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22-69/2012.   Tárgy: Mártélyi üdülőben fizetendő térítési díj

Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
                   Képviselő-testülete

KISZOMBOR

Tisztelt Képviselő-testület!

Kiszombor  Nagyközség  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  196/2012.(VI.  26.)  KNÖT 
határozatával az önkormányzat tulajdonában lévő, a Mártélyi Üdülőtelepen található üdülőben 
2004. július 1. napjától megállapított fizetendő térítési díjak összegén nem változtatott, azok a 
továbbiakban is a következők:

1.)  400,-Ft/fő/nap  az  önkormányzat  és  intézményeinek  dolgozói,  valamint  a  képviselő-
testületi tagok részére, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 685. § 
b) pontja alapján közeli hozzátartozóik („ a házastárs, a bejegyzett élettárs, az egyeneságbeli 
rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a 
nevelőszülő,  valamint  a  testvér;  hozzátartozó továbbá:  az élettárs,  az  egyeneságbeli  rokon 
házastársa,  bejegyzett  élettársa,  a  jegyes,  a  házastárs,  a  bejegyzett  élettárs  egyeneságbeli 
rokona és testvére, valamint a testvér házastársa, bejegyzett élettársa”) részére is;

2.) 800,-Ft/fő/nap a térítési díj azon személyek - felnőtt és gyermek esetében is - részére, akik 
nem tartoznak az 1.) pontban meghatározott személyek közé. 

A Návay Lajos Kereskedelmi és Közgazdasági Szakközépiskola (6900 Makó, Posta u. 4-6.) 
pedagógusa Bálint-Nagyné Ábrahám Magdolna kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, 
hogy a mártélyi üdülőt 2013. június 7-8-9. között osztálykirándulás céljából bérbe kívánnák 
venni.

Felmerült  igényként,  hogy a kiszombori  Dózsa György Általános Iskola tanulói  részére is 
osztálykirándulás keretében bérbe vennék az önkormányzati tulajdonú üdülőt.

Kérem a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy a  fentiek  ismeretében  fejtse  ki  álláspontját  a 
tanulók által fizetendő térítési díj mértékéről.

Kiszombor, 2013. április 24.

Tisztelettel:

Szegvári Ernőné
  polgármester



Kiszombor Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestület
Polgármesteri Hivatala

Kiszombor

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselőtestület!

Azzal a kéréssel fordulok Önökhöz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő mártélyi 
nyaralót osztálykirándulás céljából kibérelhessük.
Az osztálylétszáma: 11 fő + 1 tanár (Bálint-Nagyné Ábrahám Magdolna)
A létszám összetétele: 6 lány és 5 fiú, akik már érettségizett 13. évfolyamos tanulók.
Az időpont: 2013. június 7-8-9.  

Intézkedésüket előre is köszönöm.

Makó, 2013. április 24.

Bálint-Nagyné Ábrahám Magdolna
  osztályfőnök


