MEZŐTÚR VÁROS POLGÁRMESTERE
Előkészítésben közreműködött:
Békefi-Mucsi Lídia
Az előterjesztést véleményezi:
Pénzügyi Városfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság

ELŐTERJESZTÉS
Mezőtúr Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
2019. június 27-i ülésére
A Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjainak módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban:
üzemeltető) 2014. január 1-jétől üzemelteti a városi strandfürdő és fedett uszodát.
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 77/2019.(V.23.) képviselő-testületi
határozatával állapította meg a Mezőtúri Városi Strandfürdő és Fedett Uszoda térítési díjait, melyek
2019. június 1-től érvényesek.
Az elmúlt egy hónap tapasztalatait figyelembe véve az üzemeltető új javaslatot nyújtott be az
önkormányzat részére a térítési díjakra vonatkozóan. Javasolják, hogy a mezőtúri lakcímmel
rendelkező 70 év feletti nyugdíjasok, valamint rokkantigazolvánnyal rendelkezők napijegye mind a
strandfürdő területén, mind a fedett uszodában egységesen 350,- Ft legyen. A javaslat az
előterjesztés mellékletét képezi.
Fentieket figyelembe véve, vonatkozóan kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi
határozati javaslat elfogadását.
Mezőtúr, 2019. június 20.
Herczeg Zsolt
polgármester
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Mezőtúr Város Önkormányzata
……/2019.(VI.27.) képviselő-testületi határozata
A városi strandfürdő és fedett uszoda térítési díjainak módosításáról
Mezőtúr Város Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés b) pontja
alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 107.§-ra, valamint az önkormányzat tulajdonáról és a vagyonnal való gazdálkodás
szabályairól szóló 24/2012.(IV.06.) önkormányzati rendelet 5.§-ában biztosított hatáskörére – az
alábbi határozatot hozza:
Mezőtúr Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a városi strandfürdő és fedett uszoda térítési
díjait az alábbiak szerint fogadja el:
Városi Strandfürdő:
MEGNEVEZÉS

2019. június 1-től
Mezőtúri lakcímmel Mezőtúri lakcímmel
rendelkező lakosok
nem rendelkező
lakosok
Ft
Ft
Napi jegyek
Felnőtt napijegy
900,1.200,Felnőtt 16 óra után (csak a Strandfürdő
500,800,nyitva tartása alatt)
Diák, nyugdíjas napijegy
680,800,Diák, nyugdíjas 16 óra után (csak a
350,450,Strandfürdő nyitva tartása alatt)
70 év feletti nyugdíjas,
350,-rokkantigazolvánnyal rendelkező napijegy
Gyermek 3-6 év között nem szervezetten
300,400,Gyermek 3-6 év között szervezetten
250,300,Testnevelési órajegy
300,400,Családi (2 felnőtt és 2 gyermek)
2.100,3.000,Családi (2 felnőtt és 3 gyermek)
2.400,3.400,Látogatói jegy (csak a Strandfürdő által
300,300,megjelölt versenyeken vehető igénybe)
Csoportos belépőjegy (min. 20 fő)
500,500,3 év alatti gyermek, felügyelet mellett
díjmentes
díjmentes
Bérletek
10 alkalomra felnőtt
10 alkalomra diák, nyugdíjas
Úszószakosztály tagjainak havi bérlete
(kezdő)
Úszószakosztály tagjainak havi bérlete
(haladó)
70 év felett nyugdíjas éves
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7.000,4.800,2.000,-

9.000,6.000,2.200,-

2.500,-

3.000,-

50.000,-

60.000,-

3
70 év felett nyugdíjas havi bérlet
Senior úszószakosztály havi bérlet

5.000,5.000,-

6.000,6.000,-

Fedett Uszoda:
MEGNEVEZÉS
Napi jegyek
Felnőtt napijegy (úszómedence, meleg
vizes medence, szauna)
Diák, nyugdíjas napijegy (úszómedence,
meleg vizes medence, szauna)
Felnőtt 2 órás jegy (úszómedence, meleg
vizes medence)
Diák, nyugdíjas 2 órás jegy (úszómedence,
meleg vizes medence)
70 év feletti nyugdíjas,
rokkantigazolvánnyal rendelkező napijegy
(mezőtúri lakcím esetén)
Szauna jegy
Gyermek napijegy (3-6 éves korig)
Bérletek
Felnőtt havi bérlet (úszómedence, meleg
vizes medence, szauna)
Diák, nyugdíjas havi bérlet (úszómedence,
meleg vizes medence, szauna)
Senior havi bérlet
Felnőtt éves bérlet (úszómedence, meleg
vizes medence, szauna)
Diák, nyugdíjas éves bérlet (úszómedence,
meleg vizes medence, szauna)

2019. június 1-től
Ft
1.000,700,600,350,350,-

250,300,-

10.000,6.000,6.000,70.000,50.000,-

A térítési díjak 2019. július 1-jétől érvényesek.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: Folyamatos
A képviselő-testület ezzel egyidejűleg a 77/2019.(V.23.) képviselő-testületi határozatát 2019. július
1-jétől hatályon kívül helyezi.
Felelős: Herczeg Zsolt polgármester
Határidő: 2019. július 1.

A határozat végrehajtásában közreműködik:
Vállalkozási, gazdaság- és városfejlesztési ügyintéző
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft
A képviselő-testület határozatáról értesül:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Herczeg Zsolt polgármester, Helyben
Batta Attila Viktor alpolgármester, Helyben
dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Balla Vilmos jegyzői referens, Helyben
Pénzügyi, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, Helyben
Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Önkormányzati és Jogi Osztály, Helyben
Mezőtúri Intézményellátó és Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft., Mezőtúr, Kávási
Sándor utca 25.

Mezőtúr, 2019. június 27.
dr. Enyedi Mihály
jegyző

Herczeg Zsolt
polgármester
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