
ÖBÖL KÁRTYA 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a balatonfűzfői strandokra érvényes 

kedvezménykártya igények befogadását az alábbi helyszíneken és időpontokban végezzük: 

 

Helye: Fövenystrand 

 Csütörtök:  9:00 – 12:00 és 16:00 – 18:00 

 Péntek:  9:00 – 12:00 és 16:00 – 18:00 

 Szombat:  9:00 – 12:00 (Páratlan héten) 

Helye: Tobruk srand 

 Kedd:   16:00 – 18:00 

 Szerda:  16:00 – 18:00 

 Szombat:  9:00 – 12:00 (Páros héten) 

Helye: Városgondnokság iroda (Fűzfőgyártelep, Szállás utca 8.) 

 Kedd:   9:00 – 12:00 

 Szerda:  9:00 – 12:00 

 

Ügyintéző: Némethné Kocsis Edit  (Tel: 06-30/245-8463, hétköznap: 9:00 – 18:00 óra között) 

 

Kártyára jogosultak köre: 

 Balatonfűzfői, litéri és papkeszi állandó lakosok 

 Balatonfűzfői nyaralóingatlannal rendelkező tulajdonosok, ingatlanonként 2 db igényelhető 

 Balatonkenesei állandó lakosok utcajegyzék szerint: Balaton körút páros oldalán 108-as 

házszámtól felfelé, a páratlan oldalon a 233-as házszámtól felfelé 

 Balatonalmádi állandó lakosok utcajegyzék szerint: Uszodai út, Hársas köz, Hársas utca, 

Dráva utca, Bükkfa utca, Krisztina utca, Gesztenye utca, Maros utca, Ipoly utca, Körös utca, 

Rába utca, Duna utca, Homok utca, Bartók Béla utca (az Ipoly utcai kereszteződéstől Fűzfő 

irányába eső szakasza), Erkel Ferenc utca (Rába utcai kereszteződéstől Fűzfő irányába eső 

szakasza)  

 

Kártya elkészítéséhez szükséges dokumentumok: 

Felnőtt (3.000,- Ft) és Diák (2.000,- Ft):  Gyermek (4-14 éves korig, 1.000,- Ft):  

 Személyi igazolvány     Lakcím kártya 

 Lakcím kártya     Személyes megjelenés 

 Személyes megjelenés   Felnőtt kíséret 

 

Üdülő tulajdonosok (5.000,- Ft, ingatlanonként két főre váltható ki) 

 Személyi igazolvány 

 Lakcím kártya 

 Személyes megjelenés 

 Önkormányzat adóosztályának igazolása az adótartozás-mentességről 

Az adóosztály elérhetősége: Fűzfőgyártelep, Nike krt. 1. (Városháza) 

Ügyfélfogadás:  hétfő - szerda  8:00 – 12, 13:00 – 16:00 

   péntek  8:00 – 12:00 

 

Az elkészült kártyák az igénylés helyén kerülnek kiszolgáltatásra. Gyártási idő kb. 72 óra, 

ezen időszak alatt a befizetésről kapott nyugta és a személyi igazolvány együttes bemutatása 

jogosít a strandra történő belépésre. 

 

Kellemes időtöltést kívánunk! 

Balatonfűzfő Városgondnoksága 




