Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2018. (V.03.) 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 (8b)-(8e) bekezdésekkel egészül ki:
„(8b) Az arcképes igazolvány a Szigeti strandon váltható ki. A korábban kiadott elektronikus
kártyák térítésmentesen megújíthatók, a Szigeti strandon arcképpel feltöltve kerülnek
regisztrálásra. A kártya át nem ruházható, jogosulatlan használat esetén bevonásra kerül, a
kártyát jogtalanul átengedő személy a szezon folyamán kedvezményes belépésre nem
jogosult.
(8c) Szezonbérlet a Szigeti strandon kiállított arcképes kártyával igényelhető. Későbbiekben
az arcképes kártya bármelyik strandon az aktuális szezonbérlet megfizetése után aktiválható.
(8d) Új kártya kiváltása, elveszett kártya pótlása egyszeri, 1000. Ft-os díj megfizetése mellett
lehetséges.
(8e) Révfülöp díszpolgára, a Villa-Filip Érdemrenddel kitüntetett polgára 2 fő részére
arcképpel ellátott térítésmentes belépésre jogosító igazolvány igényelhet, mely nem
átruházható.”
2. § A rendelet 1. melléklete helyébe a jelen rendelet 1. melléklete lép.
3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Kondor Géza
polgármester

Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

A kihirdetés napja: 2018. május 3.
Tóthné Titz Éva
jegyzőt helyettesítő aljegyző

1. melléklet a 7/2018. (V.03.) önkormányzati rendelethez
„1. melléklet a 7/2003. (V.26.) önkormányzati rendelethez
STRANDI BELÉPŐ, ÉS EGYÉB DÍJAK
A
Belépő megnevezése

1.

2.

3.

4.

5.

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
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
Családi jegy 2 felnőtt és
minimum 2, 14 év alatti
gyermek számára
Idénybelépő nyugdíjasok –
nyugdíjas igazolvány
bemutatása alapján – és 14
év feletti diákok –
diákigazolvány bemutatása
alapján – számára.
Egyéb díjak
5. 1. napi kabin
5. 2. heti kabin
5. 3. havi kabin
5. 4. napi szekrény
5. 5. értékmegőrző napi

B
Díj
Bruttó
Ft/fő
500
600
300
350

2500
10000
300
400
200
1 200
5 000
1500 Ft

6. 000 Ft

1000
5000
15000
500
200

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

