
Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete
8/2012. (IV.24.) önkormányzati rendelete

A strandfürdők használatának rendjéről szóló 7/2003. (V.26.) önkormányzati rendelet 
módosításáról.

A  helyi  önkormányzatokról  szóló 1990. évi  LXV. törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 44/
A.  §  (2)  bekezdésében  meghatározott  feladatkörében  eljárva  a  képviselő-testület  a 
következőket rendeli el: 

1.§ A strandfürdők használatának rendjéről szóló 7/2003.(V.26.) önkormányzati  rendelet 1. 
melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép. 

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követen 2012. 
május 15.-én hatályát veszti.

                 Miklós Tamás                   Tóthné Titz Éva 
                  polgármester          jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetve:
2012. április 24.       
                                                                     

Tóthné Titz Éva
jegyző 

1. melléklet



a  8/2012.(IV.24.  ) önkormányzati rendelethez
[1. melléklet a 7/2003. (V.26.) önkormányzati rendelethez]    

STRANDI BELÉPŐDÍJAK ÖSSZEGÉRŐL

A B

Belépő megnevezése
Díj   (Ft)
Bruttó

Ft/fő/nap

1.

Felnőtt
          napi belépő
          napi többszöri  belépésre 

jogosító belépő
               napi belépő 16 óra után
           napi kabin
           napi szekrény

450         
550

250
300
150

2.
Felnőtt napi  belépő  „Révfülöp 
Kártyát” használók részére
  napi többszöri belépésre jogosító 

belépő

250

350

3.

Felnőtt
           heti belépő
           heti kabin
           havi kabin 

2 000
1 500

                        4 000
4. Felnőtt idénybelépő 9 000

5.

Gyermek (6-14 éves korig)
          napi belépő
          napi többszöri  belépésre 

jogosító belépő

          napi belépő 16 óra után
           heti belépő
           idénybelépő

250
350

150
1 000
4 000

6.

Nyugdíjas 
(nyugdíjas igazolványra) és
Diák  (diákigazolványra14  éves 
kortól)
          napi jegy
          napi többszöri  belépésre 

jogosító belépő
           napi jegy 16 óra után
           heti jegy
           idény  jegy

350
450

200
1 200
6 000

7. Értékmegőrző 200

A B

Belépő megnevezése
Díj   (Ft)
Bruttó

Ft/fő/szezon
1. Szezonbérlet  felnőtt  állandó 

lakosok részére *
1000

*A szezonbérlet  megvásárlására  az  a  révfülöpi  állandó lakóhellyel  rendelkező  személy jogosult,  aki  1  évet 
meghaladó  bejelentett  állandó lakóhellyel  rendelkezik.  A szezonbérlet  megvásárlására  fényképes  igazolvány 
kiváltása szükséges.

A belépődíjak a jelenleg hatályos 27%-os ÁFÁ-t tartalmazzák.


