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Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

2/2017. (V.22.) önkormányzati rendelete 

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló  

7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete módosításáról 

  

 

Balatonudvari Község 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 Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési strandok 

rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendeletének (a 

továbbiakban: Rendelet) 8. § (2) bekezdések helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„8.§ (2) A strandokon ingyenes kerékpártároló működik, melynek igénybevétele a kerékpáros 

jegy megfizetése mellett történik. A kerékpáros jegy 3 óra időtartamú strand igénybevételre 

jogosít. „ 

 

2.§     A Rendelet 1. mellékletének helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.  

 

3.§  Jelen rendelet 2017. május 29. napján lép hatályba.  

 

 

 

Szabó László             Németh Tünde   

polgármester          jegyző 

 

 

 

A rendelet kihirdetve:  

Balatonudvari, 2017. május 22.  

 

 

        dr. Panyi Szilvia Orsolya    

                                                                               aljegyző 
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1. melléklet a 2/2017. (V.22.) önkormányzati rendelethez  

 

A  BALATONUDVARI STRAND JEGYÁRAI: 

  A B C D 

1. Belépő megnevezése  Felnőtt Kedvezményes 

(diák, nyugdíjas) 

17.00 óra utáni 

kedvezményes jegy 

2. Napi jegy 

8,00 – 19,00 óráig 

- 500.-Ft  350.-Ft 250.-Ft 

3. Családi jegy (2 

felnőtt, 2 illetve több 

gyerek) 

1.500.- Ft - - - 

4. 

 

Heti bérlet - 2.900.-Ft 1.500.-Ft - 

5. Szezon bérlet - 12.000.-Ft 6.000.-Ft - 

6. Kerékpáros jegy 250.-Ft - - - 

7. Ingyenes a belépésre jogosultak:  

a) lakcímigazolvány felmutatása után Balatonudvari községben állandó lakóhellyel 

rendelkezők,  

b) az Önkormányzat és a Kirendeltség dolgozói,  

c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosai és alkalmazottai,  

d) a fogyatékkal élő személy, 

e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év felettiek,  

f) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató 

tevékenységet végző személy, vizimentős, egészségügyi és elsősegélynyújtó személyzet, 

g) valamint az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából. 

 

A FÖVENYESI STRAND JEGYÁRAI 

 

  A B C D 

1. Belépő megnevezése  Felnőtt Kedvezményes 

(diák, nyugdíjas) 

17.00 óra utáni 

kedvezményes jegy 

2. Napi jegy 

8,00 – 19,00 óráig 

- 500.-Ft  350.-Ft 250.-Ft 

3. Családi jegy (2 

felnőtt, 2 illetve több 

gyerek) 

1.500.-Ft - - - 

4. 

 

Heti bérlet - 2.900.-Ft 1.500.-Ft - 

5. Szezon bérlet - 12.000.-Ft 6.000.-Ft - 

6. Kerékpáros jegy 250.-Ft - - - 

7. Ingyenes a belépésre jogosultak:  

a) lakcímigazolvány felmutatása után Balatonudvari községben állandó lakóhellyel 

rendelkezők,  

b) az Önkormányzat és a Kirendeltség dolgozói,  

c) a kereskedelmi és vendéglátó egységek tulajdonosai és alkalmazottai,  

d) a fogyatékkal élő személy, 

e) a 6 éven aluli gyermekek és a 80 év felettiek,  

f) feladatellátás céljából a köztisztasági, közüzemi feladatokat ellátó, javító, szolgáltató 

tevékenységet végző személy, vizimentős, egészségügyi és elsősegélynyújtó személyzet, 

g) valamint az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából. 



 3 

 

 

Indoklás 
 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. §-ában foglaltak szerint eljárva a 

Balatonudvari község Önkormányzatának a települési strandok rendjéről és a strandi 

jegyárakról szóló rendelet ezen tervezetét az alábbiak szerint indokolom.  

 

 

Általános Indoklás 
 

A Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési strandok 

rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete alapvető és 

bevált szabályokat tartalmazott a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról.  

A rendelet módosítás indoka a strandi jegyárak emelkedése és a kedvezményes családi jegyár 

konstrukció / kerékpáros jegy bevezetése.   

 

 

Részletes indoklás 
  

Az 1.§-hoz Ezen § tartalmazza a rendelet 8. §-ában foglaltak megváltozásáról szóló új 

szabályozást. .   

 

A 2.§-hoz Itt kerül szabályozásra a rendelet 1. melléklet szerinti új jegyárainak táblázatos 

kimutatását.     

 

A 3.§-hoz Itt kerül szabályozásra a rendelet hatályba lépésének időpontja.  
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Hatásvizsgálat 

A Balatonudvari község Önkormányzatának  

a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló  

7./2015. (V.15.) önkormányzati rendelete  módosításához:  

 

 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében a 

jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni, a 17.§ (2) bekezdés  

pedig meghatározza, hogy a jogszabály előkészítőjének a hatásvizsgálat során milyen 

szempontokat kell vizsgálni.  

Erre tekintettel a Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testülete a települési 

strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete    

módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében – az alábbi 

tájékoztatást adom:  

  

1. A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési strandok 

rendjéről és a strandi jegyárakról szóló 7/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete alapvető és 

bevált szabályokat tartalmazott a települési strandok rendjéről és a hatályos strandi 

jegyárakról.  

A módosítás indoka a strandi jegyárak módosítása, kedvezményes családi jegy konstrukció / 

kerékpáros jegy bevezetése.   

A rendelet megalkotásának jelentősebb gazdasági, költségvetési kihatása a jegyárak változása 

következtében a strandi bevételek lehetséges növekedése.   

A legfontosabb társadalmi hatás a településen lévő önkormányzati strandokon a biztonságos 

balatoni fürdőzés üzemeltetési szabályainak lefektetése és a szabályszerű strandi működtetés 

biztosítása.  

 

2. A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A rendelet megalkotásának közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

 

3.  A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A rendelet megalkotása az eredeti szabályozáshoz képes többlet adminisztratív terhet nem 

keletkeztet, sem az állampolgárok, sem az önkormányzat részéről.  

 

4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 
Pontatlan helyi szabályozás megléte a települési strandok üzemeltetésére vonatkozóan, 

valamint a strandok jegyárak és nyitva tartás tekintetében. 

 

3.  A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
A rendelet megalkotása többlet személyi, szervezeti és tárgyi feltételt nem igényel.  
 


