E L Ő T E R J E SZ T É S
Készült a Képviselő-testület 2010. november 18-án tartandó ülésére
Kedvezménye idénybelépő biztosítása az üdülőtulajdonosok részére
A napirend előterjesztője: Balassa Balázs polgármester
Az előterjesztést előkészítette: Lutár Mária körjegyző
Folyamatos megkeresések érkeznek az önkormányzat felé, hogy kedvezményes strandbelépőt
kapjanak a nyaraló tulajdonosok. Ezen igény teljesítésére vonatkozóan az alábbi javaslatot terjesztem a
Képviselő-testület elé.
Jelenleg a felnőtt szezon belépő 18.000 Ft-ba, a gyermek és diák belépő erre az időszakra 9.000 Ft.
Javasolom, hogy minden olyan ingatlan esetében a tulajdonosok igényelhessenek maximum 6 db
kedvezményes idény belépőt (mely lehet gyermek vagy felnőtt) mely után építményadót fizetnek. A
belépőt vonalkódos kártya formájában kapnák meg, mellyet a bejáratnál elhelyezett leolvasóval
lehetne használni, kerülve a pénztárnál történő sorban állást. A belépő napi egyszeri belépésre
jogosítana. A felnőtt idénybelépő árát 7.000 Ft-ban, a gyermek idénybelépő árát 3.500 Ft-ban
javasolom megállapítani.
A jelenleg ha az ingatlantulajdonos 16 óra előtt meg be a strandra a felnőtt 500 Ft, a gyermek és diák
250 Ft belépődíjat fizet. A strandot az önkormányzat 75 napig működteti fizetős strandként. A
tervezett idénybelépő összegét figyelembe véve a kedvezményezett a megfizetett összeggel 14 napra
vonatkozó belépődíjat vált meg. Vagyis az a nyaralótulajdonos, aki minden nap igénybe venné ezalatt
az időszak alatt a strand szolgáltatásait 61 nap ingyen látogathatja a strandot.
Így első olvasatra nagy kedvezménynek tűnik, de számításaim szerint az önkormányzatnak ez nem
okozna bevétel kiesést az alábbiakat figyelembe véve.
Vegyük alapul, hogy az ingatlan tulajdonosok 30 %-a (270) igényli a kedvezményes belépőt.
Amennyiben átlagosan 3 felnőtt és 3 gyermek belépő vásárlásával számolunk ez ingatlanonként
31.500 Ft. Ez 8.500.000 Ft bevételt jelentene. Jelenleg a nyaralótulajdonosok 80%-a 18 óra után
ingyen megy strandolni, ami az önkormányzatnak csak költséget jelent.
A vonalkódos belépőkártya valamint a kártyaolvasó hozzávetőlegesen egy személyre jutó költsége kb.
500 Ft. Amennyiben a tulajdonos vigyáz rá, a kártya több évig felhasználható, csak a hitelesítést kell
minden évben elvégezni. Ez nem azt jelenti, hogy kártyarendszert szeretnénk bevezetni a strandon, ezt
csak a kedvezményes belépővel rendelkezők használhatják.
Határozati javaslat
A Képviselő-testület az építményadót fizető üdülőtulajdonosok részére ingatlanonként maximum 6 db
a strand igénybevételére feljogosító kedvezményes idénybelépőt biztosít. A 2011. évi szezonra
vonatkozóan a felnőtt idény belépő árát 7.000 Ft-ban, a gyermek és diák idény belépő árát 3.500 Ftban határozza meg.
Megbízza a polgármestert, hogy a rendszer működtetéséhez szükséges technikai feltételekre
vonatkozóan szerezzen be árajánlatokat.
Határidő: 2011. január 30.
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Szigliget, 2010. november 10.
Balassa Balázs
polgármester

