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2J (C . számú előterjesztés 

Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben időszakos 

kedvezményes jegyár megállapításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. decemberi ülésén 
tárgyalta, és a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdő jegyárainak megállapításáról 
szóló 537/2014. (XII. 18.) KÖKT határozatban hagyta jóvá a Kőbányai Sportközpont Újhegyi 
Uszoda és Strandfürdő (a továbbiakban: Uszoda) 2015. évijegyárait. 

Csanak Géza igazgató úr a strand szolgáltatásainak népszerűsítése érdekében javaslatot tett 
időszakos kedvezmény bevezetésére az általános iskolások számára. A javaslat szerint a 
kedvezmény nyújtásának időszaka a nyitás napjától (május 30.) a tanév végéig (2015. június 15.) 
szól, valamint l fő felnőtt kísérő részére belépőjegy váltásához kötött. A kedvezményes jegy ára 
l 00 Ft, az érvényben lévő 650 Ft-tal szemben. 

Az igazgató úr levele az előterjesztés 2. melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

A kedvezményes strandbelépő bevezetésével lehetőség nyílik a strand szolgáltatásainak 
népszerűsítésére, a nyári látogatószám növekedésére. A hagyományosan június közepén induló 
strandszezon előtt figyelemfelkeltő célt szolgál a kedvezményes jegy bevezetése. 
Az időszakos kedvezményes jegyárat az időjárás-előrejelzés függvényében lehet bevezetni adott 
időszakra. 

III. A végrehajtás feltételei 

A kedvezményes jegyárak megállapításáról szóló képviselő-testületi döntésről tájékoztatni 
szükséges a kerület lakosságát. A tájékoztatást a következő médiumokon keresztül kell 
megvalósítani: 

a) az Önkormányzat honlapja (www.kobanya.hu), 
b) a Kőbányai Sportközpont honlapja (www.kosportko.hu). 

A lakosság minél szélesebb körű elérése érdekében célszerű a kedvezményes jegyárról tájékoztatást 
küldeni a kerületi intézményekbe is. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. május /"1. ·" 

Törvén ességi szempontból ellenjegyzem: 

Dr. z bó Krisztián 
Jegyzo 

Képviselő-testülete meghozza az 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. .12015. (V. 28.) határozata 
a Kőbányai Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben 

időszakos jegyár megállapításáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Sportközpont Újhegyi Uszoda és Strandfürdőben időszakos jegyárat állapít meg általános iskolai 
tanulók részére l 00 Ft összegben, amely igénybevételének feltétele egyidejűleg egy fő felnőtt 
kísérő részére strandbelépőjegy váltása. 

2. Ez a határozat 2015. május 30-án lép hatályba, és 2015. június 16-án hatályát veszti. 
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bp. &oldal, összesen: l 

Farkas-Gáll Gizella 

Feladó: 
Dátum: 
Címzett: 
Tárgy: 

"Kálmánné Szabó Judit" <kalman judit@kobanya.hu> 
2015. május 27. 12:44 
"Gáll Gizella" <gall_gizella@kobanya.hu> 
Fw: Strand kihasználtságának növelése, indirekt reklám 

Gizi, kérlek készíts egy előterjesztést. 

Köszönöm: Judit 

From: Csanak Géza (Kőbányai Sportközpont) 
Sent: Tuesday, May 26, 2015 9:21 PM 
To: 'Radványi Gábor' ; ehrenberger krisztina@kobanya.hu ; 'Kálmánné Szabó Judit' 
Cc: 'Kovács Róbert' ; szabokrisztian@kobanya.hu ; gall gizella@kobanya.hu 
Subject: Strand kihasználtságának növelése, indirekt reklám 

Tisztelt Címzettek l 

Az Újhegyi Uszoda és Strandfürdő telephelyünk szezonális strandjának népszerűsítése érdekében, illetve 
azért, hogy már a nyitástól (május 30. szombat) nagyobb létszámra számíthassunk, azt a konkrét kérést 
fogalmazzuk meg, hogy Kőbánya Képviselő-Testülete soron következő ülésén döntsön az alábbi kedvezmény 
biztosításáról: 
Minden kőbányai általános iskolás az idei tanév végéig (2015. június 14.) egységesen 100,- Ft-os 
kedvezményes belépőjegy váltása mellett látogathatja a strandot, amennyiben vele (illetve velük együtt) 
legalább l fő felnőtt kísérő is jegyet vált (a jóváhagyott árjegyzéknek megfelelőe n, azaz egész napra 1200,
Ft-ért, míg 15.00 óra után 800,- Ft ellenében). 
Indokolás: a hagyományosan június közepén induló strandszezon előtt sokak kérését tudnánk rentábilisan 
megvalósítani a Gyereknap alkalmával történő nyitással (jó az idő és kellemes, szabadtéri környezeten 
lehetne úszn i, napozni, kikapcsolódni), másfelől a fent vázolt döntéssel még szélesebb körben tudnánk 
felhívni a figyelmet a május végi nyitásra remélve, hogy az igénybevevők a későbbiekben is visszatérő, 
rendszeres látogatók lesznek. 
Külön szempont még, hogy a Kőbányai Hírek májusi számába tervezett Felhívásunk a késői megjelenés miatt 
várhatóan csak júniusban jut el az olvasókhoz, így ezzel próbáljuk segíteni a lakosság tájékoztatását. 
Természetesen pozitív eredményesetén Kőbánya honlapja mellett a saját weboldalunkon, hirdető 
tábláinkon és más forrásokon keresztül is fel kívánjuk hívni a figyelmet a "nyitási akcióról". 

Tisztelettel kérem, hogy legyenek segítségünkre abban, hogy előterjesztést készítenek a témában, hogy 
pótfelvétel keretében a KT. a 2015. május 28-i rendkívüli testületi ülésén napirendjére tűzhesse és meg is 
tárgyalhassa azt. 

Köszönettel, 

Csanak Géza 
Kőbányai Sportközpont 

2015.05.27. 


