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O 2.-' . szám ú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról 

szóló 447/2015. (XII. 17.) határozat módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. decemberi ülésén 
tárgyalta, és a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) KÖKT határozatban hagyta jóvá a Kocsis Sándor 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) 2016. évijegyárait. 

Az alábbi táblázat mutatja a 2016. évi jegyárakat 

Uszodai belépőjegyek 
Szolgáltatás megnevezése: Bruttó összeg 
Felnőtt belépő 4 órára szaunával l OOO Ft 
Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 650 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 750 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával 550 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 600 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára 500 Ft 
Csoportos gyermek belépő (10 főtől) 500 Ft 
Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére 2 OOO Ft 
Minden további kiskorú személyenként 350 Ft 
Szaunajegy (2 óra) * 650 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napijegyára szauna használattal** 550 Ft 
Közszolgálatban dolgozók szauna használattal** 350 Ft 
*Az uszodatér zárva tartása idején 
**A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó, a kedvezmény igénybevételénekjogosultságát 
a munkáltató által kiállított közsza/gálati igazolvánnyal igazolják. 

U szodai bérletek 
Szolgáltatás megnevezése Alkalom Bruttó összeg 
Felnőtt bérlet 4 órára szaunával * 12 10 OOO Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával * 12 7 500 Ft 
Gyermek bérlet (3-14 éves) 4 órára* 12 6 OOO Ft 
E ves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) 132 110 OOO Ft 
*A 12 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap végéig érvényesek. 

Strandbelépőjegyek 

Felnőtt belépő egész napra l 300 Ft 
Felnőtt belépő 15 óra után 900 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra l OOO Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 650 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 15 óra után 500 Ft 
Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész 
napra 2 650 Ft 

'Minden további kiskorú személyenként 450 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napi jegyára* 650 Ft 

Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszodajegyek 



Felnőtt úszó kiegészítő jegy** 400 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy** 300 Ft 
Gyermek úszó kiegészítő jegy** 150Ft 
*A strandbelépőjeggyel az uszoda is igénybe vehető 
**Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítőjegy keretében 4 órás uszodajegy váltható 
(karóra-kaució és időkarlát mellett) 

Egyéb szolgáltatások 
U szósapka-kö lesönzés 150Ft+ 300 Ft kaució 
Ertékmegőrzés 200 Ft 
Vízijártassági igazolás 2 OOO Ft 
Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft 
Szekrénybérlés (havi) l 200 Ft 
Karóra-kaució l OOO Ft 
Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (2 órás jegy/4 órás jegy) 200 Ft/300 Ft 
Ruhatár 100Ft 
Kísérő belépő (tanév alatt) 300 Ft 
Kísérő úszó belépő (tanév alatt) 500 Ft 

Az utóbbi időben merült fel az a lakossági kérés, hogy a kőbányai nyugdíjasok szamara 
kedvezményes úszási lehetőséget biztosítson az Uszoda. A Kocsis Sándor Sportközpont 
igazgatójának tájékoztatásaszerint az Uszoda hétköznapokon a reggeli órákban kevésbé kihasznált, 
ezért ebben az időszakban lehetőség lenne a kérés teljesítésére. A szomszédos XVII. kerületben 
alkalmaznak hasonló célú idősávos jegyet, melynek ára a nyugdíjasok részére 360 Ft. 

A fentiek alapján javasolom, hogy az Uszodában hétfőtől péntekig 6.00 és 8.00 óra között a 
kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjas személyek részére 2016. március l-jétől kerüljön 
bevezetésre egy új, kedvezményes jegytípus, melynek ára 200 Ft. A kedvezményes jegy alapján 6 
és 8 óra között lehet a medencében tartózkodni. 

II. Hatásvizsgálat 

Az új, kedvezményes jegyár lehetőséget ad az Uszoda kevésbé frekventált időszakban történő jobb 
kihasználtságára, amely a költségvetési szerv bevételeit növelheti. 

A kőbányai nyugdíjasok részére biztosított kedvezmény elősegítheti a szerényebb jövedelemmel 
rendelkező idősebb korosztály sportolását. A rendszeres úszás jobb fizikai és egészségi állapotot 
eredményezhet, és jó kikapcsolódási lehetőség. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Uszoda jegyárainak megállapításáról szóló képviselő-testületi döntést követően tájékoztatni 
szükséges a kerület lakosságát a 2016. március l-jétől érvényes jegyárakróL A tájékoztatást a 
következő médiumokon keresztül javasolom megvalósítani: 

a) az Önkormányzat honlapján (www.kobanya.hu), 
b) a Kocsis Sándor Sportközpont honlapján (www.kobanyasport.hu), valamint 
c) a Kőbányai Hírek című ingyenes közéleti havilapban. 

A lakosság minél szélesebb körű elérése érdekében célszerű a jegyárakról tájékoztatást küldeni az 
idősekkel foglalkozó kerületi szervezeteknek, intézményeknek is. 
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IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2016. február" /;L" 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. Sza ó Krisztián 
jegyző 

l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2016. ( ...... )határozata 
a Kocsis Sándor Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kocsis Sándor 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárait az l. melléklet szerint állapítja meg. 

2. Ez a határozat 2016. március l. napján lép hatályba. 

3. Hatályát veszti a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak 
megállapításáról szóló 447/2015. (XII. 17.) KÖKT határozat. 
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J. melléklet a . ..12016. (. .... .) KÖKT határozathoz 

Uszodai belépőjegyek 
Szolgáltatás megnevezése: Bruttó összeg 
Felnőtt belépő 4 órára szaunával l OOO Ft 
Felnőtt belépő 2 órára szauna nélkül 650 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 4 órára szaunával 750 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 2 órára szaunával 550 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 4 órára 600 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 2 órára 500 Ft 
Csoportos gyermek belépő (l O főtől) 500 Ft 
Családi belépő 4 órára, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére 2 OOO Ft 
Minden további kiskorú személyenként 350 Ft 
Szaunajegy (2 óra)* 650 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napijegyára szauna használattal** 550 Ft 
Közszolgálatban dolgozók szauna használattal** 350 Ft 
Kedvezményes időszakos nyugdíjas jegy 200 Ft 
(hétköznap reggel 6.00-8.00-ig)*** 
*Az uszodatér zárva tartása idején 
**A kőbányai lakcímmel vagy munkahellyel rendelkező dolgozó, a kedvezmény igénybevételének jogosultságát 
a munkáltató által kiállított közsza/gálati igazolvánnyal igazolják. 
***A kőbányai lakcímmel rendelkező nyugdíjasok a kedvezmény igénybevételének jogosultságát 
lakcímkártyával igazolják. 

U szodai bérletek 
Szolgáltatás megnevezése Alkalom Bruttó összeg 
Felnőtt bérlet 4 órára szaunával * 12 10 OOO Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos bérlet 4 órára szaunával * 12 7 500 Ft 
G.xermek bérlet (3-14 éves) 4 órára* 12 6 OOO Ft 
E ves bérlet szaunával (egy naptári éven belül) 132 110 OOO Ft 
*A 12 alkalmas bérletek a váltást követő 3. hónap végéig érvényesek. 

Strandbelépőjegyek 

Felnőtt belépő egész napra 1 300 Ft 
Felnőtt belépő 15 óra után 900 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő egész napra l OOO Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos belépő 15 óra után 700 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) egész napra 650 Ft 
Gyermek belépő (3-14 éves) 15 óra után 500 Ft 
Családi belépő egész napra, 3 fő, legalább l fő kiskorú részére egész 
napra 2 650 Ft 
Minden további kiskorú személyenként 450 Ft 
Közszolgálatban dolgozók napijegyára* 650 Ft 

Strandbelépőjegyeket kiegészítő uszodajegyek 
Felnőtt úszó kiegészítő jegy** 400 Ft 
Diák, nyugdíjas, nagycsaládos úszó kiegészítő jegy** 300 Ft 
Gyermek úszó kiegészítő jegy** 150Ft 
*A stradbelép{fjeggyel az uszoda is igénybe vehető 
**Aznapra érvényes strandbelépővel rendelkezőknek kiegészítőjegy keretében 4 órás uszodajegy váltható 
(karóra-kaució és időkorfát mellett) 

Egyéb szolgáltatások 
U szósapka-kölcsönzés 150 Ft+300 Ft kaució 
Ertékmegőrzés 200 Ft 
Vízi jártassági igazolás 2 OOO Ft 
Szaunabérlés (óra) 4 OOO Ft 
Szekrénybérlés (havi) l 200 Ft 
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Karóra-kauci ó l OOO Ft 
Időtúllépés miatti pótdíj minden megkezdett óra (2 órás jegy/4 órás jegy) 200 Ft/300 Ft 
Ruhatár 100Ft 
Kísérő belépő (tanév alatt) 300 Ft 
Kísérő úszó belépő (tanév alatt) 500 Ft 
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