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ELŐTERJESZTÉS 
 

A fonyódligeti üdülő használatának és hasznosításának koncepciója I. 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának fonyódligeti üdülője (http://biatorbagy.hu/varosi-udulo) 

számos előnyös tulajdonsága miatt magában hordozza a fejlődés lehetőségét, amely 

egyrészt komfortjának növelését, másrészt kihasználhatóságának időbeni kiterjesztését 

jelenti.  

A fonyódligeti üdülő kedvelt az iskolai korosztály, a gyermekes családok és az idősebb 

korosztály körében is. Egyik fő vonzereje az alacsony ár, ami felveti azt a dilemmát, hogy 

egy jelentősebb felújítás, komfortosítás után azok nem lesznek tarthatóak, amennyiben az 

önkormányzat üzleti alapokra helyezi az üzemeltetést. 

 

Az nem kérdés, hogy a komfortfokozat növelése, pl. vizes blokkok kialakítása, fűtés 

kialakítása a fő épületben, kívánatos cél, a dilemmát az jelenti, hogy együtt járhat-e a 

korszerűsítés az árak emelésével, ami megváltoztathatja az igénybe vevők körét, tehát 

éppen azok a családok és szervezetek esnek el az üdülés lehetőségétől, akik a Balaton 

partján szokásos árakat nem tudják megfizetni.  

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, határozza meg a fonyódligeti üdülő jövőbeni funkcióját. 

 
Biatorbágy, 2015. április 10. 
 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
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Összeállította: Ihászné Pálfi Katalin Felelős: dr. Szabó Ferenc, Szervezési Osztály vezetője 
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Határozati javaslat 
 

Biatorbágy Város Önkormányzatának 
/2015. (IV. 30.) határozata 

 
A fonyódligeti üdülő használatának és hasznosításának koncepciója I. 

 
 
 
 
 

Biatorbágy Város Képviselő-testülete: 

1. megtárgyalta a fonyódligeti üdülő használatának és hasznosításának koncepcióját, 

2. szükségesnek tartja az üdülő komfortosítását oly módon, hogy az lehetővé tegye az 

üdülési szezon meghosszabbítását, és az üdülő üzleti alapon történő hasznosítását 

is, 

3. a korszerűsítést követően is el kívánja látni a fenntartói, üzemeltetői feladatokat, 

4. az üdülő használatának díját úgy kívánja kialakítani, hogy első sorban az iskolások, 

gyermekes családok és az idősebb korosztály igénybe tudja venni, 

5. az 1-4 pontban foglaltak figyelembe vételével a jegyző készíttesse el a fonyódligeti 

üdülő használatának és hasznosításának koncepcióját 

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2015. október 31. 

A végrehajtást végzi: Beruházási és Vagyongazdálkodási Osztály 

 

 


