
Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

10/2017. (V.02.) önkormányzati rendelete 

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

Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény  32.  cikk  (2)
bekezdésében meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  az  Alaptörvény 32.  cikk  (1)
bekezdés e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.  §  Révfülöp  Nagyközség  Önkormányzata  Képviselő-testületének  a  strandfürdők
használatának  rendjéről  szóló  7/2003.  (V.  26.)  önkormányzati  rendelete  (a  továbbiakban:
rendelet) 2. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A felnőtt állandó lakosok részére szezonbérlet váltható ki, melynek megvásárlására az a
révfülöpi  lakóhellyel  rendelkező  személy jogosult,  aki  1  évet  meghaladó ideje  bejelentett
lakóhellyel rendelkezik a településen. A szezonbérlet megvásárlásához fényképes igazolvány
kiváltása szükséges.” 

2. § A rendelet 4. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A strandok területén dohányozni kizárólag az arra kijelölt helyeken lehetséges. „

3. § A rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.

4.  § (1) A rendelet  1. § (2) bekezdésében, 4. § (2) és (6) bekezdésében a „Polgármesteri
Hivatal” szövegrész helyébe a „hatáskörrel rendelkező” szöveg lép. 

(2)  A rendelet  6.  §  (3)  bekezdésében  a  „Polgármesteri  Hivatal  ügykezelője”  szövegrész
helyébe a „Képviselő-testület Hivatala” szöveg lép. 

5. § Hatályát veszti a rendelet 2. § (5)-(6) bekezdése.

6. § Jelen rendelet 2017. június 1-jén lép hatályba. 

Kondor Géza dr. Szabó Tímea
polgármester         jegyző

A kihirdetés napja: 2017. május 2.

dr. Szabó Tímea
        jegyző



1. melléklet a 10/2017. (V.02.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 7/2003. (V.26.) önkormányzati rendelethez    

STRANDI BELÉPŐ, ÉS EGYÉB DÍJAK 

A B

Belépő megnevezése
Díj   

Bruttó
Ft/fő

1.

Felnőtt
1. 1. napi belépő
1. 2.  napi  többszöri

belépésre  jogosító
belépő

1. 3. napi  belépő  16
óra után

1. 4.  „Révfülöp
Kártyát”  használók
részére  napi
többszöri  belépésre
jogosító belépő

1. 5. heti belépő 
1. 6. idény belépő
1. 7.  szezonbérlet

felnőtt  állandó
lakosok részére

450         
550

250

300

2000
9000
1000

2.

Gyermek (6-14 éves korig)
         2. 1. napi belépő
         2. 2. napi többszöri

belépésre  jogosító
belépő

         2. 3. napi belépő 16
óra után

         2. 4. heti belépő
         2. 5. idénybelépő

250
350

150

1 000
4 000

3. Családi jegy 2 felnőtt és 
minimum 2, 14 év alatti 
gyermek számára 

1200 Ft

4. Egyéb díjak 
4. 1. napi kabin 
4. 2. heti kabin
4. 3. napi szekrény
4. 4. értékmegőrző napi

1000
5000
500
200

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