. 
 
4.  A Szabályzat hatálya alá tartozó üdülő 2 szobás, 10 férőhelyes épület,   

- televízió, hűtőszekrény a nappaliban található, 
- ágynemű biztosított, az ágyneműhuzatról az igénybevevőnek kell gondoskodnia,  
- a szobák fürdőszobával ellátottak, 
- az üdülőben az étkezés önellátó rendszerű, ezt felszerelt konyha biztosítja,  
- a gépkocsival érkezők részére az üdülő területén a parkolás biztosított. 

 
5. Az üdülő jelentkezési lap kitöltése és a meghatározott térítési díj megfizetése mellett vehető 
igénybe.  
 
Az üdülés térítési díjának összegét Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete határozza meg, amelyet a jelen szabályzat 1. melléklete tartalmaz.  
 
Az üdülés térítési díját a Kiszombori Polgármesteri Hivatal házi pénztárában, ügyfélfogadási 
időben, legkésőbb az üdülés megkezdése előtti napon (amennyiben az üdülés első napja hétfőre 
esik, a fizetés napja az üdülést megelőző hét utolsó munkanapja) kell megfizetni. 
 
6. Jelentkezéskor figyelembe vételre kerül a jelentkező korábbi üdüléseinek ideje és a használat 
minősége. Azonos turnusra történő jelentkezés esetén az 1-3. pontban meghatározott sorrend 
mellett elsőbbséget élvez az a személy, aki az adott évet megelőző évben nem vette igénybe az 
üdülőt, illetve aki korábbi időpontban adta be a jelentkezési lapot.  
 
7. Amennyiben az igénybevételt a jelentkező visszamondja, az általa már befizetett üdülési díj 
100 %-a visszatérítésre kerül részére.  
 

a) ha az igénybe vevő a visszalépést neki fel nem róható, különös méltánylást érdemlő 
okkal (pl. betegség, közeli hozzátartozó halála stb.) bizonyíthatóan indokolja,  



b) ha a visszamondott üdülési jogosultságot az igénylő más jogosult részére átadja és a 
másik igénylő az üdülési díjat igazoltan megfizeti.  

 

Az üdülési díj visszafizetéséről Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának polgármestere 
mérlegelési jogkörében dönt. Amennyiben az a-b) pontokban meghatározott esetek nem állnak 
fenn, akkor a befizetett üdülési díj összegének visszafizetésére nincs lehetőség. 
 

8. Az üdülőt igénybevevő felelőssége a hely elfoglalásától annak elhagyásáig tart. A 
leltárjegyzéket és a jelen szabályzatot köteles átolvasni, és a felsorolt eszközöket átvenni, illetve 
átadni. A gondnoknak köteles bejelenteni az üdülő elfoglalásának és elhagyásának időpontját, 
valamint adatait köteles személyazonosító okmányaival, az üdülési díj befizetését pedig 
számlával igazolni.  
 

9. Ha az üdülő használata során kifogás merül fel, azt az igénybevevő a helyszínen köteles a 
gondnoknak jelezni.  
 

10. Az üdülőt igénybevevő személyek felelősséggel tartoznak az üdülőben lévő tárgyakért, 
eszközökért, kötelesek az általuk esetlegesen okozott kár(ok) jelen szabályzat 3. mellékletét 
képező felelősségvállalási nyilatkozat értelmében történő teljes körű megtérítésére.  
 

11. Az üdülő területére háziállat bevitele TILOS! 
 
 

II. M ŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
 

1. Az üdülés időtartama  
Az üdülés időtartama turnus esetén, minden héten hétfő délután 14.00 órától a következő hét 
hétfő délelőtt 9.00 óráig szól. Rövidebb időtartamú üdülés külön engedéllyel vehető igénybe.  
 

2. Üdülési szezon  
Az üdülési szezon minden tárgyév június első hétfőjétől szeptember első hétfőjéig tart.  
 

3. Az üdülés igénylésének menete 
 

3.1. Az üdülőben a szállásfoglalással kapcsolatos mindennemű ügyintézést a Polgármesteri 
Hivatal Közgazdasági Csoportjának – a feladat ellátásával megbízott - ügyintézői végzik. 
Jelentkezni a jelen szabályzat 2. mellékletét képező jelentkezési lap kitöltésével lehet. 
 

3.2. A fizetendő üdülési díj összegéről számlát kell kiállítani és azt át kell adni az igénybevevő 
részére.  
 

3.3. Az üdülés megkezdésekor a gondnok tisztán, használatra előkészítve adja át a helyiségeket 
azok felszerelési tárgyaival együtt az igénybe vevőnek.  
 

3.4. Az üdülés ideje alatt az üdülő állapotának megőrzéséről, a felszerelési tárgyak 
tisztántartásáról az igénybevevő köteles gondoskodni.  
 

3.5. A helyiségek tisztántartása a gondnok feladata.  
 

A jelen szabályzat 2017. május 1. napjától visszavonásig hatályos.  
 

Kiszombor, 2017. április 25.  
 
 

Szegvári Ernőné 
   polgármester 



 1. melléklet 
 

TÉRÍTÉSI  DÍJAK 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a     ____/2017. (IV. 25.) 
KNÖT határozatával a Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának a tulajdonában lévő 6636 
Mártély-üdülőtelep, Kohány sor 9. szám alatti üdülő használatával kapcsolatos térítési díjakat 
az alábbiak szerint fogadta el:  
 

- önkormányzati képviselő és hozzátartozói (Ptk. szerint):  400,- Ft/fő/éjszaka 
- önkormányzatnál és intézményeinél dolgozók és  

hozzátartozóik (Ptk. szerint):      400,- Ft/fő/éjszaka 
- általános iskola dolgozói, helyi civil szerveződések tagjai:   800,- Ft/fő/éjszaka 
- a fentiekkel együtt üdülő nem hozzátartozók:    800,- Ft/fő/éjszaka 
- óvodás és általános iskolás gyermek és kísérője 

o nappal + éjszaka:       400,- Ft/fő/éjszaka 
o csak nappal (7.00 – 18.00 óráig):    200,- Ft/fő/nap 

- a felsoroltak közé nem tartozó személyek által 
csak napközbeni (7.00 – 18.00 óráig) igénybevételre:  200,- Ft/fő/nap 

 
A fizetendő térítési díj az ÁFA összegét tartalmazza.  
 

  



  2. melléklet 
JELENTKEZÉSI LAP 

A Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonában lévő mártélyi üdülőbe tárgyévben 
 
 
Név: ……………..………………………………………………………………………..….… 
Lakcím: ..………….……………………………………………………………………..…….. 
Telefonszám: ………………………………………………………………………………...… 
Munkavállaló esetén szervezeti egység: ………………………………………………………. 
Az üdülő igénybe vételének időtartama: ………………………………………………………. 
Az üdülő igénybe vételének legutóbbi időtartama: ……………………………………………. 
 
A jelentkezővel együtt üdülő személyek: 

Név 

Hozzátartozói 
minőség 

vagy egyéb 
(pl. barát) 

Éjszakák 
száma 

Fizetendő 
összeg 

Ft/fő/éj**  
(bruttó) 

Fizetendő 
összeg 

összesen**  
(bruttó) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Összesen fizetendő:   

 
A jelentkező vállalja, hogy a fenti összeget – legkésőbb az üdülés megkezdése előtti héten az 
utolsó munkanapon 12.00 óráig – a Polgármesteri Hivatal házi pénztárába befizeti.  
A jelentkező tudomásul veszi, hogy a helyfoglalása csak a befizetés igazolását követően válik 
véglegessé.  
 
         jelentkező  
A helyfoglalást nyilvántartásba vettem:  
 
                    ügyintéző 
A térítési díj befizetése megtörtént, a helyfoglalást véglegesítem** :  
 
 
                     ügyintéző 
*megfelelő aláhúzandó 
**ügyintéző tölti ki 
 



3. melléklet 
 

FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI   NYILATKOZAT 
 
 
 
Alulírott ………………………………………………………………………… igénybevevő*  
nyilatkozom arról, hogy az Kiszombor Nagyközség Önkormányzata tulajdonát képező 6636 
Mártély-üdülőtelep, Kohány sor 9. szám alatti üdülő általam és a velem együtt üdülő személyek 
által igénybe vett helyiségeiben lévő valamennyi berendezési tárgy rendeltetésszerű 
használatáért, valamint azok átvételi állapotban történő átadásáért felelősséget vállalok.  
 
Tudomásul veszem, hogy érkezésemkor és távozásomkor az üdülő gondnoka tételes átadás- 
átvétellel adja át részemre a helyiségeket, illetve veszi vissza azokat tőlem, és amennyiben az 
általam és a velem együtt üdülő személyek által használt bármelyik berendezési tárgy megsérül, 
elveszik, megsemmisül, annak a javítási vagy beszerzési költsége kiszámlázásra kerül 
részemre.  
 
 
Kelt: …………………, . ………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             üdülő gondnok igénybevevő 

 

 

 

*A nevet kérjük nyomtatott betűvel írni! 


