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KIVONAT

2020. április 30-án megtartott

57/2020. (IV. 30.) polgármester határozat

 Hidvégi József Fonyód Város polgármestere figyelemmel a 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletben
kihirdetett veszélyhelyzetre, valamint a Kat. tv. 46. § (4) bekezdésére, amely szerint a képviselő-testület
feladat- és hatáskörét veszélyhelyzetben a polgármester gyakorolja, az alábbi önkormányzati határozatot
hozza meg:
1. Fonyód Város Önkormányzata és a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft
között létrejött Feladatátadási szerződés 5. pontja az alábbiak szerint módosuljon:
k) A városi strand belépődíjából származó bevétel;
o) A Bélatelepi strand vizes élménypark (wibit) bevétele és a strand belépődíjából származó bevétel.
s) A MÁV Zrt. és az Önkormányzat között 219/2019 (IX.19.) számú képviselőtestületi határozat alapján
megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerinti feladatok elvégzéséért járó bevétel.
 
 
2. A fürdőhely, strandok tekintetében a belépődíjak az alábbiak szerint kerülnek megállapításra
valamint módosításra:
a)      Sándortelepi (Panoráma) strand
Felnőtt:           800 Ft/fő/nap
Nyugdíjas:      400 Ft/fő/nap
Diák:              400 Ft/fő/nap (6 éves korig ingyenes)
Családi jegy: 2000 Ft/nap (2 felnőtt+2 gyerek)
Vizi élménypark használati díja: 1800 Ft/óra
Vizi élménypark napi jegy: 4000 Ft/nap
Heti bérlet diák: 2000 Ft
Heti bérlet felnőtt: 4000 Ft
Heti bérlet családi (2 felnőtt + 2 gyerek) 10.000 Ft
 
b)     Bélatelepi strand
Felnőtt:           500 Ft/fő/nap
Nyugdíjas:      300 Ft/fő/nap
Diák:              300 Ft/fő/nap (6 éves korig ingyenes)
Családi jegy: 1200 Ft/nap (2 felnőtt+2 gyerek)
Vizi élménypark használati díja: 1800 Ft/óra
Vizi élménypark napi jegy: 4000 Ft/nap
Heti bérlet diák: 1500 Ft
Heti bérlet felnőtt: 2500 Ft
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Heti bérlet családi (2 felnőtt + 2 gyerek) 6000 Ft
 
 
c)      Városi strand
Felnőtt:           500 Ft/fő/nap
Nyugdíjas:      300 Ft/fő/nap
Diák:              300 Ft/fő/nap (6 éves korig ingyenes)
Családi jegy: 1200 Ft/nap (2 felnőtt+2 gyerek)
Heti bérlet diák: 1500 Ft
Heti bérlet felnőtt: 2500 Ft
Heti bérlet családi (2 felnőtt + 2 gyerek) 6000 Ft
 
d)     Kutyás fürdető hely
Felnőtt:           500 Ft/fő
Diák:              300 Ft/fő/nap (6 éves korig ingyenes)
Kutya:            500 Ft/eb
 
3. Fonyód Város Önkormányzata kutyás fürdetőhelyként  üzemelteti a Fonyód, Vízirendőrség mögött
lévő 6705/11 hrsz-ú 5974 m2 méretű ingatlan teljes területét, valamint a Fonyód 6705/12 hrsz-ú, 9003
m2 méretű ingatlan teljes területét. A területet körbe kell keríteni. 

4. A Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Ügyvezetője által, jelen
határozatom 1-2 pontja szerint elkészített és csatolt Fürdőhely Üzemeltetési Szabályzatokat a melléklet
szerint elfogadom. 
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