
IBRÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 
13/2010. (VI. 04.) önkormányzati rendelete 

a Tanuszodában alkalmazott  belépődíjak, árak megállapításáról 
L3 

 
Ibrány Város Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, 
többször módosított 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 16. § (1) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következõket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1.) A tanuszoda használatáért fizetendő díjtételeket e rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza. 
(2.) Az uszodát a 4 éven aluli gyermekek ingyenesen használhatják, de kizárólagosan szülői 

felügyelettel. 
(3.) A kedvezményes családi belépőjegy vásárlása esetén egyéb más kedvezmény nem vehető 

igénybe. 
(4.) Csoportos úszójegy megvásárlása az uszoda 60 perces(1 órás) használatára jogosít. 
(5.) A gyógyúszásra váltott jegy az uszoda 60 perces (1 órás) használatára jogosít. 
 

2. § 
 
(1) Az  ibrányi állandó lakos általános iskolai tanulók, óvodások iskolai/óvodai 4 alkalmas – 
elsősorban tanórák keretében történő úszásoktatása céljára - kedvezményes havi bérlet 
váltásra jogosultak.  

(2) Amennyiben a gyermek nem tudja igénybe venni az adott hónapban a 4 alkalmat, úgy a 
bérlet esedékességét követő 2 hónapon belül jogosult tanórákon kívüli időpontban is annak az 
uszodai felhasználására egyénileg. 

3. § 
 

(1) Az uszodában reklámozás céljára 50x70 cm-es tábla, vagy papír alapú plakát helyezhető 
el.  

(2) Az elhelyezés csak olyan módon oldható meg, - az uszoda vezetőjének engedélyével - ami 
az érintett falfelületen lévő burkolatot nem sérti.  

(3) Az uszodában csak olyan termékek, rendezvények reklámozhatóak, melyek reklámozása 
nem ütközik jogszabályba.  

(4) A kihelyezés díját e rendelet 2. sz. melléklete tartalmazza. 
(5) Amennyiben a reklámtábla/plakát kihelyezésének ideje a teljesített befizetés alapján lejárt, 

úgy az uszoda vezetője a táblát/plakátot eltávolítja, s amennyiben értesítés ellenére azt a 
tulajdonos nem szállítja el, úgy őrzéséről nem köteles gondoskodni. 

(6) A városi, (önkormányzat, illetve intézmények és civil szervezetek által szervezett) 
rendezvények és az uszoda épületében megtartásra kerülő rendezvények reklámozására 
kihelyezett plakátok díjmentesen helyezhetők el.  
 
 

4. § 
Az öltözőszekrények kulcsainak biztosításáért letéti díjat kell fizetni, mely a kulcs 
visszaszolgáltatásakor visszajár. A kulcs letéti díját e rendelet 3. sz. melléklete tartalmazza. 

 
 



5.§. 
 

(1) A rendőrség, tűzoltóság, mentőszolgálat hivatásos állományú ibrányi állandó lakos 
tagjai, dolgozói, valamint a Polgárőr Egyesület és Önkéntes Tűzoltó Egyesület ibrányi 
állandó lakos tagjai a diák-nyugdíjas kedvezményes jegy, illetve bérlet váltásra  jogosultak.  
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezmény úgy vehető igénybe, hogy az arra 
jogosult a jegy/bérlet váltásakor érvényes lakcímkártyájával igazolja az ibrányi állandó 
lakcíme meglétét, valamint rendőr/mentő/tűzoltó igazolvánnyal illetve Egyesületi tag esetén 
az egyesület vezetőjének bélyegzővel ellátott igazolásával a kedvezményre jogosító feltételek 
meglétét.  

6.§. 
 

(1) A nyitvatartási időn túl lehetőség van a  4. sz. mellékletben  meghatározott bérleti díjak 
megfizetésének ellenében az uszoda egészének meghatározott időre történő bérlésére 
sportrendezvények, valamint egyéb- a rendeltetésszerű használatnak megfelelő- célra. 
(2) Az uszoda bérlésével kapcsolatos igényeket az intézmény vezetőjénél legalább 10 
munkanappal az esedékessége előtt előre be kell jelenteni  

 
7. § 

 
Ez a rendelet 2010. július 01. napján lép hatályba.  
 
Ibrány, 2010. május 25. 
 
 

Berencsi Béla    Bakosiné Márton Mária  
polgármester     jegyző 

 
 

1. sz. melléklet1 
 
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  
 

 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 
 

Ft/fő 
 

alkalom 

2.1.Iskolai 4 alkalmas 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. 
 

 
2. sz. melléklet 

Reklámtábla kihelyezés díja: 5.000,- Ft/hó/db + áfa 
Plakát elhelyezés  díja:  1000.-Ft/db/hét + áfa , de minimum 1000.-Ft/db+áfa 
 

 
3. sz. melléklet 

Kulcs letéti díja: 200,- Ft/kulcs 
4.sz. melléklet 

A tanuszoda bérbe vehető az alábbi díjtételek megfizetése mellett: 
 Időtartam  Ft/óra -Uszoda bérlés 
1 órától-3. óráig 10.000.-Ft/óra 

4. órától-6. óráig 8.000.-Ft/óra 

7. órától-9. óráig 5.000.-Ft/óra 
 

Az árak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 
Minden megkezdett óra egész órának számít a bérleti díj fizetésének számítása szempontjából. 
 


