
3/2006. (I.25.) Budapest Józsefváros Önkormányzati rendelet 

A Káptalanfüredi Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének 

rendjéről, napi nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint 

az üdülést végző pedagógusok és dolgozók díjazásáról szóló 6/2003. (II.18.) 

sz. önk. rendelet módosításáról
*
 

 

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 

1990. évi LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a Káptalanfüredi 

Gyermeküdülő és a Magyarkúti Üdülő igénybevételének rendjéről, napi 

nyersanyagköltségéről, az étkezési térítési díjakról, valamint az üdültetést végző pedagógusok 

és dolgozók díjazásáról szóló 6/2003. (II.18.) sz. önk. rendeletét (a továbbiakban: Rendelet) 

az alábbiak szerint módosítja: 

 

1.§ 

 

A Rendelet 2.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi (1) bekezdés lép: 

 

„2.§ (1) A Káptalanfüredi Gyermeküdülőben az idény 2 x 1 hét előszezonból, 1 x 1 hét és 5 x 

2 hét főszezonból és 1 hét utószezonból áll az alábbiak szerint: 

 

 Előszezon 

2006. május 29 - június 3. (csak igény esetén) 

2006. június 5 - június 10. (csak igény esetén) 

   

 Főszezon 

2006. június 12 - június 17. 

2006. június 19 - július 1. 

2006. július 3 - július 15. 

2006. július 17 - július 29. 

2006. július 31 - augusztus 12. 

2006. augusztus 14 - augusztus 20. 

   

 Utószezon 

2006. augusztus 21 - augusztus 27. (csak igény 

esetén) 
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2.§ 

 

A Rendelet 4.§-a helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

4.§ Fizetendő térítési díjak, melyek magukban foglalják az ÁFÁ-t: 

 

(1) Káptalanfüredi Gyermeküdülő 

 12 napos 6 napos 

 turnus esetén 

a.) A gyermeküdültetést végző pedagógus, 

egészségügyi szolgálatot teljesítő 

alkalmazottak (918 Ft/nap) 

 

 

 

 11.016 Ft  

 

 

 

 5.508 Ft 

   

b.) Gyermekek (csoportos üdülés, felügyelő 

pedagógussal) (1.261 Ft/nap) 

 

 

 15.132 Ft 

 

 

 7.566 Ft 

   

c.) Felnőtt (1.834 Ft/nap)  22.008 Ft  11.004 Ft 

   

d.) Felnőttekkel érkező 3-14 éves korú 

gyermek (1.261 Ft/nap) 

 

 15.132 Ft 

 

 7.566 Ft 

 

A térítési díjak a szállás és étkezés díját magukban foglalják. 

 

(2) A Káptalanfüredi Gyermeküdülőben elő- és utószezonban résztvevő üdülőket 50%-os 

térítési díj kedvezmény illeti meg. 

 

(3) Magyarkúti Üdülő 

   

a.) A gyermeküdültetést végző pedagógus 2.§ (3) 

bek. a.) esetén (szállás-étkezés) 

 

2.874 Ft/5 nap 

 

   

b.) Gyermekek 2.§ (3) bek. esetén (szállás-étkezés) 2.270 Ft/5 nap  

   

c.) Felnőtt 2.§ (3) bek. c.) pontja esetén (szállásdíj) 

 I. emeleti (turista kategóriájú szoba) 

 II. emeleti (panzió kategóriájú szoba) 

 

1.147 Ft/nap 

1.725 Ft/nap 

 

   

d.) Felnőttekkel érkező 3-14 éves korú gyermek 

(szállásdíj) 

 I. emeleti (turista kategóriájú szoba) 

 II. emeleti (panzió kategóriájú szoba) 

 

 

574 Ft/fő/nap 

1.146 Ft/fő/nap 
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3.§ 

 

A Rendelet 6.§- a helyére az alábbi rendelkezés lép: 

 

6.§ A gyermeküdültetést végző pedagógusok és egészségügyi dolgozók díjazása turnusonként 

az alábbiak: 

 

 

 

Káptalanfüred 

 12 napos 6 napos 

 turnus esetén 

 

 Szakmai felügyelő vezető pedagógus 

 Felügyelő pedagógus 

 Orvos 

 Védőnő 

 

 98.175 Ft 

 93.450 Ft 

 73.500 Ft 

 65.100 Ft 

 

 49.087 Ft 

 46.725 Ft 

 36.750 Ft 

 32.550 Ft 

 

 

Magyarkút 

 

   

Gyermeküdültetést végző pedagógus  35.100 Ft/5 nap  

 

4.§ 

 

E rendelet 2006. február 1-én lép hatályba, rendelkezéseit 2006. február 1-től 2007. január 

31-ig kell alkalmazni. 

 

 


