
GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

polgarmester@gyenesdias.hu  83/312-737

Szám: GY/171-78-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 7-én tartandó 
rendkívüli ülésére az üdülőhelyi rendelet módosítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az előző testületi ülésen felülvizsgálatra került az üdülőhely általános rendjéről 20/2013. (V.
29.) önkormányzati rendelet, melyben módosításra kerültek a közterület-használat díjai is. A
strandi  működésre  vonatkozó  tájékoztatólevél  kiküldésekor  szembesültünk  azzal,  hogy  a
strandi  kereskedelmi  egységek területbérleti  díjainak módosítására  tett  javaslatunk „túlzott
mértékben” emelte meg a teraszok bérleti díjaként megállapított összegeket. Az előző javaslat
elkészítésekor  figyelembe  vettük  a  környező  településeken  alkalmazott  díjakat,  és
megállapítottuk, hogy az általunk alkalmazott díjak jócskán módosításra szorulnak tekintettel
arra, hogy a környéken jóval magasabb díjtételeket alkalmaznak az önkormányzatok. 

A fentiek alapján tett javaslatunk téves volt,  hiszen az adatokat éves viszonylatban kaptuk
meg, mi pedig egy hónapra jutó összegként értelmeztük. Így megállapítható, hogy a javasolt
és elfogadott 67%-os díjtétel-emelés túlzó.

Mindezek alapján a korábbi díjtételek 20%-os emelésére teszek javaslatot az alábbiak alapján:

2021. évi díj 2022. évi díj

150 m2-nél kisebb terasz   1.000,-Ft/m2/hó 3.600,-Ft/m2/év

150 m2-nél nagyobb terasz      750,-Ft/m2/hó 2.700,-Ft/m2/év

Jelen előterjesztéshez mellékelt rendeletrendelettervezet kizárólag ezt a módosítási javaslatot
tartalmazza, természetesen a

A veszélyhelyzettel  összefüggő átmeneti  szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1)
bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése
érdekében  szükséges  gazdasági  intézkedésről  szóló  603/2020.  (XII.  18.)  Korm.  rendelet
hatálybalépésének  napjától  2022.  június  30.  napjáig   a  helyi  önkormányzat  által  nyújtott
szolgáltatásért,  végzett  tevékenységéért  megállapított  díj,  illetve  egyéb  díjfizetési
kötelezettség  (a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon
díjnak a  603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon (2020.12.18.)
hatályos és alkalmazandó mértéke.
Fenti szabály figyelembevételével a rendelet hatályba lépésének napja: 2022. július 1.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  az  előterjesztést  megtárgyalni  és  a  mellékelt  rendelettervezetet  elfogadni
szíveskedjenek.

Gyenesdiás, 2022. június 1.

  Gál Lajos
polgármester

https://optijus.hu/optijus/lawtext/A2000603.KOR#sid
https://optijus.hu/optijus/lawtext/A2000603.KOR/tvalid/2022.1.2./tsid/
mailto:polgarmester@gyenesdias.hu


Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről

(a jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX tv. 17 §-a alapján)

az üdülőhely általános rendjéről 20/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelet
módosításához

1. Várható  társadalmi  hatások: A  rendelettervezet célja,  hogy  az  elmúlt  években
elmaradt strandi szolgáltatások díjemelését pótolja. 
2. Várható gazdasági, költségvetési hatások:  A rendelet  végrehajtásával  magasabb
bevételt realizálhat az önkormányzat.

3. Várható környezeti hatások, egészségi következmények: Nincsenek.

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Nincsenek

5.  A jogalkotás  elmaradásának  várható  következményei:  Az  egyre  emelkedő
strandi üzemeltetési költségekkel szemben az önkormányzat bevétele e szolgáltatásból nagymértékben
csökkenni fog.

7.  A  rendelet  alkalmazásához  szükséges  személyi,  szervezeti,  tárgyi  és
pénzügyi feltételek:  A rendelet  végrehajtásával kapcsolatban szükséges személyi,  szervezeti,
tárgyi feltételek rendelkezésre állnak.
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Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének  

…/2022. (VI. 8.) önkormányzati rendelete 

Az üdülőhely általános rendjéről 20/2013. (V. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

TERVEZET 

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdés 

szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

1. § 

Az üdülőhely általános rendjéről szóló 20/2013. (V.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete 

helyébe az 1. melléklet lép. 

2. § 

Ez a rendelet 2022. július 2-án lép hatályba. 

 

 

 

 

          Gál Lajos                                                                        Czibor Zoltánné 

       polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

A rendelt kihirdetésének napja: 2022. június 8. 

 

        Czibor Zoltánné 

                                                                                                      jegyző 
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1. melléklet 

„2. melléklet 

 

Közterület-használati díjak 2022. évtől 

(a díjak az áfa-t nem tartalmazzák) 

 

 Használat célja Díj mértéke 

1. Önálló hirdető-berendezés (minimum 1 m2 vagy efelett) 2650 Ft/m2/hó 

2. Lakás, üdülő vagy annak helyiségei kiadására vagy egyéb 

más célú, hirdetésre utaló tábla elhelyezésére utaló tábla 1 

m2 alatt 

1850 Ft/tábla/hó 

3. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag 

elhelyezése 

750 Ft/m2/hó 

4. Törmelék 3 napon túli tárolása 450 Ft/m2/hó 

5. Idényjellegű árusítás, alkalmi- és mozgóárusítás 550 Ft/m2/nap 

6. Vendéglátó-ipari, kereskedelmi előkert 150 m2 alatt: 

150 m2 felett: 

3.600 Ft/m2/év 

2.7000 Ft/m2/év 

7. Alkalmi kiállítás, vásár 

- alkalmi vásár 

- mutatványos tevékenység (cirkusz) 

eseti szerződés 

8. Portrérajzolás, henna, testfestés, arcfestés 550 Ft-,/m2/nap 

9. Üzemképtelen jármű tárolása darabonként 2000 Ft/nap 

11. A felsorolásban nem szereplő, de jellegénél fogva hasonló 

megnevezések esetén 

eseti szerződés 
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Általános indokolás 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) 

bekezdése szerint a helyi önkormányzat - a helyi képviselő-testület vagy a helyi népszavazás 

döntésével - önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet 

jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt helyi közügyekben az 

önkormányzat mindent megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. Az önként vállalt helyi 

közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati 

feladat- és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított 

külön források terhére lehetséges. 

Az önkormányzat az üdülőhely általános rendjéről szóló 20/2013.(V.29.) önkormányzati 

rendeletében szabályozza az általa fenntartott strandfürdőüzemeltetésére, használati rendjére 

vonatkozó általános szabályokat 

Részletes indokolás 

Az 1. §-hoz  

A közterülethasználatra vonatkozó díjtételek módosításra kerülnek. 

A 2. §-hoz  

A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról 2021. évi XCIX. törvény 147. § (1) 

bekezdése alapján a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében szükséges gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 

hatálybalépésének napjától 2022. június 30. napjáig  a helyi önkormányzat által nyújtott 

szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség 

(a továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak a 603/2020. 

(XII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését megelőző napon (2020.12.18.) hatályos és 

alkalmazandó mértéke. 

Fenti szabályozás figyelembevételével a rendelet hatályba lépésének napja: 2022. július 1. 

 



GYENESDIÁSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

E-mail: polgarmester@gyenesdias.hu  83/312-737

Szám: 171-80 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  június  7-én  tartandó
rendkívüli ülésére a  Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda intézményvezető pályázati felhívás
közzététele tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a Gyenesdiási Bölcsőde és
Óvoda fenntartója az 57/2017.(VI.13.) számú határozatával az intézmény vezetőjének Világos
Csabánét  nevezi  ki  2017.  augusztus  15.  napjától  5  év  határozott  időtartamra.  Vezetői
kinevezése ez év augusztus 14. napján lejár,  ezért  az intézményvezetői  pályázat  kiírásáról
szükséges a képviselő-testületnek dönteni.

A nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  törvény (a  továbbiakban:  Nkt.)  67.  §  (1)
bekezdés  alapján  nevelési-oktatási  intézményben  intézményvezetői  megbízás  felsőfokú
végzettséggel,  pedagógus  szakképzettséggel  rendelkező  és  a  Kormány  rendeletében
meghatározott egyéb feltételnek megfelelő személynek adható.

Az Nkt. 67. § (7) bekezdés alapján az intézményvezető kiválasztása nyilvános pályázat útján
történik. A pályázat mellőzhető, ha az intézményvezető ismételt megbízásával a fenntartó és a
nevelőtestület  egyetért.  Egyetértés  hiányában,  továbbá  az  intézményvezető  harmadik  és
további megbízási ciklusát megelőzően a pályázat kiírása kötelező.

A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.
30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) 21/A. § (1) bekezdése előírja, hogy nevelési-oktatási
intézményben az intézményvezetői megbízás feltétele:

a) az adott nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges, a
6.  mellékletben  meghatározott  szakképzettség,  középiskolában  pedagógus-munkakör
betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,

b) pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
c)  legalább  négy  év  pedagógus-munkakörben,  vagy  heti  tíz  tanóra  vagy  foglalkozás

megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat, valamint
d) a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre,

teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben
történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.

A Vhr. 22. § (1) bekezdésben rögzítettek szerint magasabb vezetői, vezetői megbízást az év
során bármikor, öt évre kell adni. A határozott idő lejártát követően a közalkalmazott - az Nkt.
67. § (7) bekezdésében foglalt kivétellel - az e §-ban meghatározott eljárás lefolytatásával
ismételten megbízható magasabb vezetői, vezetői feladat ellátásával.

mailto:polgarmester@gyenesdias.hu


A Vhr.  22.  §  (5)  bekezdése  alapján  az  intézményvezetői  pályázati  eljárás  előkészítésével
összefüggő feladatokat - ide nem értve a pályázati feltételek meghatározását - a tankerületi
központ vezetője, a köznevelési intézményt fenntartó települési önkormányzat jegyzője, más
fenntartó esetén a megbízási jogkör gyakorlójának megbízottja (a továbbiakban: pályáztató)
látja el.

A pályázati felhívásnak a Kjt. 20/A. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a munkahely megjelölését,
b) a magasabb vezetői beosztásra történő megbízás időtartamát,
c) a megbízás kezdő napját és megszűnésének időpontját, valamint
d) a beosztáshoz kapcsolódó juttatásokat.

A  pályázati  eljárásban  biztosítani  kell,  hogy  a  pályázat  iránt  érdeklődők  a  pályázatok
elkészítéséhez szükséges tájékoztatást megkapják, és az intézményt megismerhessék.
A  pályázatnak  tartalmaznia  kell  a  pályázó  szakmai  önéletrajzát,  a  vezetési  programját,
továbbá  a  pályázati  felhívásban  megfogalmazott  feltételeknek  történő  megfelelés  hitelt
érdemlő  igazolását,  valamint  a  pályázó  nyilatkozatát  arról,  hogy  hozzájárul  személyes
adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléshez, továbbításához.

A Vhr. 23. § (8) bekezdése alapján ha a megbízási jogkört közgyűlés vagy képviselő-testület
gyakorolja, a pályázatokat a közgyűlés, képviselő-testület részére a véleményezési határidő
lejártát  követő  harmincadik,  illetve  hatvanadik  napot  követő  első  testületi  ülésre  be  kell
nyújtani. (Jelen esetben nincs véleményező eljárás).

A  pályázati  felhívás  megjelenésének,  időbeni  átfutásának,  továbbá  a  pályázati  eljárás
lefolytatásának időigényessége indokolja a pályázati felhívás mielőbbi közzétételét (Pályázati
felhívás 1. melléklet) az alábbi határidőkkel:

- közzététel időpontja: 2022. június 15-31.
- pályázat beadásának határideje: 2022. július 15.
- pályázatok elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
1. Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete nyilvános pályázatot ír ki

a  Gyenesdiási  Bölcsőde  és  Óvoda  (8315  Gyenesdiás,  Bartók  B.  u.  1.)  magasabb
vezetői  –  óvodavezető  –  beosztásának  betöltésére  a  határozat  melléklete  szerinti
Pályázati felhívás közzétételével. 

2. A képviselő-testület  felkéri a jegyzőt,  hogy a felhívás közzétételéről a kormányzati
személyügyi  igazgatási  feladatokat  ellátó  szerv  (személyügyi  központ)  internetes
oldalán,  az  önkormányzat  internetes  oldalán,  a  Gyenesdiási  Közös  Önkormányzati
Hivatal hirdetőtábláján gondoskodjon.  

3. A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  hogy  a  beérkezett  pályázatokat  elbírálásra
legkésőbb 2022. augusztus 1. napjáig terjessze a képviselő-testület elé.

Határidő: a felhívás közzétételére 15 nap
Felelős: Czibor Zoltánné jegyző

Gyenesdiás, 2022. június 1.
Czibor Zoltánné
        jegyző



Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata  

                         

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján  

pályázatot hirdet 

Gyenesdiási Bölcsőde és Óvoda  

 

intézményvezető (magasabb vezető)  

munkakör betöltésére.  

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: 

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A vezetői megbízás időtartama: 

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.  

A munkavégzés helye: 

Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Bartók Béla utca 1.  

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: 

Az intézmény működésének szakmai biztosítása, a pedagógiai szakmai munka irányítása, 

intézményi költségvetés betartása, munkáltatói jogok gyakorlása  

Illetmény és juttatások: 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi 

XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

         Főiskola, óvodapedagógus végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett 

intézményvezetői szakképzettség,  

         legalább négy év pedagógus-munkakörben szerzett tapasztalat  

         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 

         magyar állampolgárság  

         büntetlen előélet  

         cselekvőképesség  

 



A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

         pályázó szakmai önéletrajza, vezetési program  

         végzettséget tanúsító okiratok másolata  

         szakmai gyakorlat meglétét igazoló munkáltatói igazolás vagy okirat  

         Nyilatkozat arról, hogy vállalja a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatainak kezeléséhez 

hozzájárul  

         Nyilatkozat arról, hogy a pályázat tárgyalását nyílt vagy zárt képviselő-testületi 

ülésen kéri  

         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2022. augusztus 15. napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 15.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Czibor Zoltánné jegyző nyújt, a 

+3683312737 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

         Postai úton, a pályázatnak a Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata címére 

történő megküldésével (8315 Gyenesdiás, Kossuth Lajos utca 97.). Kérjük a 

borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 

GY/3377/2022, valamint a munkakör megnevezését: intézményvezető.  

         Személyesen: Czibor Zoltánné jegyző, Zala megye, 8315 Gyenesdiás, Kossuth 

Lajos utca 97.   

A pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A pályázatról Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete dönt.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 1.  

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

         gyenesdias.hu - 2022. június 15. 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.gyenesdias.hu honlapon 

szerezhet.  
 



GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE  
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.  8315 Gyenesdiás, Pf. 4.

E-mail: polgarmester@gyenesdias.hu  83/312-737

Szám: GY/171-81/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  június  7-én  tartandó
rendkívüli ülésére az iparterületi ingatlanok kialakítása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Polgármestere  az  58/2021.(VI.13.)  számú
határozatában  döntött  a  hatályos  településrendezési  eszközök  módosításáról,  döntését
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  63/2021.(VI.29.)  számú
határozatával  jóváhagyta,  egyben  az  érintett  területet  kiemelt  fejlesztési  területté
nyilvánította. A módosítás célja a település gazdasági területének kibővítése. 
A módosított  településrendezési  eszközöket  az  eljárás  lefolytatását  követően  a  képviselő-
testület  a  16/2022.(II.22.)  számú  határozatával  és  a  3/2022.(II.23.)  önkormányzati
rendeletével jóváhagyta.

A jóváhagyást követően az érintett területrészre megrendeltük a változási vázrajz elkészítését
(1. melléklet).

A telekosztást követően az érintett ingatlanok felosztását követően kialakul:
- egy 4 ha 1522 m2 nagyságú ingatlan (későbbiekben tovább alakítható)
- 18 db iparterületi ingatlan 
- két  közút  (elnevezéséről  annak  ingatlannyilvántartásba  való  bejegyzését  követően

gondoskodni kell).

A  telekalakítási  eljárás,  valamint  az  ingatlannyilvántartásba  való  bejegyzést  követően
kerülhetnek az ingatlanok eladásra nyílt pályázati eljárás keretében.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat:
 

1. Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  tulajdonában  lévő
Gyenesdiás 1884/4, 1884/7, 1884/8, 1888 és 1889/45 hrsz-ú ingatlanok telekalakítását
határozza el.

2. A képviselő-testület  jóváhagyja  Németh  Gyula  2022/106.  számú változási  vázrajz
szerinti telekalakítást.

3. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási eljárás, valamint az
ingatlannyilvántartási  bejegyzés  kezdeményezésére,  az  eljárás  során  fizetendő

mailto:polgarmester@gyenesdias.hu


158.400,-Ft igazgatásszolgáltatási díj befizetését a 2022. évi költségvetés tartalékalap
terhére biztosítja.

4. A  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt  az  ingatlanok  eladására  vonatkozó  nyílt
pályázati eljárás előkészítésére.

           Határidő: telekalakítási munkarészek földhivatalhoz történő benyújtásra: 8 nap
                           pályázati eljárás előkészítésére: folyamatos

           Felelős:    Gál Lajos polgármester

 
Gyenesdiás, 2022. május 30.

  Gál Lajos
polgármester









GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal@t-online.hu

 83/312-737, fax: 83/314-550
Szám: GY/171-82-1/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2022. június 07-én tartandó
rendkívüli ülésére a 2022. évi költségvetésben nem tervezett kiadások jóváhagyása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az idei költségvetés megtervezésekor az alábbi kiadások nem voltak ismertek:

1. Az idei évben – július hónaptól – újra lesznek településünkön vendég polgárőrök, akik
ellátják strandjaink éjszakai őrzését. 

Strandjaink június 10-én nyitnak, így az átmeneti időszakra (mintegy 30 nap) a Vagyonvill
Keszthely Kft. látná el a strandőrzési feladatokat. Ennek költsége bruttó 1.234.440 Ft, (1 fő
éjjeli őr x 12 óra x 30 nap x 2.700 Ft/óra + Áfa).

2. A  vendég  polgárőrök  elszállásolása  az  idei  évben  még  a  Községháza  apartmanjában
történik. A 3. számú apartman alkalmas lenne a 9 fő elhelyezésére, azonban a 2. szoba
jelenleg raktárként funkcionál. Ennek festése a költségvetésben szerepel, azonban bútorzat
nem került tervezésre. Költsége (5 db ágykeret, 1 db ruhásszekrény és 5 db éjjeliszekrény)
bruttó 305.000 Ft. 

3. Testületi  felkérésre  a  Hivatal  árajánlatot  kért  a  Kárpáti  korzón  található  fitneszpark
árnyékolására  (mellékelve),  mely  a  napokban  érkezett  meg.  Az  árnyékolás  költsége
bruttó 1.088.213 Ft. 

4. Az  éves  költségvetés  tervezésekor  nem  volt  ismert  a  településrendezési  eszközök
módosításának igénye, ennek költsége 1,5 millió forint.

5. Többletkiadásként jelentkezik a vízimentés szolgáltatási költsége, a költségvetésben 5,3
millió  Ft  került  megtervezésre,  ezzel  szemben  6,6  millió  Ft  ajánlatot  kaptunk,  ennek
többletköltsége 1,3 millió Ft.

6. A  költségvetésben  600  Ft  került  megtervezésre  a  strandi  kerítés  felújítására,  ezzel
szemben  a  megemelkedett  anyagárak  miatt  a  tényleges  költség:  1.070.000,-Ft,  így  a
többletköltség:470 ezer Ft.

Fenti többletköltségek mindösszesen 6.040.213 Ft kiadást jelentenek.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem,  hogy  a  fent  részletezett  költségeket  az  általános  tartalék  terhére  biztosítani
szíveskedjenek az alábbi határozati javaslat elfogadásával.
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Határozati javaslat.
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  a  2022.  évi  költségvetés
általános  terhére  biztosíja  az  átmeneti  strandi  őrzés  bruttó  972.000  Ft,  a  3.  sz.  apartman
bútorzat 305.000 Ft, a Kárpáti korzó fitneszpark árnyékolás 1.088.213 Ft, a strandi kerítés
építésre további 470 ezer Ft, a vízimentés szolgáltatás 2022. évi költségeire további 1,3 millió
Ft,  a településrendezési  eszközök készítésére  1,5 millió  Ft + Áfa összeget,  mindösszesen:
6 040 213,-Ft összeget.

Határidő: azonnal
Felelős: Gál Lajos polgármester

Bán Tímea pénzügyi vezető

Gyenesdiás, 2022. június 3.

Gál Lajos
polgármester



FULL GARDEN - D és U ’95 Kft.
Cím: H - 9011 Győr, Homoksori út 34.

Tel.:+36-30/946-88-14       e-mail: info@napvitorlabolt.hu     www.napvitorlabolt.hu
Adószám: 12880940-2-08         Cg.: 08-09-010555

gyenesmuszak@t-online.hu

 Ajánlat napvitorlával történő árnyékolásra
Helyszín: Gyenesdiás Kondi Park

Napvitorla – 17 színben választható 
 
Egyedi ~38,14 nm négyszög nettó 4.693,-/m² 1 db ~nettó 178.991,-  
Egyedi ~43,82 nm négyszög nettó 4.693,-/m² 1 db ~nettó 205.647,-  
+15% felár 40 nm felett nettó30.847,-
Egyedi ~57,43 nm lyukas háromszög

nettó 4.693,-/m² 1 db ~nettó 269.519,-
+15% felár 40 nm felett nettó 40.428,-
+7% felár lyukas vitorlára nettó 18.866,-  

A négyzetméter becsült méretek alapján kalkulált, a végleges méret ettől eltérhet. Az egyedi vitorlák elszámolása a tényleges,
szabási méretek alapjá,n azok elkészülte után történik, a m² egységár alapján. 40m² feletti vitorlák esetén 15% , „lyukas” 
vitorláknál 7% felárat érvényesítünk. 

Szerelés – készre építve, az Ön választása szerinti anyaggal. Az ár tartalmazza a munkavégzés, 
kötőelemek, tervezés, előmunkálatok és helyszíni tervezés díját. Kérem, válasszon a kétféle 
anyagminőség közül.

Rozsdamentes kötőelemekkel
nettó 25.000,-/sarok 11 db nettó 275.000,-   

vagy               vagy 
Rozsdamentes kötőelemekkel zárt házasfeszítővel

nettó 28.000,-/sarok 11 db nettó 308.000,-

Utazás – szállítás:
 nettó 53.940,-/út 1 út nettó 53.940,-

A „vagy”-al jelölt sorokban kérem válassza ki, melyik tételt tartja megfelelőnek és aszerint összesítse az
árakat.
Remélem sikerült elképzeléseinek megfelelőt ajánlanom. Természetesen további érdeklődés esetén 
szívesen állok rendelkezésére. Ajánlatunk árai 30 napig érvényesek.

Tisztelettel
Udvardi Zoltán

Győr, 2022-05-10

                    

http://www.napvitorlabolt.hu/
mailto:info@napvitorlabolt.hu


GYENESDIÁS NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE
8315 Gyenesdiás, Kossuth L. u. 97.,

 8315 Gyenesdiás, Pf. 4, e-mail: gyeneshivatal  @t-online.hu  
 83/312-737, fax: 83/314-550

Szám: 171-83/2022.

ELŐTERJESZTÉS

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzat  Képviselő-testületének  2022.  június  7-én  tartandó
ülésére a  „A  gyenesdiási  horgásztanyák  fenntartható  fejlesztése,  turisztikai  célú
hasznosítása”  című  TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015  azonosítószámú  projekthez
kapcsolódó marketing stratégia elkészítésére vonatkozóan. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  részéről  a  „A  gyenesdiási  horgásztanyák
fenntartható  fejlesztése,  turisztikai  célú  hasznosítása”  című  TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-
00015 azonosítószámú projekthez kapcsolódóan kötelező pályázati feltétel a marketing
stratégia megléte, mely a projektben ez idáig nem valósult meg és a projekt költségvetésébe
sem került betervezésre. A Magyar Államkincstár hiánypótlás során hívta fel figyelmünket a
marketing stratégia  mihamarabbi  benyújtására.  Lantayné Vörös Adrienn egyéni vállalkozó
által benyújtott árajánlat alapján 381.000 Ft (AAM) összegű megbízási díj ellenében vállalja a
projekthez kapcsolódó marketing terv elkészítését. 

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek:

Határozati javaslat:

Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  megbízza  Lantayné  Vörös  Adrienn  egyéni
vállalkozót  „A  gyenesdiási  horgásztanyák  fenntartható  fejlesztése,  turisztikai  célú
hasznosítása”  című  TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-00015  azonosítószámú  projekthez
kapcsolódó  marketing  terv  elkészítésére  381.000  Ft  (AAM)  összegben,  melyet
Gyenesdiás  Nagyközség  Önkormányzata  a  2022.  évi  költségvetési  tartalék  terhére
biztosít.

Gyenesdiás, 2022. június 7.

Gál Lajos
polgármester
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