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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 
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2015. október 20-án tartandó ülésére 

 

Tárgy: A Kecskeméti Fürdő jegyárstruktúrája 

 

 

 

Tisztelt Bizottság! 

 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a mellékelt közgyűlési előterjesztést Kecskemét Megyei 

Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5.4.8. pontja 

alapján véleményezni szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. október 14. 

dr. Szeberényi Gyula Tamás 

 alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

……../2015. (X.20.) VPB. számú határozat 
A Kecskeméti Fürdő jegyárstruktúrája  

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 30762-4/2015. számú előterjesztését és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

A bizottság a közgyűlési előterjesztést a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.  

 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

Határidő: értelemszerűen 
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Véleményezésre megkapta:  

 

 

Egyéb szervezet, külső szakértő:  
 

 

Megtárgyalta:  
Esélyteremtési Bizottság      …/2015. (X. 19.) EtB. számú határozat 

Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság              …/2015. (X. 20.) VPB. számú határozat 

 

Törvényességi észrevételem nincs: 

 

 



Dr. Határ Mária 

jegyző 
 

KECSKEMÉT MEGYEI JOGÚ VÁROS                                                       
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése 

2015. október 22-én tartandó ülésére 
 

 

 

Tárgy: A Kecskeméti Fürdő jegyárstruktúrája 

 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 158/2015. (VI.25.) határozatával 

jóváhagyta a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznú megállapodás módosítását. 

Ennek értelmében a közhasznú megállapodás 1. sz. melléklete, a Kecskeméti Fürdő napijegy 

és jegytömb árai, valamint a Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark szolgáltatásai és árai 

2015. július 1-jével módosításra kerültek, amelynek eredményeként a jegyárak a korábbi 

négyzónás rendszerről háromzónásra változtak.  

 

A Kecskeméti Fürdő az elmúlt pár hónapban több formában gyűjtötte a vendégek 

észrevételeit, köztük egy ötletláda is segítette a működéssel kapcsolatos észrevételek, 

javaslatok megosztását. A beérkezett vélemények többsége a jegyárstruktúra módosítására 

vonatkozott. 

 

Az ötletládába szeptember hónapban 36 db észrevétel, illetőleg javaslat érkezett. A javaslatok 

többségét a Kecskeméti Fürdő vezetősége értékesnek találta, így nagy részük megvalósításra 

kerül. A jegyárak 2015. július 1-jei módosítása óta kifejezetten a jegyárstruktúrát érintően – 

valamennyi írásos kommunikációs csatornát figyelembe véve, 1014 fős átlagos napi 

látogatottság mellett – összesen 60 db észrevétel érkezett. Az észrevételek jelentős része a 

kizárólag úszó jegy, valamint az úszó+termál jegy, illetőleg ezek bérletes lehetőségeinek 

bevezetésére irányult.  

 

A jegyárak struktúrájának korrekciójára a társaság benyújtotta javaslatát, mely a vendégek 

által leginkább hiányolt szolgáltatásokra vonatkozik. Ennek alapján olyan jegytípusok 

kerülnek bevezetésre, amelyek már nem tartalmazzák az élményfürdő használatát kötelező 

elemként. A jegyárstruktúra korrekciójának eredményeként munkanapokon teljes nyitvatartási 

időben lesz igénybe vehető a 3 órás úszó+termál, valamint a 2 órás versenyuszoda 

belépőjegy, amelyek bérletes konstrukciókban is megvásárolhatóak.  

 



A közhasznú megállapodás 2.2/ pontja alapján díjváltoztatásra a közhasznú megállapodás 

módosításával kerülhet sor.   

 

A javaslatot a társaság felügyelőbizottsága és könyvvizsgálója is véleményezte.  

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztést megtárgyalni és határozatát meghozni 

szíveskedjen. 

 

Kecskemét, 2015. október 14. 

            Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

                                     alpolgármester 

 

 

 

HATÁROZAT-TERVEZET 

 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

……./2015. (X.22.) határozata 

A Kecskeméti Fürdő jegyárstruktúrája  

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése megtárgyalta Dr. Szeberényi Gyula Tamás 

alpolgármester 30762-2/2015. számú előterjesztését és az alábbi határozatot hozta: 

 

1. A közgyűlés a Hírös Sport Nonprofit Kft.-vel kötött közhasznú megállapodás 

módosítását a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja, egyben 

felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a közhasznú 

megállapodás módosítását aláírja. 
 

2. A közgyűlés felkéri Szemereyné Pataki Klaudia polgármestert, hogy a 

gazdasági társaság ügyvezetőjét a fenti alapítói döntésről tájékoztassa.  

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 

…/2015. (X. 22.) határozat melléklete 

 

KÖZHASZNÚ MEGÁLLAPODÁS 

 2015. október 22. napján kelt  

MÓDOSÍTÁSA 
 

melyet Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése …/2015. (X. 22.) 

határozatával elfogadott, és amely létrejött egyrészről a Hírös Sport Szabadidő 

Létesítményeket Működtető és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: társaság) (6000 Kecskemét, Olimpia u. 1/a, Cg.: 03-09-116398, képviseli: 

Szenes Márton ügyvezető), 

 

másrészről Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) 

(6000 Kecskemét, Kossuth tér 1., KSH szám: 15724540-8411-321-03, képviseli: Szemereyné 

Pataki Klaudia polgármester) között a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről a mai 

napon határozatlan időtartamra az alábbi feltételekkel: 

 

Előzmények: 

 

Az önkormányzat és a társaság jogelődje, a Kecskeméti Sportlétesítményeket Működtető 

Közhasznú Társaság Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlésének 83/2003. (III.5.) KH. 

számú határozata alapján közhasznú megállapodást kötött a társaság jogelődje által alapító 

okiratában rögzített alapcél szerinti közhasznú tevékenység végzésének támogatására, melyet 

felek időközben többször módosítottak. Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Közgyűlése 267/2014. (XI.13.) határozatának melléklete szerint elfogadott, módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt közhasznú megállapodás 1. sz. melléklete tartalmazza a 

Kecskeméti Fürdő napijegy és jegytömb árait, valamint a Kecskeméti Élményfürdő és 

Csúszdapark szolgáltatásait és árait. 

 

Szerződő felek a közhasznú megállapodást a következők szerint módosítják: 

 

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy 2015. november 1. napjától a közhasznú 

megállapodás 1/A) melléklete helyébe jelen közhasznú megállapodás-módosítás melléklete 

lép. 

 

A közhasznú megállapodás jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan 

tartalommal hatályban maradnak. 

 

Alulírott szerződő felek jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát közösen értelmezték, és 

mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag aláírták. 

 

Kecskemét, 2015. …………. 
 

      ……………………………………         ……………………………………… 

               Szenes Márton            Szemereyné Pataki Klaudia  

             ügyvezető            polgármester 

Hírös Sport Szabadidő Létesítményeket               Kecskemét Megyei Jogú Város 

Működtető és Szolgáltató Nonprofit Kft.             Önkormányzata 

                      képviseletében        képviseletében 



         

 

 
 

 

Javaslat a jegystruktúra  
módosítására, illetve bővítésére 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Kecskemét, 2015. 10. 09. 



Javaslat napijegy típusok módosítására és új bérleti konstrukciók 

bevezetésére: 

Javaslatunk a vendégpanaszokban leginkább hiányolt szolgáltatásokra vonatkozó konstrukciókat 
tartalmazza. 

Napijegyek vonatkozásában ez a meglevő korlátozott időtartamú jegykonstrukciók módosítását 
jelenti. A jelenlegi napijegy struktúrában levő alábbi konstrukciók ebben a formában megszűnnek: 

 

Helyettük olyan jegytípusok kerülnek bevezetésre, amelyek már nem tartalmazzák az élményfürdőt 
kötelező elemként. Ugyanakkor a felhasználhatóság idejét kiterjesztjük, munkanapokon a teljes 
nyitvatartási időben használhatóak lesznek ezek a jegytípusok. Az ár nem változik. 

A teljes áttekinthetőség érdekében a meglevő struktúrába beillesztve háttér kiemeléssel szerepelnek 
a megújított konstrukciók: 

 



Bérletek tekintetében eddig az időkorlátos napijegyeknek nem volt bérleti megfelelője. Most 
bevezetjük a megújított napijegyegyeknek megfelelő – jelentős kedvezményeket tartalmazó – új 
bérleti típusokat. Ezeket a korszerűbb és egyre inkább elfogadott chip kártya formájában kívánjuk 
bevezetni.  

A teljes áttekinthetőség érdekében itt is a meglevő struktúrába beillesztve háttér kiemeléssel 
szerepelnek az új konstrukciók: 



Az időkorlátos konstrukciók használatának szabályai: 

 Versenyuszoda bérlettel belépni csak munkanapokon van lehetőség (megvásárolni bármelyik 
napon lehetséges), a nap folyamán bármikor, azonban a túlterheltség elkerülése érdekében 
maximálisan csak 2 óra benntartózkodásra jogosít a létesítmény zárásáig. Az időtúllépést 700 
Ft/alkalom hátralékos díj megtérítése terheli. 

 Versenyuszoda, termálfürdő bérlettel belépni csak munkanapokon van lehetőség 
(megvásárolni bármelyik napon lehetséges), a nap folyamán bármikor, azonban a 
túlterheltség elkerülése érdekében maximálisan csak 3 óra benntartózkodásra jogosít a 
létesítmény zárásáig. Az időtúllépést 700 Ft/alkalom hátralékos díj megtérítése terheli. 

Tisztelettel kérjük a javaslatok elfogadását. 

 


