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Balatonlelle Város Önkormányzata
12/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelete
az egyes helyi szolgáltatások igénybevételi díjának megállapításáról
Balatonlelle Város Önkormányzatának Képviselő – testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredi jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6.§ c) pontjában kapott
felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja.
A közfürdői szolgáltatások díjai
1. §
(1)

A városi önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett zártrendszerű fürdőhelyen nyújtott
szolgáltatásokért az igénybevevőnek díjat kell fizetni.

(2)

Az igénybevételi díjak:
Gyermek
Felnőtt

(3-14 év)

(Ft)

és nyugdíjas
(Ft)

Belépőjegy a strand igénybevételére
Strandbelépő bérlet: 7 napra (heti bérlet)
Élmény és úszómedence igénybevételi díja (max. 2 óra)

800

300

5.000
800

1.900
300

5.000

1.900

Élmény és úszómedence bérlet 7 napra (heti bérlet 7x2
óra)
Hullámcsúszda igénybevétele 1 csúszás
Hullámcsúszda 10 alkalom
Kabinhasználat

300
2.000
500

Kabinbérlet 7 napra

3.000

Trezorhasználat

1.000

VIP jegy (strandbelépésre, valamint az élményfürdő és a
hullámcsúszda korlátlan használatára jogosít)
Szolárium igénybevétele (6 perc)
Szolárium bérlet 5 alkalom
Szauna és gőzkabin használata (1 óra)

3.500
600
2.500
600

Szauna bérlet 5 alkalomra (5 x max. 1 óra)

2.500

Családi jegy strand belépő 2 felnőtt + 2 gyermek

1.800

Családi jegy strand belépő 1 felnőtt + 2 gyermek

1.200

Családi jegy strand belépő 2 felnőtt +3 gyermek

2.100
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(3)

Gyermekeknek 3 éves korig a szolgáltatások igénybevétele díjmentes.
A strand nyitásának időpontját a Képviselő-testület minden év májusában megtartott
ülésén határozza meg.
15 fő felett csoportos belépőjegy kedvezmény 20 %
16.00 óra után a Balatonlellei lakosok, lakcímkártya felmutatásával térítésmentesen
léphetnek be a strand területére.
17.00 óra után a strandi szolgáltatások 50 % kedvezménnyel vehetőek igénybe.
A Balatonlellei Általános Iskola tanulói és a Balatonlellei Óvoda gyermekei részére
Balatonlelle Város Önkormányzata, évente 30 alkalommal ingyenes használatot
biztosít a strand szolgáltatásaira.
Az árjegyzék szöveges részét német és angol nyelven is fel kell tüntetni.
Terembérleti díjak
2. §

(1)

A városi önkormányzat által fenntartott sportcsarnok a tanítási időn kívül térítés
ellenében vehető igénybe.

(2)

Bérleti díjak:
sportcsarnok bérleti díja (IV.15-X.14)
sportcsarnok bérleti díja (X.-15-IV.14)

(3)

5.000 Ft/óra
7.000 Ft/óra

A terembérlet a helyi sportegyesületek (amelynek tagjai versenyszerűen sportolnak), a
tömegsportok, illetve az önkormányzat által jóváhagyott rendezvények esetében
ingyenes.
Hatályba léptető rendelkezések
3. §

(1)

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)

7/2014.(III.28). önkormányzati rendelet hatályát veszti.
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