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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. május 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Borgula Györgyné képviselő önálló képviselői indítvány keretében kezdeményezte, hogyhasonlóan a korábbi képviselő-testületi ülésen a mozgáskorlátozottak vonatkozásábanmeghatározott feltételekhez, a súlyosan fogyatékos személyek, a mozgáskorlátozottakon túl ahallás-, látás-, értelmi fogyatékos és autista betegek egy fő kísérővel részesüljenekkedvezményben fUrdő belépőjegy vásárlásánál.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően fogadjael az alábbi határozati javaslatot:

Határozati Javaslat:
Mezőberény Város Onkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul a mezőberényi KálmánFürdőben a súlyosan fogyatékos személyek (hallás-, látás-, értelmi fogyatékos és autistabetegek), valamint egy fő kísérő részére kedvezményes belépőjegy bevezetéséhez.
A. kedvezmény csak a Magyar Allamkincstár által kiállított, súlyos fogyatékosságot igazolóérvényes kártya bemutatásával vehető igénybe.
A Képviselő-testület a napi jegy árát bruttó 500 Ft-ban, a havi bérlet árát bruttó 9.000 Ft-banállapítja meg. Felhatalmazza Nagy Sándort, a Városi Közszolgáltató Intézmény igazgatóját,hogy a szükséges intézkedéseket megtegye az Új jegy és bérlet bevezetésével kapcsolatban,továbbá felkéri, hogy a Fürdő 2015. évi zárását követően tájékoztassa a Képviselő-testületet akedvezményes belépőt igénybevevők számáról.
Felelős: Nagy Sándor igazgató
Határidő: azonnal, a tájékoztatásra értelem szerint

Mezőberény, 2015. május 18.

C
Glyásné dr. Sáli Henrietta

aljegyző



ÖNÁLLÓ KÉPVISELŐI INDÍTVÁNY

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testületének.

Tárgy: Súlyos fogyatékos személyek részére kedvezményes fürdő belépőjegy meg
áHapítása.

Indítványozó: Borgula Györgyné képviselő

Tisztelt Kepviselő-testulet’ Tisztelt Polgarmester Ur’
Tisztelt Bizottságok!

A Képviselő - testület 2015. április 27-i ülésén döntött a mozgáskorlátozott személyók részére
kedvezményes fürdőbelépőjegy tárnogatásáról.
2015. május ii-én a Mezőberény Város Esélyegyenlőségi Egyeztető Fórum alkalmával
felvetődött a kérés a többi fogyatékkal élő személy, kedvezményes fürdő belépőjegy
támogatásáról.
A súlyos fogyatékosok nem csak mozgáskoriátozottak, törvény szerint hallás, látás, értelmi és
az autista betegek is idetartoznak. A betegségük miatt lehet súlyos fogyatékosok
támogatásában vagy emeltösszegű családi pótlék ellátásban részesülni. Ellátásukat a Magyar
Allamkincstár által kiadott kártyával tudják igazolni.
Azok a személyek, akik ebben az ellátásban részesülnek nem képesek önálló életvitelre,
segitsegre szorulnak, ezert kerem a kisero kedvezmenyes belepojegy tamogatasat is
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet támogassa a fogyatékkal élők és egy kísérő
kedvezményes fürdő belépőjegy megállapítását.

Javaslatom a dontest 2015 cvi strandszezon időszakara aHapitsuk meg A Varosi
Kozszolgaltato Intezmeny, mint a furdo uzemeltetője keszítsen statisztikat, mennyien
vették igénybe a kedvezményes belépőt ezen időszak alatt és táj ékoztassa a képviselő-
testületet a fürdő bezárást követő testületi ülésen.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy indítványomat támogatni szíveskedjenek.

Mezőberény, 2015. május 15. j
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Borgula Györgyné
képviselő


