Z Á H O N Y VÁROS
Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2004. /IV. 01./
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A városi uszoda használatáért fizetendő díjakról és a nyitvatartás rendjéről
EGYSÉGES SZERKEZETBEN a 7/2005. /IV.4./, 28/2005./XII.23./, 12/2006. /VI.30./,
1/2009./II.3./, 14/2009. /VII.4./, a 17/2012. (VII.19.) Önkormányzati rendelettel
A rendelet hatálya
1. §
A rendelet hatálya kiterjed a városi uszoda szolgáltatásait igénybevevő természetes személyekre.
Az uszoda használatáért fizetendő díjak

2. §
(1) Záhony Város Önkormányzata az uszoda használatáért fizetendő díjakat az 1. számú
melléklet szerint állapítja meg.

Az uszoda térítésmentes igénybevételére jogosultak
3. §
(1) A MÁV által az uszoda építése során szervezett munkaverseny nyertes záhonyi
csapatának tagjai tiszteletjegyben részesülnek, amely alapján az uszoda szolgáltatásait
ingyenesen jogosultak igénybe venni.
(2) A 6. életévüket be nem töltött gyermekek, valamint a Záhony városban szervezett
formában működő úszó-, illetve kajak-kenu szakosztály tagjai számára az uszoda
igénybevétele ingyenes.
Kedvezményes belépésre jogosultak
4. §

(1)** Kedvezményes jegyet vehetnek igénybe

a.) 18 éven aluli gyermekek
b.) diákigazolvány felmutatása mellett a felsőoktatási intézmények nappali tagozatos hallgatói
c.) ****62. életévet betöltött nyugdíjas és rokkantnyugdíjas igazolás mellett, személyi
igazolvány és nyugdíjas igazolvány felmutatásával.

(2) Kedvezményes belépőjegy illeti meg továbbá a Záhony város területén állandó
lakóhellyel rendelkező
- súlyos mozgáskorlátozott, illetőleg
- fogyatékos személyeket
- ****valamint egy fő kísérőjét.
Az uszoda nyitvatartása
5. §
/1/*Az uszoda az alábbi nyitvatartási rend szerint működik:
-

hétfőtől – péntekig:
keddtől – péntekig:

- szombaton és vasárnap:
A nyári tanítási szünetben:
- hétfőn:
- keddtől – vasárnapig:

1500 órától – 2100 óráig
800 órától – 1300 óráig úszásoktatás a záhonyi Árpád
Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény tanulói számára. Az úszásoktatás ideje alatt a
tanulók felügyeletét, az oktatást és az intézmény
megóvását az iskola köteles biztosítani.
900 órától - 2100 óráig.
1500 órától - 2100 óráig
900 órától – 2100 óráig.

(2) Hosszabbított nyitvatartás engedélyezésére az uszoda üzemeltetője is jogosult.

*Módosította a 7/2005. /IV.4./ Ör., 2005. április 15. napján lép hatályba
**Módosította a 28/2005./XII.23./ Ör., 2006. január 01. napján lép hatályba.
****Módosította az 1/2009. /II.3./ Ör., 2009. február 15. napján lép hatályba.

Záró rendelkezések
6. §
Ez a rendelet 2004. április 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az uszoda
belépőjegy árának megállapításáról és nyitvatartásáról szóló 1/1994. /II.3./ számú, valamint az
annak módosításáról rendelkező, 18/1998. /XII. 28./, 20/2003. /VI.4./, 25/2003. /IX.30./, illetőleg
az 5/2004. /III.1./ számú önkormányzati rendelet.

Z á h o n y, 2004. március 30.

Háda Imre sk.
polgármester

Belinszky Béla sk.
címzetes főjegyző

****** 1. sz. melléklet
A városi uszoda használatáért fizetendő díjakról
Belépőjegy ára
záhonyi lakóhellyel
rendelkezők részére
/Ft/

Belépőjegy ára
nem záhonyi lakóhellyel
rendelkezők részére
/Ft/

Felnőtt uszoda belépő

500

600

Kedvezményes uszoda belépő (6-18 éves korig, valamint
62 éves kor felett)

290

390

Felnőtt kombinált uszoda-szauna jegy

1000

1200

Kedvezményes kombinált uszoda-szauna jegy

730

830

4300

4500

2300

2500

-

245

-

215

Belépő fajtája

10 alkalomra szóló felnőtt belépő
(60 napos érvényességgel)
10 alkalomra szóló kedvezményes belépő
(60 napos érvényességgel)
Csoportos belépő 11 - 20 fő
Csoportos belépő 21 fő felett
Családi belépő

1070
(Két szülő és egy gyerek)

600/szülő
390/gyerek

Családi belépő
1310
(Két szülő és két vagy három gyerek)

600/szülő
390/gyerek

A záhonyi lakcímkártyával rendelkező 6 éven aluli gyermekek belépése ingyenes.
A nem záhonyi, 6 év alatti gyermekekre a „Kedvezményes uszoda belépőjegy” azaz 390 Ft/fő
érvényes.
A belépőjegy ára 27 % ÁFA-t tartalmaz.
******Módosította a 17/2012./VII.19./ Ör, 2012. július 25. napján lép hatályba

