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Nagyné Csergei Dóra
környezetvédelmi ügyintéző

Előterjesztés
a Markovits Kálmán Városi Uszoda és a Hatvani Strandfürdő belépő díjainak módosításáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Hatvan  Város  Önkormányzata és  a  Hatvani  Szolgáltató  Kft.  (3000  Hatvan,  Szepes  Béla  u.  2.)  között
közszolgáltatási szerződés jött létre a strand és az uszoda üzemeltetésére vonatkozóan. A közszolgáltatási
szerződés  4.  pontjának értelmében  a  közszolgáltató  a  megrendelővel  történt  előzetes  egyeztetés  alapján
köteles  az  üzemeltetésbe  átvett  ingatlanokon  uszoda  és  strand  szolgáltatási  tevékenységet  végezni.  A
közszolgáltató  saját  hatáskörben jogosult  megállapítani  és  beszedni  a  strand és  az  uszoda  által  nyújtott
szolgáltatásokért  fizetendő  belépő  díjak  és  egyéb  díjak  mértékét,  mely  körben  köteles  a  megrendelő
véleményét előzetesen kikérni. 
A közszolgáltató benyújtotta javaslatát a Markovits Kálmán Városi Uszoda és a Hatvani Strandfürdő belépő
és egyéb díjainak emelésére 2023. január 1-től, mely az előterjesztés mellékletét képezi.
Az üzemeltető az áremelést az infláció, az energiaárak és az üzemanyagárak emelkedésével indokolta.
Az üzemeltető az uszodai díjak megállapítása során figyelembe vette azt, hogy a Honvédelmi Minisztérium
Sportért Felelős Államtitkársága által a 2022. október 1. és 2022. december 31. közötti időszakban felmerülő
közüzemi költségeire  biztosításra  kerülő  bruttó  16.510.000,-  Ft  összegű vissza nem térítendő támogatás
érdekében megkötésre  kerülő,  támogatói  okiratban  vállalt  kötelezettség  teljesítése  érdekében,  a  sport  és
köznevelési célból történő igénybevételhez kapcsolódó belépő és pályabérleti díjak nem módosíthatóak.

Kérem  a  Tisztelt  Képviselő-testületet,  hogy  az  előterjesztést  szíveskedjen  megtárgyalni,  és  az  alábbi
határozati javaslatokat elfogadni.

1. Határozati     javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzemeltető, a Hatvani Szolgáltató Kft.
(3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), mint üzemeltető javaslata alapján a Markovits Kálmán Városi Uszodának a
határozat melléklete szerinti belépő és egyéb díjai megemelését 2023. január 1-től jóváhagyja.

Határidő: azonnal (üzemeltető értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

2. Határozati     javaslat:  
Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az üzemeltető, a Hatvani Szolgáltató Kft.
(3000 Hatvan, Szepes Béla u. 2.), mint üzemeltető javaslata alapján a Hatvani Strandfürdőnek a határozat
melléklete szerinti belépő díjai megemelését 2023. január 1-től jóváhagyja.

Határidő: azonnal (üzemeltető értesítésére)
Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján

Hatvan, 2022. november 15.

Látta: Horváth Richárd
dr. Kovács Éva     polgármester

         jegyző
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