
 

Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat 

Jegyzője 

______. számú előterjesztés 

 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról 

szóló 219/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozat hatályba nem lépéséről 

 

I. Tartalmi összefoglaló 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat polgármestere a Kocsis Sándor Sportközpont 

Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 219/2020. (XI. 23.) polgármesteri 

határozatban hagyta jóvá a Kocsis Sándor Sportközpont (a továbbiakban: Sportközpont) Újhegyi 

Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) 2020. január 2-ától hatályos jegyárait. 

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges 

gazdasági intézkedésről szóló 603/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § 

(1) bekezdés b pont ba) alpontja kimondja, hogy a helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési 

szerv által nyújtott szolgáltatásért, végzett tevékenységéért megállapított díj, az önkormányzati 

vagyonnal való gazdálkodás keretében felmerülő díj, illetve egyéb díjfizetési kötelezettség (a 

továbbiakban együtt: díj) mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon díjnak az e rendelet 

hatálybalépését megelőző napon hatályos és alkalmazandó mértéke. 

A Rendelet 1. § (2) bekezdése alapján az (1) bekezdés szerinti szervezet a Rendelet 

hatálybalépésének napjától már megállapított új díjat nem vezethet be, 2021. december 31. napjáig új 

díjat nem állapíthat meg, meglévő díjat új kötelezetti körre nem terjeszthet ki. 

A Rendelet rendelkezései miatt 2021. január 2-ától nem emelhetők meg az Uszoda belépőjegyeinek 

és bérleteinek az árai, így a 219/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozat nem léphet hatályba. 

 

II. Hatásvizsgálat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 

Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 409/2017. (XII. 

14.) KÖKT határozatban állapította meg a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és 

Strandfürdő 2018. január 1-jétől hatályos jegyárait. A Rendelet értelmében a jelenleg alkalmazott 

jegyárak maradnak hatályban. 

 

III. A végrehajtás feltételei 

 

A Képviselő-testület döntéséről tájékoztatni szükséges a Sportközpont intézményvezetőjét, valamint 

a lakosságot. 

 

IV. Döntési javaslat 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az előterjesztés 

1. mellékletében foglalt határozatot. 

 

Budapest, 2020. december 21. 

 

 

 

        Dr. Szabó Krisztián 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

 …/2020. (… …) határozata 

a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról 

szóló 219/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozat hatályba nem lépéséről 

 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (5) bekezdés 17. pontjában 

meghatározott feladatkörében, figyelemmel a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (2) 

bekezdésére a következőket rendeli el: 

 

1. Nem lép hatályba Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesterének a 

Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról szóló 

219/2020. (XI. 23.) polgármesteri határozata. 

 

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba. 
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