Balatonederics községi Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2008. (VI. 1.)
rendelete
a strandfürdő használatáról 1
(Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2015. augusztus 12.)
Balatonederics Települési önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonában lévő és az
önkormányzat által üzemeltetett standfürdő használatát – az alkotmány 44/A. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva a jelen rendeletében foglaltak szerint szabályozza:
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed Balatonederics község Önkormányzata tulajdonában lévő fizető
strandfürdőre, és az azt igénybevevő polgárokra.
A strandfürdő használata
2. §
/1/ A strandfürdőt és szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az önkormányzat által megállapított díjak
ellenében. A díjat a belépéskor előre kell megfizetni. A díjak mértékét az önkormányzat költségvetési
rendelete tartalmazza.
/2/ A megváltott jegyek a szolgáltatás egyszeri igénybevételére jogosítanak.
/3/ Az érvényes díjakat a strand bejáratánál jól látható helyre ki kell függeszteni.
/4/ Fertőző betegek, fertőző-, vagy undort keltő bőrbetegségben szenvedők, görcsös állapottal járó
betegségben szenvedők, nyílt sebű személyek, ittas egyének a strandot nem használhatják,
szolgáltatásait nem vehetik igénybe.
Magatartási szabályok
.
3. §
/1/ Tilos a strandon minden olyan magatartás, amely a strand rendjét, biztonságát, mások nyugalmát
zavarja /hangoskodás, botrányos viselkedés, fürdés, napozás zavarása. A strandfürdő területére
kutyát, vagy más állatot bevinni tilos.
/2/ Futballozni, vagy egyéb labdajátékot űzni a strand területén csak az arra kijelölt helyen szabad.
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A 2012. április 6-án hatályba lépett 7/2012. (IV.5.) önkormányzati rendelettel és a 9/2015. (VIII.11.) önkormányzati
rendelettel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szöveg.
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/3/ Tilos:
 a vízbe törékeny tárgyat bevinni, bedobni
 a strand területére állatot bevinni
 a kabinokban, öltözőkben dohányozni
 a WC-t rendeltetésétől eltérően használni
 a fürdők számára kijelölt területen vízi járművel tartózkodni, közlekedni
 a gyermekjátékokat felnőtteknek használni
 a mentőcsónakot a mentősön kívül más személynek használni
 az ivó kutat rendellenesen használni, bármi módon szennyezni
/4/ A vízben tartózkodók kötelesek a mentős utasításait maradéktalanul betartani.
/5/ Aki a magatartási szabályokat figyelmeztetés ellenére súlyosan megszegi, a strand területéről
eltávolítható.
/6/ A strand területén üzemelő kereskedelmi egységek, árusok, üzleteik, árusítóhelyeik közvetlen
környékét kötelesek folyamatosan tisztán tartani, tevékenységük során a szükséges fertőtlenítést a
közegészségügyi szabályoknak megfelelően elvégezni.
/7/ Aki a strand épületeiben, berendezéseiben, ültetvényeiben kárt okoz, köteles azt megtéríteni. A
gyermek által okozott kárért a szülő, vagy a gondozó a felelős. A károk megtérítésére a Ptk. Szabályai
az irányadók.
Szolgáltatások
4. §
/1/ A strandon igényelhető szolgáltatások:
 öltöző fülke -használható folyamatosan kabinok, -napi, heti, havi és idényjelleggel/2/ A strandfürdőt igénybevevő gyermekeknek nyújtható kedvezményekről, csoportos
kedvezményekről, valamint a nyitvatartási idő utolsó időszakára nyújtható kedvezményről a képviselőtestület évente határoz.
5. §
/1/ A Települési Önkormányzat a Balatonederics község területén adóköteles ingatlannal rendelkező
polgárok számára 50 %-os kedvezményt biztosít az önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében
lévő strand belépésre jogosító jegyeinek árából a jelen rendeletben foglalt feltételek esetén.
/2/ A kedvezmény az ingatlantulajdonos kérelmére az önkormányzat hivatalában előállított
védőfóliával és a polgármester aláírásával ellátott fényképes igazolvány felmutatásával igényelhető.
/3/ Ingatlanonként kettő db igazolvány adható ki, melyről évente nyilvántartást kell vezetni.
/4/ Az igazolványt elveszítése esetén éven belül pótolni 1.000,-Ft-os pótdíj megfizetésével lehet.
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/5/ Az igazolvány igénylőlapjának nyomtatványt és az igazolvány mintáját a jelen rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza.
6. §
/1/ A közös öltözőkben, kabinokban hagyott tárgyakért a strandi személyzet felelősséget nem vállal.
/2/ A kabinkulcsot a kabinjegyet váltó 200,-Ft. Letéti díj ellenében kapja kézhez. A kabinkulcsot a jegy
lejártának napján, záróráig le kell adni, a letéti díj csak a kulcs ellenében fizethető vissza.
Elsősegélynyújtás
7. §
/1/ A strandfürdő területen az elsősegélynyújtásról a szolgálatot teljesítő mentős gondoskodik, aki
megfelelő képzettséggel rendelkezik.
/2/ Kisebb sérülést a strandi személyzet köteles ellátni, nagyobb sérülés, vagy rosszullét esetén, vagy
haláleset alkalmával az orvost /mentőt/ kell hívni.
Vegyes rendelkezések
8. §
/1/ A talált tárgyakat a strandi személyzetnek kell leadni.
(2) 2 A nyitvatartási idő:
Június 01-től
augusztus 31-ig 08-18 óra között
A nyitva tartás jó idő esetén szeptember 30-ig meghosszabbítható.

/3/ Vizijárművel a nyílt vízre csak arra kijelölt helyen szabad kimenni.
/4/ A strandterületén, külön szerződés hiányában csak a kölcsönzött vízijárművek és a mentőcsónak
tárolható, köthető ki.
9. §
.
/1/ A strandfürdő üzemeltetője köteles gondoskodni a fürdő területének naponkénti /nyitás előtti/
takarításáról, a nyitvatartási idő alatt szükségessé váló fertőtlenítésről, szemétgyűjtésről.
/2/ Naponta fertőtlenítő oldattal kell gondoskodni a zuhanyzók és mellékhelyiségek fertőtlenítéséről.
Naponta ki kell legalább egyszer - de szükség szerint - üríteni a szemétgyűjtő edényeket. Az
összegyűjtött szemét ideiglenes tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy az fertőzésveszélyt ne
okozzon. A strandon is meg kell oldani az intézményes szemétszállítást.
/3/ A kabinok napi igénybevétele esetén gondoskodni kell azok takarításáról és fertőtlenítéséről.
Bérbeadni csak megfelelően kitakarított és fertőtlenített kabint lehet.
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A 8. § (2) bekezdést módosította a 9/2015. (VIII.11.) önkormányzati rendelet 1. §-a.
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Szabálysértés
10. § 3
Hatálybalépés
11. §
/1/ A rendelet 2008. június 1-én lép hatályba. Kihirdetéséről a körjegyző gondoskodik.
/2/ A rendelet hatálybalépésével egyidőben a strandfürdő használatáról szóló 8/1997. (VII. 1.) számú
rendelet hatályát veszíti.
Németh József s.k.
polgármester

Nagyné Simon Margit s.k.
körjegyző

E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről
szóló, Brüsszelen 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető
1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösség legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető
szabályozást tartalmaz.
A rendeletet a mai napon kihirdettem.
Balatonederics, 2008. május 29.
Nagyné Simon Margit
körjegyző
Egységes szerkezetben. Módosításokkal egybefoglalva és lezárva: 2015. augusztus 12.

Nagyné Simon Margit
jegyző
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A 10. §-t hatályon kívül helyezte a 7/2012. (IV.5.) önkormányzati rendelet 1. § e) pontja.
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1. számú melléklet
Balatonederics Települési Önkormányzat

Melléklet:

db igazolványkép

Balatonederics
Tisztelt cím!
Mint a Balatonederics
hrsz-ú ingatlan tulajdonosa kérem szíveskedjen részemre és
nevű
hozzátartozóm részére kedvezményes strandbelépésre jogosító igazolványt az alábbi adatok felhasználásával –
melyhez a kérelem aláírásával hozzájárulunk – kiállítani:
Név: ___________________________________

_____________________________

Lakcím: ________________________________

_____________________________

________________________________

_____________________________

Balatonedericsi ingatlantulajdon címe
_____________________________ utca/településrész ________________ házszám/helyrajzi szám.
Dátum:
____________________________________
kérelmező

_____________________________
kérelmező által meghatalmazott kedvezményezett
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Fotó

Igazolvány a Balatonedericsi Strandfürdő
Kedvezményes napijegyének igénybevételéhez.
A jogosult neve:
A jogosult ingatlanának címe:
Balatonederics szám

Németh József
Polgármester

6

