
Balatonsze pezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

BALATONS ZEPEZD rÖzspc ÖNronvÁNyzare
KÉpvIsELő -rpsrürETENEK

5l20I7. (V. 09.) önkormányzati rendelete
a strandok rendjéről és belépődíjairól szőlő 912005. (IV.l5.) önkormányzati rendelet

módosításáró1

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi
önkormányzatairő| szőló 2011. évi CXCX. törvény) bekezdésében kapott felhatalmazás
a|apján, az Alaptötvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározotí feladatkörében eljarva a
következőket rendeli el:

1. § (1) A strandok rendjéről és belépő díjairól szóIő 912005. (IV. 15.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: alaprendelet) 6. §-a a következők szerint módosul:

,,6.§ (1) A strandbelépők, a fenntartó által nyújtott szolgáltatási díjait az 1. melléklet, valamint
az aIkalmi mozgő arusok, szolgáItatők bérleti diját a rendelet 2. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat a strandokon kedvezményes családi belépőjegyet biztosít.
A kedvezményes belépőket a balatonszepezdi és a szomszédos településen |évő szállásadók
csomagajánlatban értékesíthetik. Ennek érdekében a szálláshely üzemeltetőjének
e gyüttműködé si me gállapodást kel l kötni e az önkormá ny zattal.
(3) A napi belépő a váltás napján többszöri belépésre jogosít.
() Az elsősegélynyújtás és avízi mentő szolgálat díjtalanul vehető igénybe.
(5) Díjmentesen léphetnek a strand területére a fogyatékkal élő személyek."

(2) Az alaprendelet a következő 9lA §-al egészül ki:
,,9/A § (1) A strandokon azizemeltetési-fiirdési idényen kívül - szeptember 1től május 31-ig
a hor gászat engedéIy ezett.
(2) 

^ 
horgászok a strand területén a 4. melléklet szerinti kérelem benyújtásáva| ahorgászati

tevékenység gyakorlásához sátorhelyet igényelhetnek. A kérelmet a polgármester bírálja el. (3)

Az önkormányzat horgászati célú sátorhely céljára sátranként 20 m2 területet biztosít. Egy
sátorhelyre egy sátor helyezhető el. A sátorhely bérleti díját és a személyenként fizetendő dijat
a 2. melléklet tartalmazza. A bérleti díjat előre, egy összegben, átutalással kell megftzetnt az
önkormányzat számlájára. A sátorhely bérleti díja tarlalmazza a hidegvíz, villany, a

szemétszállítás és a WC hasznáIat díját.
(4) A sátorhe|y az 5. melléklet szerinti bérleti szerződés alapján vehető birtokba.
( 5 ) A terül e t használatát a f alugazd a e l l en ő rzi .

(6) Az országos és nemzetközi horgászversenyek lebonyolítását a képviselő-testület
engedélyezi, egyedi díj szabás mellett."

(3) Azalaprendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

@) Azalaprendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
(5) Az alaprendelet e rendelet 3. és 4. mellékletével kiegészül.



zárő rendelkezések

2. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2)Hatályát veszti az alaprendelet 1 1. § (2) bekezdése.

í:

i ij

,-\ D{ e

dr. SebestyénLász|ő
polgármester

Kihirdetve: 2017. május 09.

,)

l , /l
*-íri,^

-l
Lukács Ág.rerl

jegyző,,.]._

l l,i r'

',,i, j
: ,.i

i ,..,

,l| l,
;' ..||:':".;;).:

]i: ]:] ; -, ;

, .:li:'i ll
'16§,*l.,1.

...}.*,:,{.,É
i i:.]a';' ..'.].§' ---<( -A

"rUU., 
Á*r; Í'-

JegyZo



1. melléklet Balatonszepezd Község Önkorrnárryzata Képviselő-testületének
512017. (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez

16.30 óra után valamennyi fntdőző kedvezményes napi jeggyel léphet a strand területére.
Csoporlos kedvezmény: minimum 20 fő esetén2)oÁ kedvezmény biztosítható.
Balatonszepezden nyaraló ingatlannal rendelkezők és a velük közös háztartásban élő
családtagj aik fenyképes i gazolványt válthatnak.
Felnőtt: 7.000.-Ft/fő lszezon, gyermek/nyugdíjas: 4.000,-Ft/fő lszezon
Balatonszepezdi állandó lakosok ingyenesen a lakcímet igazolő hatósági igazolvány
felmutatásával léphetnek a strand területére. Balatonszepezdi állandó lakosnak minősül, aki a
bérlet váltás évében, januétr 1-jén állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezik Balatonszepezd
községben.
Díjmentesen léphetnek a strand területére a fogyatékkal élő személyek.

a strandbeténők di
^A B C

Belépő megnevezése Rözponti
strand

víriuszi és
Iljústűgi strand

Megjegyzés

1

Napi felnőtt 460 380
A váltás napján
többszöri
beléoésre iososít

2. Kedvezményes napi
(6-14 éves korig, nappali
tagozatos középiskola és
felsőfokú oktatási intézmény
tanulój a, nyugdíjas, katona
számára\

240 180 A váltás napján
többszöri
belépésre jogosít

J. Napi családi belépő: 2 felnőtt
és 2 gyermek
további gyermekek esetén
svermekenként

I.200

200

1.000

150

A váltás napján
többszöri
belépésre jogosít

4.
Felnőtt heti bérlet 2.300 1.900

A bérlet
érvényességi
idejére többszöri
beléoésre iososít

5.

Kedvezményes heti bérlet 1.300 900
A bérlet
érvényességi
idejére többszöri
belépésre ioeosít

6.

Napi kabin 500

7.

Heti kabin 2.000

8. szezon kabin 12.000.-
Az árak az Afa-ttartalmazzák.



2. melléklet Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testi,iletének
512017 , (V. 9.) önkormányzati rendeletéhez

A strandokon működő alkalmi, mozgóárusok, szolgáltatók részére

1. Szezonális jelleggel működő árusok bérleti díja: 32.400,-Ftlszezon/I}m2

540,- Ftlm2/nap2, Alkalmi jelleggel működő árusok bérleti díja:

3, Strand szezonon kívüli területbérleti lehetőség:

Szabadidő és sport célra vonatkozó bérleti díj

- minimum 5 m2 nagyságú terület bérbevételével -

4. Strand üzemeltetési idényen kívüli horgászati célú

sátorhely bérleti drja - 20 m2

Ezen kívül személyenként fizetendő:

200,-Ftlm2lnap

5.000,- Ft/éj

1000,-Ft/főléj
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-?. melléklet Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 5l2017 . (V. 9,) rendeletéhez

Zánkai Közös Önkorm ányzati Hivatal
Balatonszepezdi Kirendeltsége

8252Balatonszepezd, Árpád u. 25.

Kérelem horgászuti célú sátorhely igénybevételére

L Azigénylő neve, lakcíme, személyi igazolvány száma, elérhetősége

név: ..........

cím:...........

személyi igazolv ány száma:

telefonszám]. . . . . . .

e-mail cím:..

2. A horgászatt célű sátorhely igénylése:

Melyik strandon:

Igényelt sátorhelyek száma: (1 sátorhely 20 m2)

Érkezőszemélyek száma:. ...........fő

3. Azigénybevétel

a) kezdetének tervezett időpontj a: ...............

b) befej ezésének terv ezett időpontj a:

4. A bérleti szerződésben foglalt feltételek betartásáért felelős személy

a) neve:

b) címe:

c) telefonszáma: ......,...

d) aláirása

5. Nyilatkozom, hogy az önkormányzat vonatkozó rendeletében és a bérleti szerződésben

foglaltakat megismertem, tudomásul veszem. Vállalom, hogy a bérleti díjat előre egy összegben

befizetem Balatonszepezd Község Önkormányzata ..,.számú elszámolási

számlájára.

A sátorhelyet igénybevevők nevét, címét, elérhetőségét a nyomtatvány következő oldalan kell

megadni,

Balatonszepezd,. .. év.. ....hó.,......nap

(cégszerű)
aláírás
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SZIG szám,,

SZIG szám:

SZIG szám:

5.Név:. Cím:. ....... SZIG szám,.

Elérhetőség: telefon és e-mail:.

6.Név:. Cím:. .,.... SZIG szám:

Elérhetőség: telefon és e-mail:.

7.Név:. Cím:. ...... SZIG szám:

Elérhetőség: telefon és e-mail:.

SZIG szám:

SZIG szám;



4, melléklet Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 512017 . (V. 9.) rendeletéhez

TERÜLET BERLETI SZERZŐDES

Amely létrejött egyíészről: Balatonszepezd Község Önkormányzata 8252 Ba|atonszepezd,
Árpád u,27, sz" képviseletében dr. SebestyénLászlő polgármester, ( továbbiakban bérbeadó)

Másrészről szétm alatti kérelmező
(továbbiakban bérlő) között az alábbi feltételekkel:

1./ Bérbeadó bérbe adja, bérlő bérbe veszi a bérbeadó tulajdonát képező Balatonszepezd,
...........,helyrajzí szám alatt |évő strandflirdő ingatlan .,,",m2 nagyságú területét, mely
......sátorhely,2017,...........tól ..,........igterjedőidőszakra,I,nrgászaticélúsátorhelycéljából.

2.1 Abérbevett területér1 a bérlők a .,.l20I7 . (V. ...) Bsz önkormányzati rendelet szerint összesen
Ft bérleti díjat fizetn"k. + bérleti díj tartalmazza a sátorhely és a személyek után

fizetendő díj összegét valamint az AFA-tazalábbi bontásban:

..... sátorhely bérleti dtja .. .. napra összesen: .,.,......Ft

.......főléjbérletidrja......napraösszesen:,.. .........,..Ft.

3.1 BérIő köteles a bérleti dítat a szerződés megkötése előtt egy összegben átutalással megfizetni
Balatonsze pezd Község Önkorm ányzaía . . . . .. . .. .. . számú költségvetési elszám o|ási szám|ájára,

melyről aZánkai Közös Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltsége számlát bocsát ki.

4.1 A bérleti díj tartalmazza a WC és vizesblokkok (hidegvíz), az elektromos áram

használatának dt1 át val am i nt a szemétszál lítás kö lts é g ét.

5./ Bérbeadó a bérlet időtartama alatt biztosítja a strandfiirdő területének horgászat célú
sátorozásra történő használatát a meglévő infrastruktúra igénybevétele mellett bérló részére.

Bérbeadó a területet íiszta, gondozott állapotban bocsátja bérlő rendelkezésére.

6,1 BérIő köteles a szemetet folyamatosan összegyűjteni és az erre szolgáló szeméttárolÓban

elhelyezni.

7.1Bérlőtudomásul veszi, hogy a strandfiirdő területére gépjárművel behajtani tilos. Tudomásul
veszi továbbá, hogy a strand területére állatot bevinni, avízben fiirdetni, avizet vegyi anyaggal
vagy más módon szennyezni tilos.

8.i Bérlők a bérelt területet csak saját felelősségükre használhatják. Felelősek minden olyan
kfuért,és kötelesekaztmegtéríteni, amely a rendeltetés ellenes haszná|atkövetkezménye. Bérlő
tudomásul veszi, hogy a terület használatát afalugazda ellenőrzi.

9,1 Abérlő kötelessége az önkormányzat rendeletében foglalt előírások betartása, a terület
rendeltetésnek megfelelő használata valamint a bérleti szerződés lejártával az eredeti állapot
helyreállítása.
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10./ Bérlő tudomásul veszi, hogy bérbeadó jogosult a bérleti szerződést azonnali hatállyal
felmondani ,ha abér|ő a szerződésben foglaltakat nem tartja be. Ebben az esetben bérlő ktlteles
azonnal a bérelt területet elhagyni és az eredeti állapotnak megfelelően bérbeadó rendelkezésére
bocsátani.

11./ Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései
irányadóak. A felek a vitás kérdéseiket békés úton rendezik, amennyiben ez nem vezet
eredményre a Veszprémi Járási Bíróság illetékességét kötik ki.

12.1 A bérleti szerződés 3 eredeti aláírással ellátott példányban készül, melyből 1 példany a
Bérlőnél, 1 példány aZátkai Közös Hivatal Balatonszepezdi Kirendeltségénél, 1 példány pedig
a falugazdánál marad,

Balatonszepezd, 2017. május ....

dr. S ebesty én Lászlő pol gármester
Bérbeadó Bérlő


