
JELENTKEZÉSI LAP 

balatonakarattyai nyaralásra 
 

 
 
Név:    ……………………………………………………………….. 

Lakcím:   ……………………………………………………………. 

……………………………………………………………………….. 

Telefonszám: ……………………………………………………….. 

E-mail cím:   ………………………………………………………... 

A nyaralás igényelt ideje: 

…………………………….-tól   ………………………………..-ig 

Illetve lehetséges idıszak még: …………………………………… 

Igényelt lakrész: (kérjük aláhúzással megjelölni) 

Nagyház földszint               Nagyház emelet                   Kisház 

A nyaralók létszáma: 

………. Felnıtt,     …………. Gyermek. 

 

Dátum: ……………………………………………………………… 

 …………………………………….. 

 igénylı aláírása 

TÁJÉKOZTATÓ 
A Bp.-VI. Szent Család Plébánia nyaralójához 

 A Balatonakarattya Hosszúmezı u. 11. szám alatt lévı nyaraló a 
község csendes részén, a 71. számú fıúttól keletre van. Jó negyedórás 
sétával több strand, köztük szabadstrand is elérhetı. A vasútállomás 1,5 
km-re van. A környéken több élelmiszerbolt is található. 

A nyaralóban három különálló lakrész van, melyek mindegyike 
önálló konyhával, zuhanytálcás fürdıszobával és WC-vel rendelkezik. Két 
lakrész a nagyház földszintjén és az emeletén található, míg a harmadik a 
nagyház hátsó falához hozzáépített különálló kisházban van. 

1. lakrész – nagyház földszint: A lakrész kettı szobával 
rendelkezik: a nagyszobában 3 emeletes ágy, a kisszobában 1 franciaágy. 

2. lakrész – nagyház emelet: A lakrész kettı szobával 
rendelkezik. A nagyszobában 1 emeletes ágy és három ágy, a kisszobában 
1 franciaágy és 1 gyermekágy van. 

3. lakrész - kisház: A lakrész egyszobás, 2 emeletes ággyal és 1 
ággyal berendezett. 
 A lakrészekben legfeljebb 10 fı lakhat külön elızetes engedély 
nélkül. 
 A konyhák tőzhellyel, hőtıszekrénnyel és a fızéshez étkezéshez 
szükséges eszközökkel felszereltek. A lakrészekben elegendı ágynemő 
van, csak huzatot és lepedıt kell vinni. A lakrészek méretébıl adódóan 
pótágyak elhelyezése megoldható. Mosási lehetıség a földszinti lakrész 
fürdıszobájában lévı, forgótárcsás mosógéppel és centrifugával 
biztosított. A telken kiépített tőzrakó hely és gyermekek részére megfelelı 
mérető játszóterület, valamint kis homokozó van. Gépkocsiparkolás az 
udvaron és a telek elıtt biztosított. 

A ház fenntartásához adandó hozzájárulás lakrészenként és 
éjszakánként 3000 Ft, a Plébánia regisztrált hívei számára 2000 Ft. 
 
A jelentkezési lapot kitöltve húsvétig kell leadni a plébánia irodájában 
személyesen (H, Sz, P 10-11.30, K,Cs 16-18h), vagy a 1062 Bajza u. 56. 
számba küldve (vagy bedobva). Húsvét után összesítjük az igényeket és 
értesítjük a jelentkezıket, illetve egyeztetünk megfelelı idıpontokról. 


