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                         Tisztelt Képviselı-testület! 

 

2009. november 13-án megtörtént a Városi Uszoda mőszaki átadás-átvétele. Az átadáshoz az 
önkormányzat részérıl jogfenntartással járultunk hozzá, a beépített anyagok és a nem I. 
osztályú munkák miatt. 

Ünnepélyes keretek között, 2009. december 13-án kerül átadásra az uszoda. Az ünnepélyes 
átadás után, 2009. december 14-tıl már mindenki számára nyitva áll a létesítmény, a két 
medencén kívül kipróbálható a hátdöngölı, a vízi masszázságy, vagy a lávaköves szauna. 

Hosszú hónapok óta dolgoztak rajta a szakemberek és a polgármester által irányított Operatív 
Csoport is azon, hogy minden készen álljon a beüzemelésre.     
A terheléses próba és laborvizsgálatok eredményei mellett már kérvényeztük a 
használatbavételi engedélyt is. A próbaüzem alatt az uszoda szervezett csoportokat fogad, így 
csökkentett üzemmódban tesztelik a medence mőködését. Ebben az idıszakban iskolai 
csoportok és sportolók csoportjai tesztelik a létesítményt, hogy minden megfelelıen mőködik-
e. Mellettük két idıpontban azok is élvezhetik az uszoda vizét és a szolgáltatásokat, akik 
felajánlást tettek korábban a 10 x 10-es kültéri termálmedence felújítására.  
Az új, modern komplexum 13 új munkahelyet teremt, így 3 vízgépész, 3 takarító, 3 
uszodamester, 3 pénztáros dolgozik majd az uszodavezetı keze alatt. Az alkalmazottak 
minden elıírásnak és szükséges végzettségnek megfelelnek. 
 
Nyitva tartás a próbaüzem alatt: 
2009. november 23., 24., 25., 26., 30. 
6.00-8.00 óra között sportolók 
14.00-16.00 óra között iskolai csoportok 
16.30-18.00 óra között: sportolók  
 
2009. december 1-11. között, hétköznapokon: 
6.00-8.00 óra között sportolók 
14.00-20.00 óra között iskolai csoportok 
 
 
 



 
2009. évi ünnepi nyitva tartás: 
December 14-23.: 14.00-20.00 óra között 
December 24.: zárva 
December 25., 26., 27., 31.: 14.00-18.00 óra között 
 
2010. évi hivatalos nyitva tartás: 
Hétköznap: 8.00-20.00 óra között 
Hétvégén: 8.00-18.00 óra között 
 
Az uszoda szolgáltatásai: 
 
A központi térben az úszómedence 72 fıt, míg a tanmedence 28 fıt tud egyszerre fogadni.  
A kisebb mérető tanmedence a vendégforgalom mellett 8.00-13.00 óra között az iskolák 
kötelezı úszásoktatásának is helyet biztosít. A délutáni idıszakban 13.00-17.00 óra között 
adott pályaszámon sportköri foglalkozások zajlanak, de ekkor is minimum két pálya 
biztosított a vendégek részére is.  
A tanmedencében beépített élményelemek, így a pezsgıágy, nyakzuhany, vízmasszázs is a 
vendégek kikapcsolódását szolgálják. Délutánonként lehetıség nyílik úszásoktatásra, a tervek 
és az igények szerint vízitornát, mozgássérült foglalkozást és babaúszást is tartanak majd.  
A 8-10 fı befogadására alkalmas szauna külön díj nélkül vehetı igénybe hétköznaponként 
17.00-20.00 óráig, hétvégén pedig 8.00-18.00 óra között.  
Alkalmi jelleggel, rendezvények helyszínéül kibérelhetı mind a tanmedence, mind az 
úszómedence is.  
A szolgáltatások árai: 
Napi jegyárak:  
Felnıtt belépı:    625,-  
Diák, nyugdíjas belépı:   500,- 
Gyermek belépı (6 éves kor alatt):  300,- 
Kísérı jegy:     125,- 
 
Bérlet árak: 
Felnıtt bérlet (20 alkalom):   8.750,- 
Diák, nyugdíjas bérlet (20 alkalom): 6.000,- 
Oktatói éves bérlet:    6250,- 
 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a Békés Városi Uszoda 
beüzemelésérıl szóló tájékoztatót tudomásul  veszi. 

 

Határid ı:        értelem szerint 

Felelıs:            Izsó Gábor polgármester 

Békés, 2009. november 18. 
     Izsó Gábor 

polgármester 
Jogi ellenjegyzı 

Pénzügyi ellenjegyzı 


