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Egyéb előterjesztés 
Békés Város Képviselő-testülete 

2016. március 31-i ülésére 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Város Önkormányzata az idős emberek iránti tiszteletének és megbecsülésének 

kifejezésére, egészségmegőrzés és rekreáció céljából idősek rekreációs támogatásaként 

uszodabérlet támogatást és gyógyfürdő szolgáltatás támogatást kíván szabályozni, amely 

érdekében a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. 

(II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Rendelet) módosítására tesz 

javaslatot. Az idősek támogatása a 2016. évi költségvetés betervezett elemeként szerepel.   

 

I. Idősek rekreációs támogatása (uszodabérlet támogatás és gyógyfürdő kezelés támogatása) 

 

Az ENSZ Népesedési Alapjának 2012-es tanulmánya felhívta a figyelmet az idősek számának 

fokozott emelkedésére, amely kapcsán a demográfiai változások hatalmas átrendeződést 

fognak létrehozni az országok jóléti, nyugdíj- és egészségügyi rendszereiben. A tanulmány 

megállapítja, hogy az idősek száma minden más társadalmi csoporténál nagyobb számban 

növekszik, de tendencia, hogy a fejlődő országokban a kormányok inkább a hatalmas számú 

fiatal népességre igyekeznek koncentrálni, és az idősek növekvő tábora hátrébb szorul a 

prioritási rangsorban. 

 

Az életkor az egyént jellemző, tőle elválaszthatatlan biológiai és társadalmi tulajdonságok 

összessége, amelyhez korszakonként változó tartalom kapcsolódik. A hazai gyakorlat az 

életkor vonatkozásában az alábbi csoportosítást alkalmazza:      

 gyermekkorúak (0-14 év közöttiek) 

 produktívkorúak (15-59 év közöttiek) 

 öregkorúak (60 év felettiek) 

 

2015. december 31-én Békésen 2.874 fő gyermekkorú, 12.386 fő produktívkorú és 4.900 fő 

öregkorú élt. A lakosokból a gyermekkorúak aránya mindössze 14,2%, a produktívkorúaké 

61,4%, míg az öregkorúaké 24,3%. 



A kronológiai életkor előrehaladtával a szervezet működése lelassul. Az idősebb ember 

hamarabb elfárad, több pihenést igényel. A teljesítőképességük csökkenhet, amely okai 

lehetnek általánosak és individuálisak. Sokan úgy vélekednek, hogy egy bizonyos életkor 

elérése magával vonja a gyors leépülést. Ennek ellenkezőjét azonban számos példa igazolja, 

hiszen a mentális és a fizikai fittség fenntartása sokáig fiatalon tarthatja a személyeket.  Ide 

tartozhat az aktivitás, a tevékenység, a kapcsolatok megtartása, az egészség megőrzésének 

segítése. 

  

Az Országos Közegészségügyi Intézet vizsgálata szerint a békési gyógyvíz kis só-

koncentrációjú, nátrium-hidrogén-karbonátos jellegű lágy termálvíz, melynek metakovasav 

tartalma és szerves anyag tartalma is jelentékeny. A fürdőt tápláló termálkút vize 

ásványvíznek minősíthető. 1943-ban Dr. Jeney Endre professzor szakvéleménye alapján a 

békési termálvizet összetételében és hatásában a hajdúszoboszlói víz összetételénél 

kedvezőbbnek ítélték. A víz a hőmérsékletével és a benne lévő kémiai anyagok összetételével 

együttesen gyógyítja a mozgásszervi-, a reumatológiai- és a nőgyógyászati betegségeket, 

illetve bizonyos bőrbetegségeket.           

 

A szabályozni kívánt támogatásokban a 60. életévét betöltött, Békés városban bejelentett 

lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy részesülhet. Az életkoron és a 

helyben lakáson kívül a támogatásban való részesülésnek egyéb kritériuma nincs. Az 

ellátások megállapítása kérelemre történik. Az ellátások természetben kerülnek 

megállapításra, az adott szolgáltatásra jogosító bérlet biztosításával, amely nem átruházható. 

Az uszodabérlet támogatás a Békési Uszodában (5630 Békés, Körösi Csoma Sándor u. 14.), a 

gyógyfürdő szolgáltatás támogatása a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőben (5630 

Békés, Körösi Csoma Sándor u. 6-14.) vehető igénybe.  

 

Az uszodabérlet támogatás a Békési Uszodában igénybe vehető szolgáltatásokra jogosít (pl. 

úszás, szauna, élményelemek). A gyógyfürdő szolgáltatás támogatása gyógyvizes 

gyógymedence használatát és Bemer szolgáltatást foglal magában. A Bemer szolgáltatást egy 

időben 1 fő veheti igénybe, ezért időpont-egyeztetés szükséges, amit a Békési Gyógyászati 

Központ és Gyógyfürdő koordinál.   

 

A BEMER szolgáltatás immunerősítésre szolgál, olyan betegségek és panaszok megelőző és 

kiegészítő kezelésére javasolt, amelynek kiváltó oka vagy velejárója a gyenge vazomóció 

okozta zavart mikrokeringés. Ilyen megbetegedés és panasz például: 

 krónikus sebgyógyulási zavar 

 az izomzat- és a csontrendszer krónikus degeneratív megbetegedései, 

 krónikus anyagcserezavar (pl. diabetes mellitus, zsíranyagcsere-zavar), 

 szervi működési elégtelenség (pl. májfunkció-zavar, több szerv egyidejű 

diszfunkciója), 

 diabetes mellitus okozta vagy daganatkezelés utáni polineuropátia, 

 perifériás artéria-elzáródásos megbetegedések, 

 krónikus fáradékonyság (pl. krónikus terheléses vagy szklerózis multiplex betegeknél) 

 akut és krónikus fájdalom, 

 korlátozott életminőséget okozó állapotok. 

 

Az uszodabérlet támogatás és a gyógyfürdő kezelés támogatása megállapításáról határozatban 

rendelkezünk. A feladat- és hatáskört javasoljuk a jegyzőre átruházni. A bérletek a jogerős 

határozat bemutatásával a Békési Uszodában és a Békési Gyógyászati Központ és 

Gyógyfürdőben vehetők át. A hó első és utolsó napja között megállapított támogatások 



vonatkozásában a bérletek ellenértékét Békés Város Önkormányzata a következő hónap 5. 

napjáig utalja a két intézménynek, számla ellenében, az előterjesztéshez csatolt szolgáltatási 

szerződések alapján.  

 

Az idősek támogatása a Helyi Rendelet „egyéb szociális ellátások” alcíme alatt kerül 

szabályozásra. Forrásaként a költségvetésben elfogadott szociális pénzeszközök szolgálnak.  

 

Az előterjesztésben leírtak megvalósítása érdekében a Helyi Rendelet a következő 56/A. §-al 

egészülne ki: 

16/B. Idősek rekreációs támogatása 

56/A. § 

(1) Békés Város Önkormányzata a 60. életévét betöltött személyek részére, választásuk 

szerint  

a) gyógyfürdő kezelés támogatásaként 10 alkalomra szóló bérletet biztosít a 

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőben, gyógyvizes gyógymedence 

használatához és BEMER szolgáltatás igénybevételéhez, 

b) uszodabérlet támogatásként 20 alkalmas bérletet biztosít a Békési Uszodában,  

idősek rekreációs támogatásaként.  

(2) A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint a jogosultság feltételeit, 

személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. 

(3) A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat bemutatásával  

a) gyógyfürdő kezelés támogatása esetén a Békési Gyógyászati Központ és 

Gyógyfürdőnél, 

b) uszodabérlet támogatása esetén a Békési Uszodában  

vehető át.  

(4) Mind a gyógyfürdő kezelés támogatása, mind az uszodabérlet támogatás egy évben 

legfeljebb 2 alkalommal vehető igénybe.  

(5) A támogatás nem átruházható, azt a jogosult csak személyesen érvényesítheti. 

 

II. Térítési díjak 

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: 

Szt.) 114. § (1) bekezdése értelmében a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért - ha 

törvény másként nem rendelkezik - térítési díjat kell fizetni. A Szt.115. § (1) alapján az 

intézményi térítési díj a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi 

térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg.  

A Helyi Rendelet 1. számú mellékletében szabályozza a térítési díjakat, melyek összegszerű 

változását - felülvizsgálat lefolytatását követően - nem javasoljuk, viszont technikai okokból a 

házi segítségnyújtást szociális segítésre és személyi gondozásra kívánjuk szétválasztani, ahol 

a térítési díj mindkét szolgáltatásnál 200 Ft/óra marad.  

A családsegítés vonatkozásában a térítési díj a Helyi Rendeletben volt szabályozva, 0,- Forint 

összegben. 2016. január hó 1. napjától a családsegítés a gyermekjóléti szolgáltatással 

integráltan, egy szervezeti és szakmai egységben, egy szolgáltató keretében működtethető, 

települési szinten család- és gyermekjóléti szolgálat, járásszékhelyen család- és gyermekjóléti 

központ keretében. Az erre vonatkozó szabályokat a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény és a gyámhatóságokról, valamint a 

gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet 



tartalmazzák, az Szt. és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai 

feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet nem tartalmaz 

rendelkezéseket az új jogintézmények vonatkozásában. 

 

Előzőek miatt a Helyi Rendelet mellékletéből a családsegítés térítési díját hatályon kívül kell 

helyezni.   

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit, melynek eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi 

önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. A tervezett rendeletmódosítás társadalmi 

és gazdasági hatása, hogy a célközönség az önkormányzat anyagi lehetőségéhez mérten 

természetbeni támogatásban részesül. A rendelet módosításának költségvetési, környezeti 

hatása nincs. Egészségügyi hatása a támogatást igénybe vevő személyek egészségi 

állapotának feltételezhető javulása. A tervezett módosítás értelmében az adminisztratív terhek 

megnőnek. A jogszabály megalkotására az önkormányzatnak kötelezettsége nincs. A 

jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek az eddigiek 

szerint adottak.  

 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és az előterjesztéshez 

mellékelt rendelet-tervezeteket szíveskedjen elfogadni.  

 

Határozati javaslat: 

Békés Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármesterét, hogy az 

idősek rekreációs támogatásaként szabályozott  

 uszodabérlet támogatása tárgyában a Békés Városi Kecskeméti Gábor 

Kulturális, Sport és Turisztikai Központtal, 

 gyógyfürdő szolgáltatás támogatása tárgyában a Békési Gyógyászati Központ és 

Gyógyfürdővel  

kötendő szolgáltatási szerződéseket aláírja.   

 

Határidő:  értelem szerint 

Felelős: Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2016. március 22.   

 

  Izsó Gábor  

polgármester  

 

 

Jogi ellenjegyző  

 

 

Pénzügyi ellenjegyző  



1. melléklet 

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA  

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

…/….. (… … )  

önkormányzati rendelete  

 

A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL, VALAMINT 

A SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ SZOCIÁLIS ALAP- ÉS 

SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK TÉRÍTÉSI DÍJÁRÓL szóló  

6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet  

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 26. §-ában, a 32. § (3) bekezdésében és Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el:  

 

1.§ Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások 

térítési díjáról szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4. § 

(3) bekezdés b) pontja a következő i. alponttal egészül ki: 

„4. § (3) b) 

i. idősek rekreációs támogatása.” 

 

 

2.§ A Rendelet 5. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki: 

„5. § (3) 

f) idősek rekreációs támogatása.” 

 

3.§ A Rendelet 11. §-a a következő i) és j) pontokkal egészül ki:   

„11. § 

i) az idősek rekreációs támogatásán belül szabályozott uszodabérlet támogatás 

vonatkozásában a számla benyújtását követő 8 napon belül a Békés Városi Kecskeméti 

Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ folyószámlájára utalással,  

j) az idősek rekreációs támogatásán belül szabályozott gyógyfürdő kezelés támogatása 

vonatkozásában a számla benyújtását követő 8 napon belül a Békési Gyógyászati Központ 

és Gyógyfürdő folyószámlájára utalással”  

 

4.§ A Rendelet az 56. §-át követően a következő 16/B. alcímmel egészül ki:  

16/B. Idősek rekreációs támogatása 

56/A. § 

(1) Békés Város Önkormányzata a 60. életévét betöltött személyek részére, választásuk 

szerint  

a) gyógyfürdő kezelés támogatásaként 10 alkalomra szóló bérletet biztosít a 

Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdőben, gyógyvizes gyógymedence 

használatához és BEMER szolgáltatás igénybevételéhez, 

b) uszodabérlet támogatásként 20 alkalmas bérletet biztosít a Békési Uszodában,  

idősek rekreációs támogatásaként. 

(2) A támogatás igénylésekor az életkort és a lakóhelyet, mint a jogosultság feltételeit, 

személyi igazolvány és lakcímkártya bemutatásával kell igazolni. 



(3) A bérlet a jogosultságot megállapító jogerős határozat bemutatásával  

a) gyógyfürdő kezelés támogatása esetén a Békési Gyógyászati Központ és 

Gyógyfürdőnél, 

b) uszodabérlet támogatása esetén a Békési Uszodában  

vehető át.  

(4) Mind a gyógyfürdő kezelés támogatása, mind az uszodabérlet támogatás egy évben 

legfeljebb 2 alkalommal vehető igénybe.  

(5) A támogatás nem átruházható, azt a jogosult csak személyesen érvényesítheti. 

 

5. § A Rendelet 1. melléklete helyébe E Rendelet 1. melléklete lép.  

 

6. § E Rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

Békés, 2016. március 31. 

 

            Izsó Gábor sk.                                                                   Tárnok Lászlóné sk.  

            polgármester                                                                                jegyző  

 

 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2016. április hó .…... napján  

 

 

 

Tárnok Lászlóné sk.  

          jegyző 

 



1. melléklet a …./(…..) önkormányzati rendelethez 

 

 

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjai a 2016. évtől 

 

 

 

Szolgáltatás megnevezése 

 

 

Térítési díj mértéke 

 

Szociális étkeztetés, Békés 

reggeli 56 Ft + ÁFA 

ebéd 275,5 Ft + ÁFA 

kiszállítás 67 Ft + ÁFA 

Szociális étkeztetés,  

Tarhos 

ebéd 279,5 Ft + ÁFA 

kiszállítás 67 Ft + ÁFA 

Házi segítségnyújtás 

óradíja 

szociális segítés  

200 Ft személyi gondozás 

Támogató szolgálat térítési 

díja rászorulók esetében 

személyi segítés 150 Ft/óra 

szállítószolgálat 100 Ft/km 

Támogató szolgálat térítési 

díja nem rászorulók esetében 

személyi segítés 170 Ft/óra 

szállítószolgálat 110 Ft/km 

Közösségi pszichiátriai 

ellátás 

 

- 

 

0,- Ft 

 

Időskorúak nappali ellátása 

 

- 

 

0,- Ft 

Fogyatékos személyek 

nappali ellátása 

étkezéssel 410 Ft 

étkezés nélkül 0,- Ft 

Demens személyek nappali 

ellátása, Békés 

étkezéssel 420 Ft 

étkezés nélkül 0,- Ft 

Demens személyek nappali 

ellátása, Tarhos 

étkezéssel 355 Ft 

étkezés nélkül 0,- Ft 

Hajléktalanok Átmeneti 

Szállásának térítési díja 

az első hónapban 0,- Ft 

a második hónaptól 5000 Ft/hó, 170 Ft/nap 

  



2. melléklet 

 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 

képviseli: Izsó Gábor polgármester) – a továbbiakban: Megrendelő, 

 

másfelől a Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő (székhely: 5630 Békés, József 

Attila u. 5., adószám: 15343109204, képviseli: Erdélyi Imola igazgató) - a továbbiakban: 

Szolgáltató, 
   

együttesen a továbbiakban, mint Szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel:  

 

1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. 

(II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Rendelet) 56/A.§-ában 

szabályozottak figyelembe vételével egymással szolgáltatási szerződést kötnek, az 

alábbi feltételek szerint. 

 

2.) Megrendelő megbízza Szolgáltatót, hogy egészségmegőrzés és rekreáció céljából idősek 

rekreációs támogatásaként gyógyfürdő szolgáltatást nyújtson, amely a gyógyvizes 

gyógymedence használatát és Bemer szolgáltatást foglal magában. A szolgáltatás 

nyújtás során Szolgáltató  

a) a Helyi Rendelet 56/B. § (3) bekezdés a) pontja szerint a Békés Város 

Önkormányzata által tárgyban kiállított jogerős határozat alapján átadja a 

jogosult részére a szolgáltatás igénybevételére jogosító 10 alkalmas bérletet, 

és 

b) a BEMER szolgáltatás vonatkozásában elvégzi a szükséges időpont-

egyeztetéseket.   

 

3.) Szolgáltató vállalja, hogy a feladatot érvényes és hatályos működési engedély 

birtokában, a vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási 

kötelezettségek betartása mellett végzi.  

 

4.) Felek a gyógyfürdő kezelés támogatásához biztosított 10 alkalmas bérlet ellenértékét 20.000 

Forint, azaz Húszezer Forint összegben határozzák meg, amely ár az ÁFÁ-t tartalmazza.    
 

5.) Szolgáltató a nála adott hónapban gyógyfürdő kezelés támogatása jogcímen igénybe vett 

bérletekről – azok darabszámának feltüntetésével – a következő hónap 5. napjáig 

számlát állít ki. A számla kifizetése annak benyújtását követő 8 napon belül, Szolgáltató 

Erste Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11998707-04606828-00000000 számú 

folyószámlájára történik.   

 

6.) Szolgáltató a szolgáltatási szerződést - indokolással, 1 hónapos felmondási idővel - 

felmondhatja, ha Megrendelő az 5.) pontban foglalt fizetési kötelezettségének 

önhibájából, felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

 



7.) Jelen szolgáltatási szerződést Szerződő Felek határozatlan időre kötik. E szerződés 

megszűnik, ha Szolgáltató tárgyi tevékenységre vonatkozó működési engedélye 

érvényét és hatályát veszti, vagy ha Megrendelő a Helyi Rendelet gyógyfürdő kezelés 

támogatásáról szóló rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.                 

 

8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak.  

 

9.) Jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

10.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …./2016. (III.31.) számú 

határozatával felhatalmazta polgármesterét e megállapodás aláírására. 

Békés, 2016. év ……………. hó ……. nap 

 
______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Erdélyi Imola 

igazgató 

           Békés Város Önkormányzata                    Békési Gyógyászati Központ és Gyógyfürdő 

                           megrendelő                                                           szolgáltató 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:                                                   Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző                        Váczi Julianna gazdasági osztályvezető 

 
 
 



3. melléklet 

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amely létrejött egyfelől Békés Város Önkormányzata (székhely: 5630 Békés, Petőfi u. 2., 

képviseli: Izsó Gábor polgármester) – a továbbiakban: Megrendelő, 

 

másfelől a Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális, Sport és Turisztikai Központ 

(székhely: 5630 Békés, Jantyik u. 23-25., adószám: 15583563-2-04, képviseli: Koszecz 

Sándor igazgató) - a továbbiakban: Szolgáltató, 

   

együttesen a továbbiakban, mint Szerződő felek között, alulírott napon és helyen, az alábbi 

feltételekkel:  

 

1.) Szerződő felek megállapodnak, hogy Békés Város Önkormányzata Képviselő-

testületének a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó szociális alap- és szakosított ellátások térítési díjáról szóló 6/2015. 

(II.26.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Helyi Rendelet) 56/A. §-ában 

szabályozottak figyelembe vételével egymással szolgáltatási szerződést kötnek, az 

alábbi feltételek szerint. 

 

2.) Megrendelő megbízza Szolgáltatót, hogy fogadja az egészségmegőrzés és rekreáció 

céljából idősek rekreációs támogatásaként uszodabérlet támogatást igénybe vevő 

személyeket és részükre sportolási lehetőséget biztosít. A szolgáltatás nyújtása során 

Szolgáltató a Helyi Rendelet 56/A. § (3) bekezdés b) pontja szerint a Békés Város 

Önkormányzata által tárgyban kiállított jogerős határozat alapján átadja a jogosult 

részére a szolgáltatás igénybevételére jogosító 20 alkalmas bérletet, 

 

3.) Szolgáltató vállalja, hogy a feladatot érvényes és hatályos működési engedély 

birtokában, a vonatkozó külön jogszabályok és szakmai követelmények, nyilvántartási 

kötelezettségek betartása mellett végzi.  

 

4.) Felek az uszodabérlet támogatásához biztosított 20 alkalmas bérlet ellenértékét 10.000 

Forint, azaz Tízezer Forint összegben határozzák meg, amely ár az ÁFÁ-t tartalmazza.    
 

5.) Szolgáltató a nála adott hónapban uszodabérlet támogatás jogcímen igénybevett 

uszodabérletekről – a bérletek darabszámának feltüntetésével – a következő hónap 5. 

napjáig számlát állít ki. A számla kifizetése annak benyújtását követő 8 napon belül 

Szolgáltató Erste Bank Hungary Zrt. pénzintézetnél vezetett, 11600006-00000000-

25170777 számú folyószámlájára történik.   

 

6.) Szolgáltató a szolgáltatási szerződést - indokolással, 1 hónapos felmondási idővel - 

felmondhatja, ha Megrendelő az 5.) pontban foglalt fizetési kötelezettségének 

önhibájából, felszólítás ellenére sem tesz eleget. 

 

7.) Jelen szolgáltatási szerződést Szerződő Felek határozatlan időre kötik. E szerződés 

megszűnik, ha Szolgáltató tárgyi tevékenységre vonatkozó működési engedélye 

érvényét és hatályát veszti, vagy ha Megrendelő a Helyi Rendelet uszodabérlet 

támogatásról szóló rendelkezéseit hatályon kívül helyezi.                 

 



8.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos jogszabályok 

rendelkezései az irányadóak.  

 

9.) Jelen szerződést Szerződő Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt 

jóváhagyólag írták alá. 

 

10.) Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a(z) …./2016. (III.31.) számú 

határozatával felhatalmazta polgármesterét e megállapodás aláírására. 

Békés, 2016. év ……………. hó ……. nap 

 
______________________________ ________________________________ 

Izsó Gábor 

polgármester 

 Koszecz Sándor 

igazgató 

           Békés Város Önkormányzata                    Békés Városi Kecskeméti Gábor Kulturális,  

                           megrendelő                                            Sport, és Turisztikai Központ 

                                                                               szolgáltató 

 

 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:                                                   Pénzügyi ellenjegyző: 

 

 

 

Tárnok Lászlóné jegyző                        Váczi Julianna gazdasági osztályvezető 

 
 


