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IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL Ő TESTÜLETÉNEK 
16/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 
 
Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 
cikkének (1) bekezdés a.) pontjában kapott felhatalmazása alapján, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 112.§. (1) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 

 
1. §. 

 
A Tanuszodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a a  következő új, (6) bekezdéssel 
egészül ki: 
 
„(6) A tanuszoda használatáért a pályázati forrásból finanszírozott csoportos igénybevétel 
esetén a Tanuszoda vezetője egyedi díjtétel meghatározására jogosult.” 
 

2. §. 
 

A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép 
 
Ez a rendelet 2014. október 1 napjától lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti.  
 
 
 
Ibrány, 2014. szeptember 30. 
 

 
 
 
 
Berencsi Béla  Bakosiné Márton Mária   
polgármester   jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. melléklet 

A Tanuszodában alkalmazott belépődíjak, árak megállapításáról szóló 13/2010. (VI. 04.) 
önkormányzati rendelet 

1. melléklete 
 

1.Napi belép őjegy árak  
 
Ft/fő/alkalom 

1.1.Felnőtt úszó napijegy   500Ft 

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

 350Ft 

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 

Minden év  november 15-től a következő év  január 31-
ig terjedő időszakában 

 
Ft/fő 

 
alkalom 

2.1.Iskolai 4 alkalmas kedvezményes bérlet   (2.§./1/) 250Ft 1 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 
 

A bérletek a megvásárlás napjától számított  6 hónapig használhatóak fel. 
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.  

2.Bérletárak 
2014. 02. 01. napjától alkalmazandó bérletárak 

 
Ft/fő 

 
alkalom 

2.1.Iskolai 4 alkalmas kedvezményes bérlet   (2.§./1/) 250Ft 1 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 
 

A bérletek a megvásárlás napjától számított 6 hónapig használhatóak fel. 
Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
 
 
 
 



 
3. Ibrányi Úszó Társaság 
tagsági bérlet 

Ft/hó alkalom 

Ibrányi Úszó Társaság 
tagsági kártyával 
rendelkező úszóversenyre 
készülő gyermek részére a 
felkészüléshez névre szóló 
havi bérlet 

1.000.-Ft Korlátlan számú 

Azoknak a gyerekeknek a 
részére, akik az országos 
szintű versenyre eljutnak, az 
uszodahasználat díjmentes! 
 

- - 

 

A bérletek a megvásárlás napjától számított  1 hónapig használhatóak fel. 
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. 

Ibrányi Úszó Társaság tagsági bérlet: az Ibrányi Úszó Társaság elnöke által kiadott 
névre szóló tagsági igazolvánnyal rendelkező gyermek (18 éven aluli) részére adható ki 
az úszóversenyekre történő felkészülés céljából. A bérlet havi bérlet, s érvényessége alatt 
korlátlan számú úszásra jogosítja tulajdonosát. Másra át nem ruházható. 
 
 


