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JEGYZİKÖNYV

Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. május 6-án
megtartott rendkívüli ülésérıl.

Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 15-os sz. terem.

Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós polgármester, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna
Márton, Csávás István, Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc,
Hoffmann Dániel, Kovács Lászlóné, Litvai György, Onody Gyuláné, Szekeres
Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton képviselık.
Távol maradt az ülésrıl képviselık: Harmati László alpolgármester, Valentinyi Károly
alpolgármester, Lestyán Ádám (távolmaradásuk okát
bejelentették.)

Jelen volt még az ülésen: Dr. Baji Mihály jegyzı, Rauné Kovács Magdolna aljegyzı, Borgula
Péter Pénzügyi Osztály beruházási ügyintézıje, valamint Baksai
Ágnes jegyzıkönyvvezetı.

A polgármester javaslatára a képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag Balta
Ádámné és Hoffmann Dániel képviselıket elfogadta jegyzıkönyv-hitelesítınek.

Cservenák Pál Miklós polgármester megállapította, hogy a rendkívüli ülés lefolytatásának
törvényi akadálya nincs, az ülésen jelen van 15 képviselı. Ismertette, hogy a rendkívüli ülés
összehívását pályázat beadási határideje tette szükségessé, másrészt meg kellene határozni a
strand belépıjegyeinek árait. Kérte az ismertetett napirend megszavazását.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

216/2008./V.6./sz. határozat:
A Képviselı-testület a rendkívüli testületi ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1./ Pályázati önerı biztosítása
2./ A Kálmán Fürdı 2008. évi belépıjegyeinek megállapítása
3./ Egyéb bejelentés

1./ Pályázati önerı biztosítása

Borgula Péter a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának beruházási ügyintézıje
ismertette az írásos elıterjesztést, lehetıséget arra, hogy a Hattyú, Sas és Óvoda-köz utcák
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esetében, mivel nem rendelkeznek útalappal, újonnan épülı utakra benyújtható pályázat. A
pályázat benyújtási határideje: 2008. május 15.

Dr. Baji Mihály jegyzı a pénzügyi osztályvezetı kérésére ismertette, hogy az önerı
biztosítása nem a költségvetés általános tartaléka, hanem a felújítási feladatok – városi utak,
járdák felújítása elıirányzata terhére történik.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

217/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a DARFT által kiírt
leghátrányosabb helyzető kistérségek felzárkóztatását szolgáló fejlesztések pályázatán (LEKI)
részt kíván venni – a Hattyú, Sas, Óvoda köz utcák- melynek fedezetét – 3.358.800,- Ft-ot – a
2008. évi költségvetése (felújítási feladatok – városi utak, járdák felújítása) elıirányzata
terhére biztosítja.
Felelıs: Cservenák Pál Miklós
Határidı: Intézkedésre azonnal

2./ A Kálmán Fürdı 2008. évi belépıjegyeinek megállapítása

Cservenák Pál Miklós polgármester ismertette, hogy a fürdı belépıjegy árai eddig
rendeletben lettek megállapítva, tavaly nem is történt áremelés. Rövidesen átadásra kerül a
harmadik medence a strandon, így több lesz a szolgáltatás, a jegyáremelés indokoltnak tőnik.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója összehasonlító
adatokat ismertetett a környezı településeken alkalmazott árakkal. Mindenhol emelték a
díjakat.

Hoffmann Dániel képviselı sokallta az emelést, megjegyezte, hogy pl. Gyomaendrıdön
sokkal több szolgáltatást nyújtanak a vendégeknek, ezzel nincs arányban a mezıberényi
jegyár.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója felolvasta az írásos
elıterjesztés szerinti árakat. Tavaly megjelent az igény iskolák, üdülıcsoportok, edzıtáborok,
külföldi-testvérvárosi delegációk részérıl csoportos belépıjegy iránt, most bevezetésre kerül.
Az elmúlt években a Kálmán Fürdı használati díjai helyi rendeletben kerültek
meghatározásra, ezt hatályon kívül kell helyezni, mivel nem hatósági ármegállapításról van
szó. Kérte a jegyárakat tartalmazó határozati javaslatuk elfogadását. Véleménye szerint igazán
a jövı évben lesz strandja a városnak, lesz még egy pancsoló építve, a szolgáltatások
felfejlesztése követelmény. Most egyelıre nagy igényt pótol a melegvizes medence, jó szezon
esetén 5 ezres forgalomnövekedést is jelenthet. A forgalomnövekedés és a jegyáremelés –
véleménye szerint az átlagos 15%-os emelés- az intézmény bevételi oldalán 1 millió Ft pluszt
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jelenthet, vagyis az önkormányzati támogatás ennyivel csökkenhet. Az elmúlt évben 5.600
eFt volt a bevétel.

Hoffmann Dániel képviselı tételenként felsorolta, hogy a javaslat szerint a jegyárak hány %al lettek emelve. Fenntartotta továbbra is, hogy magasak az új árak, nem kellene
hangsúlyozni, hogy 15%-os emelés történik.

Cservenák Pál Miklós polgármester megjegyezte, hogy a strandon egy új medence építése
történt, tehát 33%-al nıtt a medencék száma.

Litvai György képviselı megkérdezte, milyen veszteséget jelent az önkormányzatnak a strand
üzemeltetése? A környezı településeken (Gyula, Gyomaendrıd, Békéscsaba) lehet, hogy
korszerőbb eszközök állnak a fürdızık rendelkezésre, de fontos dolog, hogy Mezıberénynek
van strandja. A javasolt árakat elfogadhatónak tartja.

Csávás István képviselı felhívta a figyelmet, hogy tenni kellene a sok „belógó” ellen is
valamit, az emelés %-os kimutatása pedig ne jelenjen meg sehol.

Cservenák Pál Miklós polgármester a karszalag megoldást meggondolásra jónak tartotta.

Onody Gyuláné képviselı megkérdezte, hogy az iskola részére az úszásoktatás érdekében
külön kedvezmény biztosítható-e?

Kovács Lászlóné képviselı is fontosnak tartaná, hogy az iskolai tanítási idı alatt ingyen
vehessék igénybe úszásoktatásra a strandot. A testvérvárosok delegációinak is ingyenes
belépést kellene biztosítani, münsingeni látogatás alkalmával a mezıberényieknek sem kellett
fizetniük.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója kihangsúlyozta, város
érdekbıl bármikor adható ingyen jegy, testületi döntés mellett.

Kovács Lászlóné képviselı arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt évben sérelmezték a
strandolók, hogy a röplabdahálót pénzért adták ki. Jó lenne kauciós megoldást bevezetni,
hiszen az a cél, hogy minél több vendég legyen. Sokat jelenthet, hogy a jegy árában mi van
benne, pl. napozó ágyakat is ingyen lehet több strandon bérelni. Nem ugyanaz bérleti díjat
vagy kauciót alkalmazni.

Dr. Baji Mihály jegyzı közölte, a különbözı szolgáltatások kialakítása, alkalmazása az
intézmény vezetıjének hatáskörébe tartozik.
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Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója kihangsúlyozta,
mindig is igyekeztek rugalmasan kezelni a dolgokat. Kérése, hogy hozzá és munkatársaihoz
forduljanak gondjaikkal a fürdızık. A jövıben nem is igen fognak bérleti díjat kérni, kauciót
szeretnének alkalmazni.

Csávás István képviselı a kedvezményes úszás idejét 3 óráról 2 órára csökkentené.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója kifejtette, hogy a 3
órával kedvezni szeretnének a fürdızıknek.

Litvai György képviselı nem változtatna a kedvezményes úszási idın, 400 Ft-ért lehessen 3
órát fürödni.

Onody Gyuláné képviselı megismételte korábbi kérdését. Szeretné tudni, hogy az iskolák
részesülhetnek-e iskolai idı alatti úszásoktatásnál kedvezményben?

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként elmondta,
hogy ha az iskolai tantervben úszásoktatás van, akkor külön megállapodást lehet kötni.
Óvodásokat is szoktak kivinni a strandra.

Csávás István képviselı a látogatói jegyrıl kérdezett.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója a látogatói jegy
alkalmazását nem támogatta, sok esetben mégis fürdızés lett belıle.

T.Wagner Márton képviselı megkérdezte, mekkora a strand üzemeltetésének vesztesége?

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként közölte, a
veszteség 12 millió Ft, de az önkormányzatnak, visszanézve három évre, nem kellett több
támogatást adnia a mőködtetéshez.

Hoffmann Dániel képviselı az írásos elıterjesztésben javasolt összegek módosítását kérte.
Indítványozta, hogy a belépı felnıtt napi jegy 620 Ft-ban, gyermek (3-6 éves korig) napi jegy
220 Ft-ban, diák, nyugdíjas kedvezményes (16-19 óráig) jegy 320 Ft-ban, belépı felnıtt
úszójegy 320 Ft-ban, diák, nyugdíjas úszójegy 280 Ft-ban legyen megállapítva.

Cservenák Pál Miklós polgármester a módosító indítványokat szavazásra bocsátotta.
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A képviselıtestület az indítványt nem támogatta, 2 igen szavazat mellett, 13 ellenszavazat
(Cservenák Pál Miklós, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás István,
Fekete József, Halász Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, Onody Gyuláné, Szekeres
Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton) értelmében az alábbi határozatot hozta:

218/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete képviselıi indítványra a Kálmánfürdı 2008. évi belépı felnıtt napi jegy 620 Ft-ban történı megállapítását nem támogatja.

A képviselıtestület az indítványt nem támogatta, 6 igen szavazat mellett, 9 ellenszavazat
(Cservenák Pál Miklós, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás István,
Fekete József, Litvai György, Szekeres Józsefné, Wagner Márton) értelmében az alábbi
határozatot hozta:

219/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete képviselıi indítványra a Kálmánfürdı 2008. évi belépı gyermek (3-6 éves korig) napi jegy 220 Ft-ban történı megállapítását
nem támogatja.

A képviselıtestület az indítványt nem támogatta, 1 igen szavazat mellett, 14 ellenszavazat
(Cservenák Pál Miklós, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás István,
Debrecezeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, Onody
Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton) értelmében az alábbi
határozatot hozta:

220/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete képviselıi indítványra a Kálmánfürdı 2008. évi belépı diák, nyugdíjas kedvezményes (16-19 óráig) jegy 320 Ft-ban történı
megállapítását nem támogatja.

A képviselıtestület az indítványt nem támogatta, 1 igen szavazat mellett, 14 ellenszavazat
(Cservenák Pál Miklós, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás István,
Debrecezeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, Onody
Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton) értelmében az alábbi
határozatot hozta:

221/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete képviselıi indítványra a Kálmánfürdı 2008. évi belépı felnıtt úszójegy 320 Ft-ban történı megállapítását nem támogatja.

A képviselıtestület az indítványt nem támogatta, 1 igen szavazat mellett, 14 ellenszavazat
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(Cservenák Pál Miklós, Babinszki Szilárd, Balta Ádámné, Barna Márton, Csávás István,
Debreczeni Gábor, Fekete József, Halász Ferenc, Kovács Lászlóné, Litvai György, Onody
Gyuláné, Szekeres Józsefné, Wagner Márton, T.Wagner Márton) értelmében az alábbi
határozatot hozta:
222/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete képviselıi indítványra a Kálmánfürdı 2008. évi belépı diák, nyugdíjas úszójegy 280 Ft-ban történı megállapítását nem
támogatja.

Cservenák Pál Miklós polgármester az írásos, eredeti elıterjesztésben szereplı árakat,
határozati javaslatot, valamint a rendelet hatályon kívül helyezését szavazásra bocsátotta.

A képviselıtestület 14 igen szavazattal, 1 ellenszavazat /Hoffmann Dániel/ mellett az alábbi
határozatot hozta:
223/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testülete a Kálmán-fürdı 2008. évi belépı
jegyeinek mértékét 2008. május 16-tól visszavonásig az alábbiak szerint állapítja meg, és
egyben felkéri Fekete Józsefet, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak
alkalmazásáról intézkedjen:
Jegyárak:
a) Felnıtt napi jegy
650 Ft
b) Felnıtt kedvezményes jegy 16-19 óráig
400 Ft
c) Gyermek napi jegy 3-6 éves korig
250 Ft
d) Diák, nyugdíjas napi jegy
450 Ft
e) Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig
350 Ft
f) Felnıtt úszójegy
350 Ft
g) Diák, nyugdíjas úszójegy
300 Ft
Bérletek:
a) Heti felnıtt bérlet
3.800 Ft
b) Heti diák, nyugdíjas bérlet
2.800 Ft
c) Havi felnıtt bérlet
13.000 Ft
d) Havi diák, nyugdíjas bérlet
10.000 Ft
5.500 Ft
e) 10 alkalomra szóló felnıtt bérlet
f) 10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet
3.800 Ft
g) 10 alkalomra szóló úszóbérlet
2800 Ft
(felnıtt, diák, nyugdíjas)
Csoportos belépı 10 fı felett:
(szervezett rendezvények esetén: iskolák, üdülı csoportok, versenyek, edzıtáborok, külföldi –
testvérvárosi delegációk, stb.)
a) Úszó (egységesen)
280 Ft/fı
b) Napi (egységesen)
400 Ft/fı
A díjak az ÁFA - t tartalmazzák.
A nyugdíjas kedvezményt csak az öregségi nyugellátásban részesülık vehetik igénybe.
Felelıs: Fekete József igazgató
Határidı: értelem szerint
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A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi rendeletet alkotta:

Mezıberény Város Önkormányzati Képviselı-testületének
14/2008.(V.7.) MÖK számú rendelete
a
mezıberényi Kálmán Fürdı használatának díjairól szóló
17/2006. (V. 02.) számú rendelete hatályon kívül helyezésérıl
/A rendelet szó szerinti szövege a jegyzıkönyv melléklete./

Hoffmann Dániel képviselı javasolt arról is döntést hozni, hogy a strandot igénybevevık
számon tarthatósága és ellenırizhetısége érdekében karszalag beszerzési lehetıségrıl
intézkedjen az intézményvezetı, és a májusi testületi ülésen számoljon be hozott
intézkedésérıl.

A képviselıtestület 15 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozta:

224/2008./V.6./sz. határozat:
Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestülete megbízza a Városi Közszolgáltató
Intézmény igazgatóját, hogy a strandot igénybevevık számontarthatósága és
ellenırizhetısége érdekében intézkedjen karszalag beszerzési lehetıségrıl, és a májusi
testületi ülésen számoljon be hozott intézkedésérıl.
Felelıs: Fekete József igazgató
Határidı: 2008. május 26-i ülés

Barna Márton képviselı megkérdezte, hogy a melegvizes medencébıl le tud folyni az
elhasznált víz az árokba anélkül, hogy ne folyjon vissza fele? Hiányolta, hogy az új
medencénél nem biztosítottak feljárást a mozgáskorlátozottak részére. Megkérdezte továbbá,
hogy a gyerekek úszásoktatása idejére a szülı kísérıként, ingyen bemehet-e a strand
területére?

Hoffmann Dániel képviselı felvetette, hogy az elhibázott tervekért valamilyen retorziót
kellene alkalmazni.

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója válaszként elmondta,
hogy a tervezınek meg lett említve feljáró kialakítása, de az volt a válasz, hogy igen sok plusz
költséget igényelne a kialakítás. A gyermekeket úszásoktatásra kísérı személy bemehet a
strand területére felügyelni, arra az idıre nem kell belépıjegyet fizetnie.

T.Wagner Márton képviselı fontosnak tartotta, hogy ne legyen elfelejtve a feljáró biztosítása,
ha lesz rá pénz, medenceárnyékolót is kell készíteni.
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Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatójának véleménye szerint
az árnyékoló rendszer felépítésével egy idıben a mozgáskorlátozottak részére egy beemelı
szerkezetet is fel lehetne szereltetni.

Cservenák Pál Miklós polgármester megkérdezte, mikor nyit a strand?

Fekete József képviselı a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatója ismertette, hogy a
felújított medence május 10-ig elkészül, 16-án lesz az átadása, így 25-én, gyereknapra ki tud
nyitni a stand. Egy ideje hagyomány, hogy gyereknapon a gyermeknek nem kell belépıjegyet
fizetniük.

Több bejelentés nem hangzott el, a polgármester befejezettnek nyilvánította az ülést.

K.m.f.

Cservenák Pál Miklós
polgármester

Dr. Baji Mihály
jegyzı

Balta Ádámné
képviselı
jkv.hitelesítı

Hoffmann Dániel
képviselı
jkv.hitelesítı

