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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2014. március 31-1 ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Közszolgáltató Intézmény 2014. március 1 2-én kelt levelében tájékoztat a Kálmán
flirdő 2014. évre vonatkozó tervezett jegyárairól (a levél az előterjesztés része).
A KepviselÓ-testulet minden evben a Kálmán-íbrdo szezonnyitását megelőzoen dont a Vaiosi
Kozszolgaltató Intezmeny igazgatójának javaslata alapján az adott ev belepbjegyemek
fajtáj áról és áráról.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadja
el a batarozati javaslatot

Határozati javaslat:
Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Kálmán-ftlrdő 2014. évi
műkődtetésére vonatkozó javaslatot az előterjesztéshez mellékelt tájékoztatás alapján
jóváhagyja. A belépőjegyeinek 2014. évi szezonnyitástól érvényes díjait az alábbiak szerint
állapítja meg:

Felnőtt napi jegy
Felnőtt kedvezményes jegy 16-19 óráig
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig
Gyermek kedvezményes jegy 16-19 óráig
Diák, nyugdíjas napi jegy
Diák, nyugdíjas kedvezményes jegy 16-19 óráig
Felnőtt úszójegy
Diák, nyugdíjas úszójegy
Termáljegy 9.30-12 óráig
Látogatói jegy (max. 1 Óra)
Tanuló jegy
VIP jegy

Éjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig
Ejszakai jegy diák, nyugdíjas 19-02 óráig

900 Ft
600 Ft
350Ft
300 Ft
650 Ft
450Ft
450Ft
:400Ft
500Ft
100 Ft
300 Ft

egyéni megállapodás szerint

900Ft
650 Ft



Bérletek:

1-lavi felnőtt bérlet
16.800 Ft

Havi diák, nyugdíjas bérlet 13.500 Ft

10 alkalomra szóló felnőtt bérlet 7.350 Ft

10 alkalomra szóló diák, nyugdíjas bérlet 5.000 Ft

10 alkalomra szóló úszóbérlet 3 700 Ft
(felnőtt, diák, nyugdíjas)
Oktatói bérlet

7000 Ft

VIP jegy ingyenes, egyéni megállapodás

10 alkalomra Termálé bérlet 4300 Ft

Szezonzális VIP bérlet (csak partnerek részére) 31750

Csoportos belépő 10 fő felett: Ft/fő

Csoportos napi jegy 10 fő felett (Ft/fő)

Csoportos napi jegy 50 fő felett (Ft/fő)

(Szerv, rendezvények jegyárai üdülő csoportok,

versenyek, edzőtáborok, külfMdi delegációk (kivéve

testvrvárosok) napi egységesen.)

Helyi oktatási intézmények tanulói 9.30-l 2 óráig:

osztályok, csoportok, tanórák, óvodai foglalkozás

keretében szervezett úszásoktatása ingyenes

Egyéb esetekben Ft/fő

Nawvcsaládosok számára:

Csak napi jegy: 5 fő (2 felnőtt + 3 gyermek)

További gyermek után Ft/fő

Az árak forintban értendők és az Áfá-t tartalmazzák!

600 Ft
500 Ft

ingyenes

300 Ft

2.000 Ft
250 Ft

A Képviselő-testület felkéri Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató igazgatóját, hogy az árak

alkalmazásáról intézkedjen.

Felelős: Siklósi István polgármester

Határidő: intézkedésre azonnal

Mezőberény, 2014. március 21.

Fesetőné Sipos Judit
titkársági ügyintéző
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Tárgy: Tájékoztató a Kálmán-fiirdő 2014. évi belépőjegy árairól, nyitvatartásáról, üzemeltetéséről

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Városi Közszolgáltató Intézmény a 2014. évi stTandrnűködtetésről az alábbiak szerint tájékoztatja a
Képviselő-testületet.

‘A tavalyi évben rozsdamentes acéllal váltottuk ki a nagy medence partját, amely az elmúlt
szezon tapasztalata alapján beváltotta hozzá fűzött reményünket. Megfontolandó, hogy a
csempéket rozsdamentes acéllal váltsuk ki, mivel jelentős költség a medencék csmpézetérek
minden évben történő helyreállítása.

Az Alföldvíz Zrt. kötelezte az intézményt, hogy a három szennyvíz kivezetési pontból kettőt
szüntessünk meg és a megmaradó pontra szennyvíz mérőt építsünk be a pontos elszámolás
miatt. Ez a beruházás ajelen levél írásakor folyamatban van.

Sajnos már a költségvetésünk megtervezése után derült ki, hogy a homokszírő cseréje és a B
95-ös kút vizsgálata is, ami évek óta nem kerUlt elvégzésre (valószínűleg eddig még soha),
jelentős költséggel jár. Ez az idei évben elvégzésre kerül.

A meglévő, de üzemen kívüli hideg vizes kút rendszerbe kötéséhez kész tervekkel
rendelkezünk. Ezzel a kúttal jelentős vízdíjat tudnánk megspórolni.
A jegyárakban jelentős változást nem tervezünk, 50 Ft-ra felfelé kerekítettük. A bérleti
díj akban nem tervezünk változtatást.
Intézményünk mindent megtesz a fürdő forgalmának fellendítése érdekében. .Emiatt azon
leendő partnereinknek akik a sportpályán hirdetőfelületet vásárolnak tőlünk kedvezményes
szezonális bérletet ajánlunk.

Városi

Az alábbi táblázat a 2013. évi és a tervezett 2014. évi díjait tartalmazza.



Jegyárak: 2013 2Ó14

Fe!‚tt, napijey 850 900
őtkedvénesjyj6-19óráig — 560 600
Gyermek napi jegy 3-6 éves korig 340 350

270 300
Diák, nyúgdas napi jegy 620 650

450 450
450 450

Diak nyugdíjas uszójegy 390 400
Termaljegy 9 30-12 óráig 500 500

100 100

Iyjy_____ 280 300
egyéni egyéni

VIP jegy megállapódés megállapódás

Éjszakai jegy felnőtt 19-02 óráig 850 900
Éjszakai jegy diak, nyugdíjas 19-02 óráig 620 650

Bérletek:

Havi felnőtt bérlet 16800 16800
Havi diák, nyugdíjas bérlet 13500 13500
10 alkalomra szólo felnott berlet 7350 7350
10 alkalomra szóló diak nyugdíjas bérlet 5000 5000
10 alkalomra szóló uszóbérlet 3700 3700
(felnott diak nyugdíjas)
Oktatói bérlet 7000 7000
jyjnenes,
10 alkalomra Termál bérlet 4300 4300
Szezonális VIP,bérlet(csak partnereink részére) - 31750

Csóportos belépő 10 fő felett Ft/fő:

Csóportos napi jegy 10 fő felett [Ft/fő] 560 600
Csoportos napi jegy 50 fó felett [Ftlfo] - 500

(Szerv rendezvenyek jegyarai udulo csoportok
versenyek edzotaborok kulfoldi delegaciok
(kivéve testvérvárosok) napi egységesen.)

Helyi oktatási intézményektanulói 9,30-12-
óráig:
osztályok, csoportok, tanórák, óvodai ingyenes ingyenes
foglalkozás keretében szervezett úszásoktatása
yes.
Egyéb esetekben Ft/fő: 280 300

Nagycsaládosok sniára:

Csak napijegy: 5 fő( 2 felnőtt + 3 gyermek) 2000 2000
További gyermek után Ft/fő 220 250

Az árak forintban értendők és az ÁFÁ-t tartalmazzák.



1. Egyéb rendelkezések:
• A nyugdijas kedvezmenyes jegyet illetve berletet csak nyugdijas igazolvannyal

vehetik igénybe.
• Diák jegyet és bérletet diákigazolvány felmutatásával vásárolhatnak a vendégek.
• Nagycsaládos jegyet pedig NOE által kiadott plasztik kártyával vagy / ennek hiánya

miatt / lakcímkártyával történő igazolás után válthatnak a vendégek

2. Nyitvatartás

• 06 00-07 30 reggeli uszas
• 09 30—19 00 fürdo nyitva tartas

(ezen belul lehetoseg van 09 3 0—12 00 oiaig a furdot igenybe venni szervezett keietek
kozotti fiiidozesre, oktatasi es egyeb sportceha)

• 19 00—20 00 esti uszas

• Az éjszakai ftdőzés nyitvatartási rendje: 1 9:00-0200

Éjszakai firdő tervezett időpontjai:
- június2l.
- július 12.
- augusztus2.

Ezeken a napokon az esti úszás elmarad!

Áhogy az elmúlt két évben több példa is volt rá az intézményvezető Saját hatáskörben
elrendelheti hőségriadó esetén 19:00 helyett 20:00-ig tartó hosszabbított nyityatartást.

Ezeken a napokon az esti úszást csak 20:00-tól tudjuk biztosítani, de az úszó jegyet
váltók, bérlettel rendelkezők már 19:00-tól bejöhetnek. Vendégeinket többlet költség
nem terheli ezeken a napokon!

Mezőberény 2014.03.12.

VÁROSI KÖZSZÖLcÁLTATÓ
Tisztelettel:

56G0 M őbrény, ékö t 1? L h ti.
An 14?4 (1:)

Nagy Sándor
igazgató




