Balatonszárszó Polgármesterétől
8624 Balatonszárszó, Hősök tere 1.
Telefon: 84/362-501

Tisztelt Balatonszárszói Lakosok, Üdülővendégek, Szálláshely-szolgáltatók!

A Képviselő-testület 219/2015.(XI.05.) sz. határozatában arról döntött, hogy a Balatonszárszó,
Mikszáth Kálmán utcai központi strandot 2016. évtől fizetős strandként üzemelteti.
A strand 2016. évben június 15-től augusztus 31-ig belépődíj fizetése ellenében lesz látogatható. 2016.
május 1-től június 14-ig, illetve szeptember 1-től szeptember 15-ig a strand szabad strandként üzemel,
a szolgáltatások igénybevételének lehetősége nélkül.
A Képviselő-testület a strand díjait az alábbiak szerint állapítja meg:
felnőtt napi jegy
gyermek napi jegy (4-18 év)
kabin (napi)
értékmegőrző (napi)
parkoló
kerékpár megőrző

600.- Ft
250.- Ft
400.- Ft
400.- Ft
ingyenes
ingyenes

/A jegy egy napra szól, karszalag használatával napi többszöri belépésre jogosít fel. Az árak az ÁFÁ-t
tartalmazzák./
Az Önkormányzat mentességet biztosít:
- a 4 éven aluli gyermekeknek,
- a balatonszárszói állandó lakosoknak (személyazonosító igazolvány és lakcím kártya
felmutatása ellenében),
- a Balatonszárszó Nagyközségi Önkormányzat dolgozóinak,
- a strand alkalmazottainak, strandi üzletek bérlőinek és alkalmazottainak
- a strandra munkavégzés céljából belépőknek.
A Képviselő-testület a Balatonszárszón magán-vagy kereskedelmi szálláshelyet igénybevevő,
idegenforgalmi adót (a továbbiakban IFA) fizető vendégek részére kedvezményes strandbelépést
biztosít. A kedvezményes felnőtt napi jegy díja: 200.- Ft.
Az Önkormányzat a kedvezmény igénybevételét Szárszó Kártya bevezetésével és alkalmazásával
biztosítja. Minden vendég, aki legalább egy éjszakát Balatonszárszón tölt és a szálláshelyén kifizette
az IFÁ-t, jogosult a kártyára.
A névre szóló kártyát a vendég a szálláshelyen kapja meg, amit a szállásadó tölt ki. Külön nem kell
érte fizetni. A kártya családra vagy együtt nyaralókra együttesen vonatkozik, feltűntetésre kerül rajta a
nyaraló vendégek száma (külön IFA köteles, és külön nem IFA köteles személyek száma); tartalmazza
továbbá a szálláshely címét, a vendéglátó nevét, valamint a tartózkodási időt is. Érvényessége a
szálláshelyen való tartózkodás idejére szól.
Minden szállásadó (magán-és kereskedelmi szálláshely üzemeltetője továbbá szolgáltató iroda)
együttműködési megállapodás keretében előzetesen igényelhet kártyát az Önkormányzattól, amivel az
idegenforgalmi szezon végén az IFA-ellenőrökkel az utolsó IFA-elszámolásnál elszámol.

A kártya évente sorszámozott, csak az adott évben használható, önindigós, a kitöltendő hátoldala 3
példányos. Az első példány a szállásadónál marad, a második példányt az IFA-ellenőröknek kell
átadni, a harmadik példány – amely a kártya elülső oldalára felragasztásra kerül – a vendéget illeti
meg. A kedvezményes strandbelépőre a kártya felmutatása jogosít fel.
A szállásadó köteles az általa vezetett vendégkönyvben a vendég neve mellett feltűntetni a kártya
sorszámát, és a kártyát szabályosan kitöltve a vendég részére átadni.
A rontott kártyát átírni, megsemmisíteni nem szabad, azt haladéktalanul le kell adni az
Önkormányzatnál, és újat lehet igényelni helyette.
A kereskedelmi szálláshelyek legfeljebb 50 darab, a magánszálláshelyek 3-20 darab kártyát kaphatnak,
szükség esetén azonban további darabszám igényelhető.
A felhasznált kártyák szállásadónál maradó példányát és a fel nem használt kártyákat legkésőbb
szeptember 30-ig a Közös Önkormányzati Hivatalnál le kell adni.
Balatonszárszó, 2016. március 3.
Dorogi Sándor sk.
polgármester

