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Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

62-es számú határozat 

 

 

a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum és a Mircea Birău fedett uszoda által nyújtott 

szolgáltatások 2021-ben érvényes ellenértékének elfogadására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

  

Látva a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága révén Marosvásárhely 

Polgármestere kezdeményezte 2020. március 9-i 393-as Jóváhagyási referátumot, a Maros 

Szabadidő- és Sportkomplexum és a Mircea Birău uszoda által nyújtott szolgáltatások 2021-ben 

érvényes ellenértékének elfogadására,  

Figyelembe véve a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága kedvező véleményezését,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

Figyelembe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 227-es számú törvény 

484-es cikkelye előírásait, valamint a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. évi 273-as 

számú törvény 30. cikkelye 1. bekezdése előírásait, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, amelyek a természetes és jogi személyek érdekében létrehozott helyi 

közszolgáltatások működésére vonatkoznak 

A 273/2006-os törvény 30. cikkelyének (2) bekezdése értelmében a tarifák összegét évente 

határozzák meg, és az ezekből származó jövedelmet teljes egészében a helyi közszolgálatok 

létrehozási költségeinek fedezésére, valamint ezen szolgáltatások fenntartási ás működési 

költségeinek finanszírozására használják fel. 

A közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó újraközölt 52/2003-as számú 

törvény előírásainak megfelelően,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 108. cikkelye „b” betűje, 129. cikkelye (2) bekezdése „c” betűje,, a 139. 

cikkelye (3) bekezdése „g” betűje és a 196. cikkely (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján 

 

 

Elhatározza: 
 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a 2021. január elsejétől a Maros Szabadidő- és Sportkomplexum és 

a Mircea Birău uszoda által nyújtott szolgáltatások ellenértékét a jelen határozat szerves részét 

képező 1, 2, 3 és 4 mellékletei szerint. 

 

2. cikkely. Jóváhagyják a szerződésbeli kötelezettségek 20%-kal való csökkentését a 2021-

es évre, a Maros Szabadidő- és Sportkomplexumban, Tutaj utca 2. szám alatt lévő haszonbérbe 

illetve bérbe adott területekre vonatkozó bérleti illetve haszonbérleti tarifákat illetően, azzal a 

feltétellel, hogy 2021.04.10-ig kifizessék a Marosvásárhellyel szembeni összes szerződésbeli 

kötelezettségeiket.   



 

3. cikkely. Jóváhagyják az ingyenes hozzáférést a Marosvásárhely Municípiumi  saját 

pályákhoz és sportbázisokhoz,  a Mircea Birău fedett uszodához, valamint a preszosztatikus 

ponyvával fedett Olimpiai medencéhez,  a Marosvásárhely Municípiummal közösen vagy által 

szervezett tevékenységeket illetően, a szervezetek, alapítványok, klubok és Szakszövetségek 

kérésére, a Marosvásárhely Municípiummal megkötött együttműködési protokoll alapján.  

 

4. cikkely. A komplexumon belüli szálláshelyekhez a kliensek ingyen férhetnek hozzá a 

Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága által láttamozott, speciális sorszámot 

tartalmazó voucher alapján.” 

 

5. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével a Marosvásárhelyi Tanács Végrehajtó Testületét 

bízzák meg, a Maros szabadidő- és sportkomplexum és a Mircea Birău fedett uszoda igazgatósága 

és a Helyi adókat és illetékeket kezelő igazgatóság révén. 

 

6. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  

 

7. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Maros Szabadidő- és Sportkomplexum Igazgatósága 

- Helyi adókat és illetékeket kezelő igazgatóság.  

 

 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. melléklet 

I. fejezet 

 

A Maros Szabadidő- és Sportkomplexum által nyújtott szolgáltatások ellenértéke: 

 

: 

 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 

idény 

2021  

idény 

2020 

idényen 

kívül 

2021 

idényen 

kívül 

0 1 2 3 4 5 

1. Felületeknek pihenést szolgáló 

építményekkel való elfoglalási díja 

(lej/négyzetméter/hónap)  

    

1.1. Magán- és jogi személyek épületére  

 

5,00 5,00 3,50 3,50 

1.2. 

 

Állami költségvetési egységeknek, 

szervezeteknek vagy sportegyesületeknek 

5,00 5,00 3,50 3,50 

2. Minden egyes településhez tartozó 

felületek területfoglalási illetéke, 

amelyeket kizárólag az épületek 

tulajdonosai használnak, járdákkal, 

lebetonozott vagy díszkővel kirakott 

teraszokkal   

(lej/négyzetméter/hó) 

3,20 3,20 1,10 1,10 

3. 

 

Áru raktározására, nagybani lerakatként 

használt épületekkel elfoglalt terület 

illetéke (lej/m
2
/hónap) 

716,00 716,00 716,00 716,00 

4. Irodák, székhelyekként használt 

épületekkel elfoglalt területek foglalási 

díja 

( lej/m
2
/hónap ) 

433,00 433,00 433,00 433,00 

5. Területeknek szabadidős tevékenység 

szervezésére alkalmas építményekkel való 

elfoglalási díja (biliárdasztalokkal, asztali 

tenisz, mechanikus géppel stb. felszerelt 

helyiségek) 

( lej/m
2
/hónap ) 

5,70 5,70 5,70 5,70 

6. Területeknek diszkóval való elfoglalási 

díja 

( lej/m
2
/hónap ) 

63,00 63,00 63,00 63,00 

7. Területeknek kereskedelmi tevékenységre 

(közélelmezés) való elfoglalási díja 

(lej/m
2
/hónap ) 

    

7.1. ~ építmény   27,20 27,20 13,60 13,60 

7.2. ~ terasz 22,00 22,00 1,10 1,10 

 

A 2008. február 28-i 68-as számú helyi tanács 1. mellékletének megfelelően, azon természetes és jogi 



személyek, akik közélelmezési tevékenységet folytatnak „kérésre évente területet is bérelhetnek a terasz 

számára, a helyi tanács határozata alapján”.  

A teraszok bérlési időtartama 4 hónap, azaz idényben 2021. május elseje és augusztus 31-e között.  

7.3. ~ tevékenység nélküli terasz 1,10 1,10 1,10 1,10 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

0 1 2 3 4 5 

8. Sportpálya bérlése lej/négyzetméter/hó  3,60 3,60 3,60 3,60 

9. 

 

Gyerekjátszóterek bérleti díja  

lej/m
2
/nap (jamping, felfújhatós stb.) 

2,20 2,20 2,20 2,20 

10. 

 

Árammal működő játékszerek területének 

bérleti díja  

lej/kiskocsi/nap 

13,60 13,60 13,60 13,60 

11. 

 

Víztükörnek használati díja,  

lej/tárgy/nap   

12,60 12,60 12,60 12,60 

12. Reklámkampányok, termékbemutatók 

szervezési illetéke – eladás nélkül  

lej/nap/létesítmény – legtöbb 3 

négyzetméter 

  

136,00 136,00 136,00 136,00 

13. Sajtótermék-, szórólap-terjesztési illeték 

Lej/nap/személy 

27,20 27,20 27,20 27,20 

14. Kulturális és szórakoztató rendezvények 

szervezési illetéke Lej/nap/létesítmény  

136,00 136,00 136,00 136,00 

15. Időszakos előadások szervezésének 

területfoglalási illetéke  

Lej/négyzetméter/nap   

63,00 63,00 63,00 63,00 

16. Szolgáltatások végzési illetéke:     

16.1 

 

- szennyvíz szivattyúzási illeték, 

lej/köbméter. Mért ivóvíz (Aquaserv) 

2,10 2,10 2,10 2,10 

16.2. Háztartásiszemét-elszállítási díj 

természetes személyeknek - nyaraló 

(lej/négyzetméter) 

120,00 120,00 -  - 

   ELJÁRÁS: Nyári idényben alkalmazzák (május 01. – augusztus 31.), idényen kívül nincs tevékenységük, 

fizetési határidő 2021. augusztus 31., ami után késedelmi büntetést számolnak fel, az érvényben levő 

törvények értelmében.  

16.3. - jogi és természetes személyeknek 

háztartási szemételszállítási díj – 

kereskedelmi és pihenési tevékenységgel 

lej/köbméter/hónap  

140,00 140,00 140,00 140,00 

ELJÁRÁS : Kereskedelmi és pihenési tevékenységű helyiségekre alkalmazzák a működés ideje alatt. 

17. csónakázó medence használati díja 

(motor nélküli csónak, lej/csónak/idény) 

136,00 136,00 - - 

18. Sportpálya bérlése: lej/óra     

18.1. – röplabda- és lábtenisz-pálya 

lej/óra  

16,00 16,00 16,00 16,00 

18.2. - kosárlabda-pálya lej/óra – 2 palánk 32,00 32,00 32,00 32,00 



18.3. - éjszakai lábtenisz lej/óra 22,00 22,00 22,00 22,00 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

0 1 2 3 4 5 

18.4. - éjszakai kosárlabda-pálya  lej/óra – 2 

palánk 

38,00 38,00 38,00 38,00 

18.5. - teniszpálya lej/óra  11,00 11,00 11,00 11,00 

18.6. - minifutball-pálya, műgyepes,  lej/óra   130,00 130,00 130,00 130,00 

18.7. 

 

- éjszakai minifutball-pálya, műgyepes,  

lej/óra   

167,00 167,00 167,00 167,00 

18.8. - old-boys futball-pálya (kispálya), 

műgyepes, 

lej/óra 

89,00 89,00 89,00 89,00 

18.9 Éjszakai old-boys futball-pálya 

(kispálya), műgyepes, 

lej/óra 

105,00 105,00 105,00 105,00 

18.10 - műgyepes minifutball-pálya bérlési 

díja, Marosvásárhely Polgármesteri 

Hivatala által  tömegsportrendezvények 

szervezésére, szombaton és vasárnap  

lej/óra 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

18.11 - műgyepes minifutball-pálya bérlési 

díja, Marosvásárhely Polgármesteri 

Hivatala által tömegsportrendezvények 

szervezésére, éjszakai megvilágítással, 

szombaton és vasárnap  

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

18.12 - műgyepes old boys-pálya bérlési díja, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 

által tömegsportrendezvények 

szervezésére, éjszakai megvilágítással, 

szombaton és vasárnap  

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

18.13 - műgyepes old boys-pálya bérlési díja, 

Marosvásárhely Polgármesteri Hivatala 

által tömegsportrendezvények 

szervezésére, éjszakai megvilágítással, 

szombaton és vasárnap  

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

18.14 - műgyepes minifutball-pálya bérlési 

díja, sportvetélkedők szervezésére, 

diákoknak, egyetemistáknak és iskolai 

sportkluboknak 

 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

18.15 - műgyepes minifutball-pálya bérlési 

díja, sportvetélkedők szervezésére, 

éjszakai megvilágítással, diákoknak, 

egyetemistáknak és iskolai 

sportkluboknak 

 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 2020 2020 2020 



idény idény idény idény 

0 1 2 3 4 5 

18.16 - röplabdapálya bérlési díja, 

sportvetélkedők szervezésére, 

diákoknak, egyetemistáknak és iskolai 

sportkluboknak  

 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

18.17 - műgyepes minifutball-pálya bérlési 

díja, edzések tartására (sportklubok és 

sportegyesületek) lej/óra 

 

68,00 68,00 68,00 68,00 

18.18 - műgyepes minifutball-pálya bérlési 

díja, edzések tartására (sportklubok és 

sportegyesületek), éjszakai 

megvilágítással 

lej/óra 

89,00 89,00 89,00 89,00 

18.19 - műgyepes old-boys-pálya (kispálya) 

bérlési díja, edzések tartására 

(sportklubok és sportegyesületek)  

lej/óra 

55,00 55,00 55,00 55,00 

18.20 - műgyepes old-boys-pálya (kispálya) 

bérlési díja, edzések tartására 

(sportklubok és sportegyesületek), 

éjszakai megvilágítással   

lej/óra  

76,00 76,00 76,00 76,00 



A sportpályák bérlésének feltételei edzések folytatása céljából (sportklubok és sportegyesületek)  

sorszám Meghatározás  Pontszám 

1 A struktúra régisége  

- 1 – 3 év között  2 

- 4 - 6 év között 4 

- 7 – 10 év között 6 

- 10 év fölött 8 

2 A verseny besorolása  

- Helyi 2 

- Megyei 4 

- Regionális 6 

- Országos 8 

3 Leigazolt sportolók száma  

- Max.100 2 

- 101 – 200 között 4 

-  201 – 300 között 6 

- 300 fölött 8 

4 Csoportok száma korkategóriák szerint   

- Max. 3  2 

- 4 – 6 között 4 

- 7 – 9 között 6 

- 10 fölött 8 

A sportpályák bérlése edzések folytatása céljából (sportklubok és sportegyesületek) a 

teljesítménysportot illetően az elért pontszám alapján történik, s előnyt élveznek, a fentebb 

ismertetett kritériumoknak megfelelően. A kéréseket/igényléseket az év június 30-áig kell 

benyújtani, a 4-es mellékletben ismertetett típuskérvénynek megfelelően. A sportpályák naponta 

7-24 óra között vehetők igénybe.  
 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

0 1 2 3 4 5 

18.2

1 

- röplabda- és kosárlabda-pálya bérlési 

díja, edzések tartására (sportklubok és 

sportegyesületek)  

lej/óra 

  

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

19 - Terembérlési illeték sport- és 

szabadidős tevékenységekre  

lej/óra 

21,00 21,00 21,00 21,00 

20 Elektromos traktor bérlési illetéke:     

20.1. - orvosi hordágy a Marosvásárhelyi 

Municípium sportklubjai által szervezett 

sportvetélkedőkre, az elektromos traktor 

szállítása a Maros Szabadidő- és 

Sportklubból a verseny lebonyolítása 

helyszínéig a sportklub költségén történik  

– lej/verseny/nap 

105,00 105,00 105,00 105,00 

20.2. - személyszállítás turisztikai céllal, 

Víkendtelep, felnőttek  

6,00 - 6,00 - 



lej/turnus 

20.3. - személyszállítás turisztikai céllal, 

Víkendtelep, gyerekek  

lej/turnus 

4,00 - 4,00 - 

21. Belépti díj jeggyel (lej/belépés/személy)       

21.1 A sportstruktúrák és nemkormányzati 

szervezetek, amelyek sport- és 

művelődési pályázatokat nyertek, 50%-os 

árkedvezményben részesülnek az 

igazolvány és az együttműködési 

protokollum alapján  

(lej/belépés/személy) 

- sportolók 14 éves korig 

- sportolók 14 éves kor felett 

  

 

 

 

 

2,00 

4,00 

 

 

 

 

 

2,00 

4,00 

 

 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

- 

- 

21.2. - felnőttek   

 

7,00 7,00 - - 

21.3. - 3 és 14 év közötti gyerekek és 

nyugdíjasok 

4,00 4,00 - - 

21.4. - 3 éven aluli gyermekek  Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

- - 

21.5. - Studcard tulajdonosok, a 2015. július 

30-i 214-es helyi tanácsi határozatnak 

megfelelően, 

 lej/ személy  

3,50 3,50 - - 

21.6. Árvaházból vagy családtípusú házakból 

származó gyerekek és kísérőik  

lej/ személy 

4,00 4,00 - - 

21.7. Súlyosan fogyatékos személyek kísérővel  Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

- - 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

0 1 2 3 4 5 

21.8. A közélelmezési egységek alkalmazottai  Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

- - 

21.9. Nyaralótulajdonosok, a szerződésben 

feltüntetett természetes személyek és 

azok 18 éven aluli gyerekeik  

Ingyenes 

belépés 

Ingyenes 

belépés 

- - 

 

22. 

 

Vízicsúszdák használati díja, 1,20 m 

mélységű medence  

Nyitva tartás: 

Óra  10
00 

-  11
30

, 12
00

 – 13
30

 ,14
00

 – 

15
30

, 

            16
00

 – 17
30

 , 18
00

 – 19
30

  

  

    

22.1 Vízicsúszdák használati díja, 1,20 m 

mélységű medence 

lej/turnus/csúszda/személy  

1,00 1,00 - - 

22.2 Vízicsúszdák használati díja, 1,20 m 16,00 16,00 - - 



mélységű medence, karszalagos bérlet 

alapján 

lej/nap/személy  

23. Belépti díj bérlettel (lej/idény)       

23.1. - felnőttek   120,00 120,00 - - 

23.2. - 14 éven aluli gyerekek és nyugdíjasok 82,00   82,00 - - 

23.3. 

 

- családi – két felnőtt és két, 3 és 14 év 

közötti gyermek 

335,00 335,00 - - 

24. Belépti díj bérlettel (lej/bérlet/hó)       

24.1 - 14 éven aluli gyerekek és nyugdíjasok 32,00 32,00 - - 

24.2 - felnőttek   42,00 42,00 - - 

24.3 - négytagú család – két felnőtt és két, 3 és 

14 év közötti gyermek 

84,00 84,00 - - 

25. Belépti díj bérlettel (lej/bérlet/hét)       

25.1 - 14 éven aluli gyerekek és nyugdíjasok 11,00 11,00 - - 

25.2 - felnőttek   21,00 21,00 - - 

25.3 - négytagú család – két felnőtt és két, 3 és 

14 év közötti gyermek 

26,00 26,00 - - 

26. 

 

Napozóágyak bérleti díja 

lej/pihenőágy/nap 

    

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

2020 

idény 

0 1 2 3 4 5 

26.1. - egyszemélyes napozóágy  6,00 6,00 - - 

26.2. - kétszemélyes napozóágy 8,00 8,00 - - 

27 Műanyag napozóágyak matraccal, 

műanyag kisasztallal és napernyővel ---- 

bérlési díj 

    

27.1 -1 műanyag nyugágy - lej/nyugágy/nap 16,00 16,00 - - 

27.2 -1 műanyag nyugágy + 1 műanyag 

kisasztal + 1 napernyő - lej/csomag/nap 

26,00 26,00 - - 

27.3 -1 műanyag nyugágy + 1  napernyő 

lej/csomag/nap 

11,00 11,00 - - 

27.4 -2 műanyag nyugágy + 1 műanyag 

kisasztal + 1 napernyő - lej/csomag/nap 

32,00 32,00 - - 

28. Baldachin bérleti díja lej/baldachin/nap     

28.1. - Kétszemélyes baldachin  

 

13,00 13,00 - - 

28.2. - Háromszemélyes baldachin  15,00 15,00 - - 

29. Napernyők bérleti díja lej/napernyő/nap  5,00 5,00 - - 

30. Csónakkölcsönzés díja     

30.1. PAFS-csónakok – 4 hely (lej/óra)   8,00 8,00 - - 

30.2. PAFS-csónakok – 7 hely (lej/óra)   14,00 14,00 - - 

30.3. Autó-típusú vízibicikli (lej/óra)   16,00 16,00 - - 

31. Belépti díj csoportoknak látogatás 

céljával, legtöbb 20 személy (látogatók) 
45,00 45,00 - - 

32. Parkolási díj :     

- lej/30 perc 1,50 - - - 



- lej /1 óra 2,00 - - - 

- lej /1 nap 9,00 - - - 

 

 

MEGJEGYZÉS : 

- A 3. oszlop díjait kizárólag az idény alatt alkalmazzák, éspedig május 1. és augusztus 31. 

között; 

 

- Az 5. oszlop díjait a január 1. – április 30., valamint a szeptember 1. – december 31. közötti 

időszakban alkalmazzák. 

 

- Az 1.1, 1.2, 2, 3, 4, 5, 6, 7.1, 7.2, 7.3, 8, 16.3, 17  pontoknál megjelölt illetékek fizetése 

negyedévenként történik, egészen: március 15-ig, június 15-ig, szeptember 15-ig és 

november 15-ig.  

 

- A 16.1 pontnál megjelölt illetékek fizetése a következőképpen történik:  

o 2021 első féléve (január, február, március, április, május, június), 2021. szeptember 

15-ig  

o 2021 második féléve (július, augusztus, szeptember, október, november, december), 

2022. március 15-ig.  

 

- a 18.6 és 18.7 pontok alatti minifutball-pálya bérlése kérésre fél árban történik (lehetőség van 

a két egyenlő részre való felezésre).  

 

- Az építmény alapterületével egyenlő felületre (a teraszon) évi illetéket kell fizetni, a 

kiegészítő területek esetén pedig ennek az illetéknek kétszeresét.  

 

-  

2. melléklet 

 

II. fejezet 

A Mircea Birău fedett uszoda nyújtotta szolgáltatások ellenértéke  

 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 2021 

0 1 2 3 

1 Belépés jegy alapján (belépőkártyák) az úszómedencébe - lej/személy/alkalom 

Alkalom = 1 óra és 30 perc 

1.1. - felnőttek 11,00 11,00 

1.2. - 14 éven aluli gyermekek 9,00 9,00 

1.3. - szauna, fényszauna, gőzfülke, jakuzzi 9,00 9,00 

1.4. - nyugdíjasok, háborús veteránok és fogyatékos 

személyek  

7,00 7,00 

2 Felnőttbérletek 

2.1. - havi bérlet    30 belépés/ hó 202,00 202,00 

2.2. - speciális bérlet 10 belépés/ hó 101,00 101,00 

3 Különleges gyerekbérletek a kis medencénél (10 év alatti gyerekek) 

3.1. - havi bérlet    30 belépés/ hó 95,00 95,00 

3.2. - speciális bérlet 10 belépés/ hó 50,00 50,00 

4 Szolárium  0,70 0,70 



lej/perc (legtöbb 6 perces szoláriumozás) 

5 Úszósapka díja 3,00 3,00 

6  A karkötős kulcsokért és belépő kártyákért fizetett 

garancia 10 lej/kártya minden bérlet és jegy 

esetében (beleértve az Iskolai Sportklub sportolóit 

is), melyet visszaszolgáltatnak a 

kulcsok/belépőkártyák eredeti állapotban való 

leadása esetén. Abban az esetben, ha a 

kulcs/belépőkártya elvesztődik vagy 

megrongálódik, kijövet ki kell fizetni a 10 lejes 

összeget a kasszánál. 

 

10,00 10,00 

7 A Mircea Birău Fedett Uszodába, illetve a Maros Sport 

– és Szabadidőközpontban található, Preszosztatikus 

Ballonnal fedett Olimpiai Medencébe való belépési 

illeték összege 50%-az alapdíjnak /tanuló/testnevelési 

óra, az  oktató tanárnak ingyenességet biztosítanak.  E 

preferenciális díjat azon tanulók esetében alkalmazzák, 

akik egyetem előtti oktatási intézményekben tanulnak  

Marosvásárhely megyei jogú város területén, és akik  

szervezetten gyakorolják az úszást, mint alternatív 

testnevelési tantárgyat, a 2019. Márc.28-i, 92-es számú 

HTH szerint. 

4,50 - 

 

 

 

3. melléklet 

 

III. fejezet 

A Maros Szabadidőközpont ballonnal fedett medencéje nyújtotta szolgáltatások ellenértéke  

 

 

Sor 

sz. 

Meghatározás Év 

2020 2021 

0 1 2 3 

1 Belépés jegy alapján - lej/személy/alkalom 

Alkalom = 1 óra és 30 perc  

  

1.1. - felnőttek 11,00 11,00 

1.2. - 14 éven aluli gyermekek 9,00 9,00 

1.3. - nyugdíjasok, háborús veteránok és fogyatékos 

személyek  

7,00 7,00 

2 Felnőttbérletek   

2.1. - havi bérlet    30 belépés/ hó 192,00 192,00 

2.2. - speciális bérlet 10 belépés/ hó 96,00 96,00 

A bérletek egyéniek és névre szólóak, csupán arra a hónapra érvényesek, amelyben 

megvásárlásra kerültek (folyó hónap), mely hónap letelte után elvesztik érvényességüket. 

3 Úszósapka 3,00 3,00 

4 Elveszítési vagy rongálódási illeték * :  

- öltözőkulcs 

10,00 10,00 

5 Úszótanfolyam gyerekeknek lej/gyerek/10 alkalom 10 89,00 89,00 



különböző napon, egyenként 1 óra – egyezmény 

alapján 

6 - a szervezett körülmények között úszó tanulók  

– a FRN 
#
 , FRP és FRT-nél leigazolva  

7,00 7,00 

7 A Mircea Birău Fedett Uszodába, illetve a Maros Sport 

– és Szabadidőközpontban található, Preszosztatikus 

Ballonnal fedett Olimpiai Medencébe való belépési 

illeték összege 50%-az alapdíjnak /tanuló/testnevelési 

óra, az  oktató tanárnak ingyenességet biztosítanak.  E 

preferenciális díjat azon tanulók esetében alkalmazzák, 

akik egyetem előtti oktatási intézményekben tanulnak  

Marosvásárhely megyei jogú város területén, és akik  

szervezetten gyakorolják az úszást, mint alternatív 

testnevelési tantárgyat, a 2019. Márc.28-i, 92-es számú 

HTH szerint. 

4,50 - 

 

*Számlával fizetik  

 
# 

a Maros Sportkomplexum medencéjénél (fedett medence) sporttevékenységet kifejtő 

sportegyesületek gyerekeire vonatkozóan 

 

A FRN-hez (Országos Úszószövetség), a FRP-hez (Országos Pólószövetség) és a FRT-hez 

(Román Triatlon Szövetség) csatlakozott klub nyilvántartásában szereplő gyerekek.  

 

 

 

So

r 

sz. 

A bérlés kedvezményezettje és 

tárgya  

Személyszám

/ sáv/alkalom 

(maximum) 

és 

megjegyzése

k 

Bérlés 

időszaka 

Bérleti díj 

Év 

 

2020 2021 

1 Úszás profilú sportklub: 

-2,5 széles/50 méter hosszú úszósáv 

bérlési díja 
1
 

18 személy. 2 óra 89,00  

lej/ úszósáv 

/alkalom 

89,00  

lej/ 

úszósáv 

/alkalom 

2 Nem úszás profilú sportklub vagy 

más egységek: 

- 2,5 széles/50 méter hosszú 

úszósáv bérlési díja 

15 személy. 2 óra 99,00  

lej/ úszósáv 

/alkalom 

99,00  

lej/ 

úszósáv 

/alkalom 

3 A FRN, FRP és FRT-hez 

csatlakozott szakklubok
2
: 

- tarifa/hó/bérlet/teljesítmény-

sportoló.. 

- 1 hónap 32,00 

lej/sportoló/ 

hó 

32,00 

lej/sportol

ó/ hó 

4 A FRN, FRP és FRT-hez 

csatlakozott szakklubok
3
: 

- ½ hónap, 

csak 

16,00 

lej/sportoló 

16,00 

lej/sportol

                                            
1
 A versenynaptár szerint a hivatalos versenyekre megszabott órákon kívül.  

2
 A FRN-hez (Országos Úszószövetség), a FRP-hez (Országos Pólószövetség) és a FRT-hez 

(Román Triatlon Szövetség) csatlakozott klubok  
 



- tarifa/½hó/bérlet/teljesítmény-

sportoló.. 

szeptember, 

iskola-

évkezdés  

/ ½ hó 

szept. 

ó / ½ hó 

szept. 

5 A törvény szerint engedélyezett 

személyek: 

-- úszó- vagy póló-sportvetélkedők 

szervezési tarifája   

A díjszabás 

magába 

foglalja a 

medence 

bérlési díját 

és az öltözőt 

Legtöbb 8 

óra /nap 

3.000,00  

lej/nap 

3.000,00  

lej/nap 

6 A FRN, FRP és FRT-hez 

csatlakozott szakklubok: 

- tarifa/hó/bérlet / a teljesítményre 

készülő sportoló 

- 1 hónap 32,00 

lej/sportoló/ 

hó 

32,00 

lej/sportol

ó/ hó 

7 A FRN, FRP és FRT-hez 

csatlakozott szakklubok : 

- tarifa/hó/bérlet/teljesítmény-

sportoló.. 

- ½ hónap, 

csak 

szeptember, 

iskola-

évkezdés  

16,00 

lej/sportoló 

/ ½ hó 

szept. 

16,00 

lej/sportol

ó / ½ hó 

szept. 

 

 

Megjegyzés : 

- A belépés a medencébe pólóedzés céljával bérlet kibocsátása után lehetséges, amely bérlet 

kizárólag a PÓLÓ program idejére érvényes, 7-8.30 és 18-21 óra között.  

- A PÓLÓ profilú klubok a havonta benyújtott névsor alapján egyenlítik a sportolónkénti díjat.  

- Működési program:  

- hétfő–péntek 7
00

-21
00 

- hétfő – péntek 7
00

-14
00

 – a látogatóknak és pihenőknek 

- szombat 7
00

-14
00

 – a látogatóknak és pihenőknek 

- vasárnap zárva – kivételt képeznek a FRN. (Rómán Úszó Szövetség), a FRP (Román 

Vízilabda Szövetség) és a FRT (Román Triatlon Szövetség) által, a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatallal együttműködésben szervezett vetélkedők 

     - A bérletek nem adhatók át (névre szólóak)    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                 
3 A FRN-hez (Országos Úszószövetség), a FRP-hez (Országos Pólószövetség) és a FRT-
hez (Román Triatlon Szövetség) csatlakozott klubok  
 



 

4-es melléklet 

 

 

Címzett, 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Maros Szabadidős és Sportkomplexum 

 

 

Alulírott 

______________________________________________________________________________ 

utca_______________________, sz. _____, telefon: _______________ fax: __________________, 

CIS ________________________, IBAN-kód: ______________________________________, 

nyitva: __________________________, CUI: ____________, létrehozás éve __________, 

_______________________________által képviselve, elnök minőségben, 

 

Kérvényezzük a_______________________________ bérlését, heti ______ órára, 

___________________________ tevékenység kifejtésére, a ______________ sportidényben. 

 

Ismerve a büntetőtörvénykönyv 326-os cikkelyének a hamis nyilatkozatokra vonatkozó 

előírásait, saját felelősségre nyilatkozzuk az alábbiakat:  

1. Sportolóink az alábbi szintű bajnokságokban tevékenykednek: 

 - Helyi       □ 

                         - Megyei   □ 

                         - Regionális   □ 

                         - Országos    □ 

2. Klubunk ______ számú leigazolt sportolóval rendelkezik 

3. A klub keretében ______ számú korkategóriák szerinti csoport tevékenykedik. 

 

 

 

Marosvásárhely, _______________ 

         Törvényes képviselő, 

                  _______________ 

 

 

 


