Zárka Község onkormányzata
Képviselő-testtilete

zÁNra. rÖzsÉc ÖNronvÁwyzara

rÉpvtspro-rBsrÜrETÉNEK

(VI. 11.) önkorményzati rendelete
a községi strand rendjéről és belépődíjairól szóló
7l2}1t (V. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
1212014"

(1)
Zfu,kaKözség Önkormányzata Képviselő-testiilete Magyarorczág Alaptörvénye 32- cikk
32. cile' Q)
bekezdés a) pontjában kapott fe|hata\mazás alapján' Magyarország Alaptölrvénye

bekezdéséb"''*ághutá'o iottfeladatkörében el1árvaa következőket rendeli el:

1.$

A községi

strand rendjéről és belépődíjairól szőIő 7l2O11. (V. 25.) önkormányzati rendelet

(aiovábbiakban: alaprendelet) 2. $-a helyébe a következő rendelkezés lép :

strand üzemeltetési idejét a képviselő-testiilettől átruházott hatáskörben - a strand
polgármester a tátrgyévre érvényes
ionanounak javaslatára - a polgármester hatarozzameg. A
üzemeltetési időről 1egkésőbb -ai,'' 30. napjáig hirdetmény útján tájékoztat|a a lakosságot.''

,,2.$

A

2.$ Azalaprendelet 13. $-a he1yébe a kovetkező rendelkezés lep:
,,13. $ (1)

A

strand tertiletére nyitv*rtrtási időben'- 8,00 és 18,00 óra között

- belépőjegy, bérlet

váltásáva|,igazo|ványfelmutatásávallehetbelépni'
(2) A stranJ pénztáíáná\ a napijegyen túl heti bérlet, havi bérlet, szezonbérlet valamint
és
kabinjegy valiható (napi' heti, Lávi, szezotjegy) váltható. Napijegyet gyermek, ifiúsági
felnőtt és kedvezményes jegy formájában lehet váltani.
jogosít. A megváltott, de fel nem
"yogáijá',
tj) Á napije gy az éwényességenapján többszöri belépésre
használibelépőjegy érvényességenem hosszabbítható meg és vissza nem váltható.
(4) A zfukai tioííoi"guttáo"al rendelkező adőa|any üdülőépületenként legfeljebb 5 db
kedvezményes árú, szJzonális érvényességű'fényképes strandbelépő igazolvány vá7tására
jogosult maga, é; családtagjai részére.A kedvezményes á16 igazo|vátty a strand
p énztár áb an i gényelhető.
ingyenes igazolványt igényelhet saját
tsl a 7o. életévtiletbetöltött zfutkaiüdülőtulajdonos
jogosult
a fenyképes kedvezményes vagy aZ
ié*rr" a községi strand pénztfuában Nem
ingyenes igazoÍvány igénybevételére,akinek helyi adó hátraléka van.
felmutatása utánaz
toia uerep ő díjből-sÚ:%-ós kedvezményre jogosult lakcímigazolványa
a szeméIy,akinek atárgyévjanuár rién aiiríndó lakóhely" ,ru'' Balatoncsicsó, Óbudavár,
településen.
S zentantalfa, S zentj akab fa Tagyon, Mono szló
(7) A megvá1tott üelépőjegyJt, ue't"t"t a frxdőző köteles megőt'izni, az Önkormányzat
megbí zasabilar:ra jogosult személy tészéreellenőrzés cé|jttra felmutatni.
1. melléklete állapítja meg.
1s; a betep őjegy,bérlet árát arendelet
(9) A strand területére ingyenesen léphet be:
;) lakcimígazolvány felÁutatása után a tárgyév január 1-jét állandó lakóhelyi zfukat
állandó lakos,
b) aBozzay pet Á|talános Iskola tanulója,
c) ingyenes szezortbér|et biztosításáva| az önkormányzat és intézményeinek,valamint a
B ozzay p áI ÁItaláno s Iskolának do|gozőja,
d) munkáltató í igazolv futny aI ígar'oltan a strandi alkalmazott,
a sffandi kereskedelmi létesítményektulajdonosa és alkalmazottja,

"j

2

0

a fogyatékkal élő,
s) a ó éven aluli gyermek,

h)

i)

feladatellátás céljából akoztisztaságtr,közizemi feladatokat ellátó, javitő, szolgáltató
tevékenysé get v égző, továbbá
az ellenőrzésre jogosult szerv képviselője ellenőrzés céljából."

ZÍrő renóelkezések
3. $ Ez a rendelet 2014.június 12. napjÍnléphatályba.

Zánka,zav. május

28.

ffik
Kihirdetve:

Zfutka,2}I4.június 11.

*;-];;:1"jegyző

