Balatonudvari Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelete
a települési strandok rendjéről és a strandi jegyárakról szóló
5/2018. (V.11.) 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 5/2018. (V.11.) önkormányzati rendeletének 1.
melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.
2.§

Jelen rendelet 2019. június 1. napján lép hatályba.

Szabó László
polgármester

Németh Tünde
jegyző

A rendelet kihirdetve:
Balatonudvari, 2019. május 31.

dr. Panyi Szilvia Orsolya
aljegyző
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1. melléklet az 5/2019. (V.31.) önkormányzati rendelethez

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

A BALATONUDVARI STRAND JEGYÁRAI:
A
B
C
D
Belépő megnevezése
Felnőtt
Kedvezményes
17.00 óra utáni
(diák, nyugdíjas) kedvezményes jegy
Napi jegy
600.-Ft
400.-Ft
300.-Ft
8,00 – 19,00 óráig
Családi jegy (2
2.000.- Ft
felnőtt, 2 illetve több
gyerek)
Heti bérlet
3.600.-Ft
2.000.-Ft
Szezon bérlet
15.000.-Ft
8.000.-Ft
Kerékpáros jegy
300.-Ft
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

1.

Belépő megnevezése

2.

Napi jegy
8,00 – 19,00 óráig
Családi jegy (2
felnőtt, 2 illetve több
gyerek)
Heti bérlet

3.

4.
5.
6.
7.

A

B
Felnőtt

C
D
Kedvezményes
17.00 óra utáni
(diák, nyugdíjas) kedvezményes jegy
400.-Ft
300.-Ft

-

600.-Ft

2.000.-Ft

-

-

-

-

3.600.-Ft

2.000.-Ft

-

Szezon bérlet
15.000.-Ft
8.000.-Ft
Kerékpáros jegy
300.-Ft
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.
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