Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének
19/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete
a Füzesabonyban időszakosan üzemeltetett műjégpálya belépődíjainak és igénybe
vehető szolgáltatási díjainak megállapításáról
Füzesabony Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a., pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el

1.§.
A Füzesabony, Ifjúság út 17. szám alatti önkormányzati ingatlanon időszakosan üzemeltetett
műjégpálya belépődíjait az önkormányzati rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
2.§
A Füzesabony, Ifjúság út 17. szám alatti önkormányzati ingatlanon időszakosan üzemeltetett
műjégpályán igénybe vehető szolgáltatások díjait az önkormányzati rendelet 2. számú
melléklete tartalmazza.
3.§.
A Füzesabony, Ifjúság út 17. szám alatti önkormányzati ingatlanon időszakosan üzemeltetett
műjégpályán igénybe vehető reklámszolgáltatások díjait az önkormányzati rendelet 3.
számú melléklete tartalmazza.
4.§
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy eseti kedvezmények elbírálásáról
döntsön.
5.§.
Az önkormányzati rendelet 2015. november 28-án lép hatályba.
6.§
Hatályát veszti a 13/2014. (XI.28.) önkormányzati rendelet.
_________________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

_____________________________
Nagy Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2015. november 20-án 09:00 órakor

____________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

1. számú melléklet a 19/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelethez
Belépődíj

Hétköznap

Felnőtt

Bruttó 600.- Ft/fő/alkalom Bruttó 800.- Ft/fő/alkalom

Diák, nyugdíjas

Bruttó 300.- Ft/fő/alkalom Bruttó 500.- Ft/fő/alkalom

Hétvégén, ünnepnap és téli
szünet idején

Jégdisco belépődíj egységesen Bruttó 1.000.-Ft/fő/alkalom
Jégkorong pályabérlet: Bruttó 10.000.-Ft/óra
Füzesabonyi nevelési- és oktatási intézményekben nevelt gyerekek szervezett
csoportjainak iskolai tanítási napokon 8.00-14.00 között a belépés- és a korcsolya
bérlés ingyenes.
Nem füzesabonyi nevelési- és oktatási intézményekben nevelt gyerekek szervezett
csoportjainak iskolai tanítási napokon 08:00 – 14:00 óra között 15 fő felett pedagógus
kísérettel bruttó 200.-Ft./fő/alkalom. A kísérő pedagógusnak a belépés ingyenes.
2. számú melléklet a 19/ 2015. (XI.20.) önkormányzati rendelethez
Korcsolyabérlés

Bérleti díj

Felnőtt

Bruttó 500.-Ft/alkalom

Diák, nyugdíjas

Bruttó 300.-Ft/alkalom

Faház bérlés alkalmanként December

Január

Hétvégén és ünnepnapokon 4.000.-Ft+ ÁFA/faház

3.000.-+ÁFA/faház

Hétköznap

2.000.-+ÁFA/faház

2.000.-+ÁFA/faház

Árusító faház bérlete egész hóra 30.000.-Ft+ÁFA/faház/hó
Saját tulajdonban lévő faház telepítése esetén a közterület használat díja
30.000.-Ft+ ÁFA/faház/hó
Asztali árusítóhely bérlés December
alkalmanként

Január

Hétvégén és ünnepnapokon 3.000.-Ft+ÁFA/árusítóhely 1.500.-Ft+ÁFA/árusítóhely
Hétköznap

1.500.-Ft+ÁFA/árusítóhely 1.000.-Ft+ÁFA/árusítóhely

Asztali árusítóhely bérlete 20.000.-Ft+ÁFA/árusítóhely/hó
3. számú melléklet a 19/2015.(XI.20.) önkormányzati rendelethez
Reklámszolgáltatások díjai: 30.000.-Ft. + ÁFA/palánk (1.25mX2.5m)

Indokolás:
Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete műjégpálya üzemeltetésről
döntött. Az önkormányzati rendelet az üzemeltetéshez kapcsolódó bevételek
megállapításáról /belépődíjak, egyéb kapcsolódó szolgáltatások/ rendelkezik.

