
 

 

 
 
 

Tel: +36 26 300 207 
v8@szentendre.hu  

1. sz melléklet 

 

Aquapalace Szabadidőközpont V8 Uszoda 

vízfelületének vízisport célú bérlésére és bérbeadására vonatkozó  

egységes kritériumrendszere 

Szentendre Város 151/2020 (XI.11.) sz. polgármesteri határozat alapján 

 

Egységes kritérium rendszerének pontja az egyesület nyilatkozata alapján:  pont  

 

1. Sportcélú pályasáv bérlő, ha tagja a sportszövetségnek    20  

2. Szentendrei gyermekeket, felnőtteket oktató egyesület (lakcímkártya) létszám 20 

3. Szentendre városban bejegyzett vagy telephelyű egyesület    20 

4. Egy havi előre megrendelés és utalás felvállalása     20 

5. Két heti előre megrendelés és utalás felvállalása     10 

6. Sport oktatói tevékenység (végzettség, szakmai gyakorlat év)   10 

7. Panasz, visszaélés, nem megfelelő magatartás, készült-e jegyzőkönyv  -10 

8. Utánpótlás korú sportolók delegálása versenyekre korosztályos válogatottba 10 

9. Felvállalt versenyek, mérkőzések, sportrendezvények éves száma   10 

10. Felvállalt éves nyílt napok, bemutatók, rendezvények száma    10 

11. Heti felvállalt sávbérlések száma, évente hány héten, nem 15-19 óra közt  10 

12. Heti felvállalt sávbérlések száma, évente csúcsidőn kívül    10 

13. Heti felvállalt sávbérlésekhez tartozó bérletek száma, ha tíznél több   10 

14. Elért legjobb eredmény a felkészített sportolóival O, VB, EB, OB   5 

15. Sportági szakszövetség tagság belépés dátuma, tagszám, követelmény  5   

16. Aquapalace Szabadidőközpont eszközhozzájárulás éves összeg   2 

17. Saját pályázati lehetőségeiből a létesítményt is lehetőségekhez juttatja  5 

18. Sportdiplomáciai lehetőségei szponzorok bevonására    5 

19. Egyesületnek, ha van 30 napot meghaladó tartozása az uszoda felé   -20 

 Összesen maximum: 182  Elért pontszám: …….. 

 

Önkormányzat sportcélú ingatlanjainak fenntartása és üzemeltetésének biztosítása 

önkormányzati feladat.  Szentendre Város Önkormányzat a sportkoncepcióban meghatározza a 

sporteseményekre, sportegyesületek támogatására, sportlétesítmények fenntartására fordítandó 

éves költségvetést, figyelembe véve a priortásokat a tőrvényi feladatú szabadidős, intézményi, 

valamint a nem kötelező versenysport támogatás tekintetében. Így elsődleges szempont, hogy 

az uszodahasználatból a helyi lakosok és helyi egyesületek profitáljanak. A sportlétesítmény 

adott kapacitása és a koncentrált időtartama, kereslet korlátot jelent, ezért kidolgozta az 

Aquapalace vezetése az Önkormányzat határozatát teljesítve az egységes kritériumrendszert.  
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Aquapalace Szabadidőközpont V8 Uszoda használata mindenki számára megismerhető, 

világos közösen kidolgozott egységes kritériumrendszer kezeli a sávbérlést. Az uszoda és az 

Aquapalace Szabadidőközpont fenntartását, működését Szentendre Város Önkormányzat 

százmilliós nagyságrendű forint összeggel támogatja közpénzből -a helyi adókból-. A 

köztulajdonban lévő sportlétesítmény célja a lakosságnak biztosított uszodai szolgáltatások 

színvonalas lebonyolítása.    

 

 Az egyesületek pályasáv rendelési igényeinél az Aquapalace Szabadidőközpont V8 

Uszoda vezetése figyelembe veszi a kritérium rendszereben elért rangsort, a megrendelési és 

utalási időtartamot. Az elért pontszám alapján a rangsorolás szerinti sorrendbe kerülnek az 

uszoda vízfelületi sávok megrendelésének teljesítése.   

 

Vannak és lesznek időszakok amikor nem tud a sportlétesítmény minden pályasáv igényt 

kielégíteni. Az egységes kritérium rendszer rangsort rögzít és ez alapján kerülnek kiosztásara a 

bérelhető pályasávok. Megbízható tervezés a cél, ezt biztosítja a kétszer öt hónapos előrejelzés 

és a havi igények leadása, az előre utalás, az egyesületi bérletek előzetes megvásárlása a 

zökkenő és konfliktusmentes együttműködés alapait adja. 

 

A prioritások szerinti szempontrendszer és az egységes kritérium rendszerben 

megfogalmazott feltételek alapján az egyesületek között rangsor alakul ki, a sorrend szerint 

adják meg évente kétszer öt hónapra az előzetes pályasáv igényüket. A kialakult sorrend 

meghatározza az igények kielégítésének a sorrendjét. A sorrendben előrébb lévő egyesületek 

sorban kerülnek sávkiosztásra, az alacsonyabb pontszámot elért egyesületek, csak a fennmaradó 

kapacitásól választhatnak. Az egyesületek az összes elérhető pályasáv egynegyedét bérlik, hat 

napon a délutáni időszakban a kapacitáskihasználtság 98%. A magas kihasználtság miatt egyes 

egyesületeknek nem biztos, hogy az igényeiknek megfelelő pályasávot tud biztosítani az 

Aquapalace V8 uszoda vezetése, de a kiemelt időszakban minden egyesületnek hetente legalább 

két óra rendelkezésére áll a sportcélú vízfelület bérlésére.         

 

 

 

       Dr. Juhász László 

 Egyesület Aquapalace kft 

 

 

Érvényes:  2021.04.01 – 2021.08.30. 

  Továbbiakban éves kiterjesztéssel mindig szeptember 1 – augusztus 30  

 

 

Szentendre 2021 március 


