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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő TESTÜLETÉNEK 
3/2011. (II.04.) önkormányzati rendelete 

 
a Tanuszodában alkalmazott  belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A.§.(2) bekezdésében 
kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. törvény 8.§.(1)-
(2) bekezdéseiben meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

1. §  
 

Tanuszodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: rendelet) 
 
A rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép 
 

2. § 
 
A Rendelet 3. §.  helyébe a következő rendelkezés lép:  
 
„3.§. (1) Az uszodában reklámozás céljára díjmentesen tábla, vagy papír alapú plakát 

helyezhető el  az uszoda  vezetőjének engedélyével. 
(2) A plakátot és reklámtáblát csak úgy lehet elhelyezni, hogy az ne sértse meg  uszoda 

falfelületén lévő burkolatot, s az uszoda használatát ne akadályozza. 
(3) Az uszodában csak olyan termékek, rendezvények reklámozhatóak, melyek 

reklámozása nem ütközik jogszabályba.” 
 

3. § 
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
(2) Hatályát veszti a 13/2010 (VI.04.) önkormányzati rendelet 2. melléklete. 
 
Ibrány, 2011. január 25. 
 

Berencsi Béla   Bakosiné Márton Mária  
polgármester    jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a Tanuszodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. 
(VI. 04.) önkormányzati rendelethez 
 

1.Napi belépőjegy árak  
 
Ft/fő/alkalom 

1.1.Felnőtt úszó napijegy   500Ft 

1.2.Gyermek-diák-nyugdíjas úszó napijegy   350Ft 
1.3.Csoportos úszójegy  
 

 300Ft 

1.4.Szaunajegy   850Ft 

1.5.Felnőtt kombinált napijegy  1200Ft 

1.6.Gyermek-diák-nyugdíjas kombinált napijegy  1000Ft 

1.7.Gyógyúszás (gyermek, 18 éves korig)   300Ft 

1.8.Úszásoktatás- felnőtt /tanórán kívüli  3000Ft- 10 alkalom   

1.9.Úszósapka kölcsönzés 100Ft/db/alkalom 
1.10. Családi napijegy (2 felnőtt + 1 gyermek)  1000 Ft 
1.11. Családi napijegy (2 felnőtt + 2 gyermek) 1200 Ft 
1.12. Családi napijegy (2 felnőtt + 3 gyermek) 1500 Ft 
1.13. Családi napijegy (1 felnőtt + 1 gyermek)   700.-Ft 
1.14. Családi napijegy (1 felnőtt + 2 gyermek) 1000.-Ft 
1.15. Családi napijegy (1 felnőtt + 3 gyermek)  1200.-Ft 

 
 

2. Bérletárak 
2011. február 1-től május 31-ig terjedő időszakra 

 

 
Ft/fő 

 
alkalom 

2.1.Iskolai 4 alkalomra szóló kedvezményes bérlet   
(2.§./1/) 

1000Ft 4 alkalomra    

2.2.Felnőtt úszóbérlet  
3500Ft 12 

alkalomra 

2.3.Diák-nyugdíjas úszóbérlet  
2500Ft 12 

alkalomra 

2.4.Szaunabérlet  
6000Ft 12 

alkalomra 

2.5.Felnőtt kombinált bérlet  
8000Ft 12 

alkalomra 

2.6.Diák-nyugdíjas kombinált bérlet  
7500Ft 12 

alkalomra 
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.  
 

2.Bérletárak 
2011. 06. 01. napjától alkalmazandó bérletárak 

 
Ft/fő 

 
alkalom 

2.1.Iskolai 4 alkalomre szóló kedvezményes bérlet   
(2.§./1/) 

1000Ft 4 alkalomra    

2.2.Felnőtt úszóbérlet  
4500Ft 12 

alkalomra 

2.3.Diák-nyugdíjas úszóbérlet  
3200Ft 12 

alkalomra 

2.4.Szaunabérlet  
7500Ft 12 

alkalomra 

2.5.Felnőtt kombinált bérlet  
10000Ft 12 

alkalomra 

2.6.Diák-nyugdíjas kombinált bérlet  
9000Ft 12 

alkalomra 
 
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 



Felnőtt jegyen és bérleten a 18 év felettieket kell érteni azzal, hogy aki 18. életévét betöltötte 
és nappali tagozaton középiskolában vagy felsőoktatásban tanulmányokat folytat, a 
diákigazolvány bemutatásával jogosult a diákjegyre. 

Diákjegy és bérlet a 14. életév betöltését követő naptól a 18. életév betöltésének napjáig 
vehető igénybe. Az életévet arcképes igazolvánnyal igazolni szükséges. 

Nyugdíjas jegy és bérlet a nyugdíjas igazolvány bemutatásával igényelhető, illetve a 62. 
életév betöltésének igazolása (arcképes igazolvány felmutatása) esetén nem szükséges a 
nyugdíjas igazolvány bemutatása. 

Gyermekjegy és bérlet a 4. életév betöltésétől a 14. életév betöltésének napjáig váltható. Az 
életkort az azt bizonyító okmánnyal, okirattal igazolni szükséges. 

Csoportos kedvezményes úszójegy váltása szempontjából csoport: legalább 6 fő. 
 
 
 
 


