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ZÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

4/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelete 
 

a községi strand rendjéről és belépődíjairól szóló 7/2017. (V. 22.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
Zánka Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. § (1) A községi strand rendjéről és belépő díjairól szóló 7/2017. (V. 22.) 

önkormányzati rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

„6. § (1) 10 éven aluli gyermek csak felnőtt kísérettel léphet a strand területére és 
tartózkodhat ott. 

(2) A fürdőző vendégek kötelesek a strandfürdőt mások nyugalmának és biztonságának 
zavarása nélkül használni. Dohányozni csak a dohányzásra kijelölt helyen lehet. 

(3) Tilos: 

a. úszni nem tudó személy részére a mélyvíz használata, 
b. fürödni a strand területén korlátozott látási viszonyok között, például ködben, vagy 

sötétben, 
c. törékeny tárgynak a Balatonba vitele, vagy dobálása, összetörése vagy eldobása a 

strand területén, 
d. a kabinokban, öltözőkben, valamint a játszótér területén és 5 méteres körzetében a 

dohányzás, 
e. kutyának, vagy egyéb állatnak – a vakvezető kutya és az őrzéshez alkalmazott kutya 

kivételével - a strand területére a bevitele, 
f. járművel – kivéve a fogyatékkal élők járművei, segédeszközeit – a strand területére a 

behajtás, 
g. strand területén a fürdési idényen kívül sátor felállítása, vagy a strand területének 

írásos engedély nélküli területfoglalása, fürdési idényben és idényen kívül a strand 
területének bármilyen módon történő beszennyezése, szemetelése, 

h. rádió, magnó, telefon másokat zavaró nagy hangerővel történő használata, hallgatása, 
i. mások nyugalmának zavarása, futballozással vagy labdázással - kivéve az 

Önkormányzat által e célra kijelölt területet.” 

 
 

2. § E rendelet 2018. április 20. napján lép hatályba. 
 



Zánka, 2018. április 18. 
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