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E l ő t e r j e s z t é s 

A Képviselő-testület 2010. november 25-i ülésére 

A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyása 
 

Az intézmény alapító okirata értelmében az intézményvezető az egyes vagyontárgyak feletti 

bérbeadási, értékesítési jogosultságát az önkormányzat vagyonrendeletében foglaltak szerint 

gyakorolhatja. 

Abony Város vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. 

(IV.12.) számú rendelet 8. §-a értelmében a korlátozottan forgalomképes vagyon 

hasznosításához bruttó 2 millió forint feletti forgalmi értékű tárgyi eszköz esetében a 

Képviselő-testület hozzájárulása szükséges.  

Abony Város Önkormányzat Városi Sportcsarnokának intézményvezetője 2011. évre a bérleti 

díjtételemelést nem tartja indokoltnak. Az intézményvezető a bérlők számának csökkenésével 

indokolja javaslatát. Az újonnan elkészült műfüves pálya, és a sportpálya tekintetében a 

terembérleti díjjal azonos bérleti díjat lát reálisnak továbbra is. Bízva abban, hogy a nyár 

folyamán sok sportolni vágyó ember veszi igénybe a pályát, ne riasszuk el őket egy 

esetlegesen magas bérleti összeggel.  

Az intézménynek 2010. szeptember 30-i könyvelés alapján a bérleti díjakból 2 196 895.-Ft 

bevétele származott, ebből 584 000.-Ft a műfüves pálya bevétele. 

A tavalyi év ugyan ezen időszakában az intézménynél bérleti díjakból 1 989 000.-Ft bevétel 

került könyvelésre. 

 

Az intézményvezető a 2011. évre a következő bérleti díjakra tett javaslatot: 

 

 Sportrendezvények teremdíja:   6 000 Ft/óra 

 Egyéb (nem sport) rendezvények: 10 000 Ft/óra minimum 

 Műfüves pálya:     6 000 Ft/óra 

 Sportpálya      6 000 Ft/óra 

 

Az árak az Áfá-t tartalmazzák! 

 

                       : (53) 360-010 

                            : (53) 361-571 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megtárgyalására és az 

alábbi határozati javaslat elfogadására. 

 

 

…/2010. (XI. 25.) számú Képviselő-testületi határozat 

A Városi Sportcsarnok és Sportpálya bérleti díjtételeinek jóváhagyása  

 

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvényben biztosított jogkörében eljárva, figyelembe véve Abony Város vagyonáról és 

a vagyonnal való gazdálkodás egyes szabályairól szóló 13/2007. (IV.12.) számú rendelet 8. §-

ban foglaltakat az alábbi határozatot hozza:  

 

1. A Városi Sportcsarnok és Sportpálya 2011. évi díjtételei: 

 

Sportrendezvények teremdíja:   6 000 Ft/óra 

 

Egyéb (nem sport) rendezvények: 10 000 Ft/óra  minimum 

 

Műfüves pálya:     6 000 Ft/óra 

 

Sportpálya:      6 000 Ft/óra 

 

Az árak az Áfá-t tartalmazzák! 

 

2. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 

371/2009.(XI.26.) számú határozatát 2010. december 31 napjával.  

 

 

 

Határidő: 2011. január 01. - 2011. december 31-ig 

Felelős: Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

 

 

A határozat végrehajtásban közreműködik:  

Városi Sportcsarnok 

Gazdasági Osztály 

 

A határozatról értesül: 

1. Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester 

3. Dr. Németh Mónika jegyző 

5. Urbán Ildikó aljegyző 

4. Városi Sportcsarnok 

5. Valamennyi osztályvezető 

 

 

Abony, 2010. november 03.    

 

       Habony István s.k. 

          Pénzügyi Bizottság Elnöke 

 



    


