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E L Ő T E R J E S Z T É S  
 

Tárgy: 2021. évi strand jegyárak 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Képviselő-testület hatásköre, hogy minden évben megállapítsa az önkormányzati tulajdonú strandon 
alkalmazott jegyárakat, fizetendő díjakat. 
 
Az elmúlt év végén hozott Kormánydöntés szerint a Pandémia miatt az önkormányzatok 2021-ben nem 
emelhetik fel a szolgáltatási díjakat. Ezért a tavalyi díjak megtartásához kérem hozzájárulásukat. 
 
Javaslat az alsóörsi strand 2021. évi jegyáraira 
 

Megnevezés Díj (bruttó Ft) 

Felnőtt belépő 1.000 

Gyerek, nyugdíjas belépő 650 

Felnőtt visszatérős belépő 1.250 

Gyerek,nyugdíjas visszatérős belépő 850 

Családi belépő (két felnőtt + max 4 gyermek) 3.000 

Felnőtt belépő 16 óra után 650 

Gyerek, nyugdíjas belépő 16 óra után 550 

Felnőtt heti bérlet 5.000 

Gyerek, nyugdíjas heti bérlet 3.250 

Felnőtt idény bérlet 20.000 

Gyerek, nyugdíjas idény bérlet 13.000 

Üdülős idénybérlet felnőtt 6.000 

Üdülős idénybérlet gyerek, nyugdíjas 4.200 

Felnőtt helyi lakos idénybérlet 2.500 

Gyerek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet 1.200 

Felnőtt 10 alkalomra szóló bérlet  9.000 

Gyerek, nyugdíjas 10 alkalomra szóló bérlet 5.850 

Napi szekrény jegy, értékmegőrző 700 

Napi kabin jegy 1.100 

Heti kabin jegy 5.500 

Hangosbemondás 600 

Reklám közlése (3 alkalom) 4.000 

Bérletkártya pótlás 2.000 

 
A strandon alkalmazandó egyéb kedvezmények: 
Lovas állandó lakosok helyi lakosok kedvezményei 
Felsőörs állandó lakosok felnőtt: 650.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 550.-Ft 
Paloznak állandó lakosok helyi lakosok kedvezményei 
Veszprém kártya felnőtt:650.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 550.-Ft 
Balaton Best Card 1-4. nap: felnőtt 550.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 400.-Ft;  

5. naptól: ingyenes 
Bakony és Balaton Turisztikai kártya felnőtt: 650.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 550.-Ft 
A Napraforgó Óvoda gyermekei és az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás 
Központ tanulói számára az éves bérlet díjtalan. Az intézményekbe járó gyermekek szülei helyi idénybérlete 
válthatnak. 
Gyermekeknek a belépőt 4 éves kortól kell megváltani. 
A strand pénztári nyitva tartása: naponta 7.30 – 18.30. 
 
Alsóörs, 2021. április 29.                           
 
                       …………………………………………… 

              Pandur Ferenc  Intézményvezető 
 
 
 



 
 

…………./2021.(IV.29.) számú önkormányzati határozat 
 

 
Magyarország Kormánya által a 27/2021.(I.29.) Kormányrendelettel elrendelt veszélyhelyzetre való 
tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésébe biztosított jogkörömben eljárva a képviselő-testület tagjainak 
véleményének kikérésével az alábbi határozatot hozom: 
 
Az önkormányzat tulajdonában lévő strandon alkalmazott 2021. évi strand jegyárakat és díjakat az alábbiak 
szerint állapítom meg. 
 

Megnevezés Díj (bruttó Ft) 

Felnőtt belépő 1.000 

Gyerek, nyugdíjas belépő 650 

Felnőtt visszatérős belépő 1.250 

Gyerek,nyugdíjas visszatérős belépő 850 

Családi belépő (két felnőtt + max 4 gyermek) 3.000 

Felnőtt belépő 16 óra után 650 

Gyerek, nyugdíjas belépő 16 óra után 550 

Felnőtt heti bérlet 5.000 

Gyerek, nyugdíjas heti bérlet 3.250 

Felnőtt idény bérlet 20.000 

Gyerek, nyugdíjas idény bérlet 13.000 

Üdülős idénybérlet felnőtt 6.000 

Üdülős idénybérlet gyerek, nyugdíjas 4.200 

Felnőtt helyi lakos idénybérlet 2.500 

Gyerek, nyugdíjas helyi lakos idénybérlet 1.200 

Felnőtt 10 alkalomra szóló bérlet  9.000 

Gyerek, nyugdíjas 10 alkalomra szóló bérlet 5.850 

Napi szekrény jegy, értékmegőrző 700 

Napi kabin jegy 1.100 

Heti kabin jegy 5.500 

Hangosbemondás 600 

Reklám közlése (3 alkalom) 4.000 

Bérletkártya pótlás 2.000 

 
A strandon alkalmazandó egyéb kedvezmények: 
 

Lovas állandó lakosok helyi lakosok kedvezményei 
Felsőörs állandó lakosok felnőtt: 650.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 550.-Ft 
Paloznak állandó lakosok helyi lakosok kedvezményei 
Veszprém kártya felnőtt:650.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 550.-Ft 
Balaton Best Card 1-4. nap: felnőtt 550.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 400.-Ft;  

5. naptól: ingyenes 
Bakony és Balaton Turisztikai kártya felnőtt: 650.-Ft; gyerek, nyugdíjas: 550.-Ft 
 
A Napraforgó Óvoda gyermekei és az Endrődi Sándor Református Általános Iskola és Kézilabda Utánpótlás 
Központ tanulói számára az éves bérlet díjtalan. Az intézményekbe járó gyermekek szülei helyi idénybérlete 
válthatnak. 
 

Gyermekeknek a belépőt 4 éves kortól kell megváltani. 
 

A strand pénztári nyitva tartása: naponta 7.30 – 18.30. 
 
Bérlet váltás esetén betartandó szabályok. 
 

- Egy ingatlanra vagy csak állandó lakos bérlet vagy max. 2 db. üdülős bérlet igényelhető 

- Állandó lakos bérletet csak a 2020.01.01. előtt kiadott lakcímkártyával rendelkező személyek 

kaphatnak.  

- A tulajdonosok számától függetlenül ingatlanonként legfeljebb 2 db üdülő bérlet igényelhető. 

- A kedvezmény tárgyév január 1-jén az ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett, emberi tartózkodásra 

alkalmas építménnyel rendelkező tulajdonosokat illeti meg. 



- Fentieken túl csak az jogosult a kedvezmény igénybevételére, akinek az Önkormányzat felé nincs 

adó- és egyéb tartozása 

 
 

Felelős: Pandur Ferenc – intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 

Alsóörs, 2021. április 29.  
 
 
 
        Hebling Zsolt 

           polgármester 
 
 
 


