
Tisztelt Képviselő Testület!

Az ESMTK sportegyesület Elnökeként az uszoda új koncessziós szerződése ügyében 2 kéréssel

fordulok Önökhöz:

Mint tudják egyesületünk 7 éve üzemelteti a Budapest Főváros XX Kerület Pesterzsébet
Önkormányzata tulajdonát képező Pesterzsébeti Uszodát. A hét év alatt maximálisan eleget tettünk a

kerületi szervek, a kormányzati szervek, az egészségügyi hatóságok előírásainak, elvárásainak. Az

uszoda folyamatos működését közvetlenül húsz dolgozónk látja el nap, mint nap, hogy az uszodai élet
zökkenőmentes legyen a hét minden napján. ldőszakos leállásaink során, ami évente két alkalmat
jelent, a lehető legtöbb karbantartási feladatot végzünk el és minden alkalommal az előírások szerint
a medencék vízét leengedjük és újratöltjük, A lakosság és az uszodában működő egyesületek,
úszóiskolák részére a lehető legszéleseb kínálatot próbáljuk biztosítani, kedvezményes belépőkkel,
családi jeggyel, bemutatók és versenyek szervezésével.

Sajnos az e|múlt 7 év során többször emelkedtek az uszodát érintő költségek (mint ipari

felhasználónak megemelkedtek azáram-,a gáz-, a vízdíjak, )emelkedtek a szolgáltatást nyújtó cégek
díjai, a medencékben használt hatóságilag előírt vegyszer ára stb, melyek egyesületünket érzékenyen
érintik. Folyamatosan emeljük a dolgozók bérét a törvényben előírtak alapján. Tavaly erőn felül
biztosítottuk alkalmazottaink folyamatos bérezését, mikor az uszoda kényszer leállása volt a

nagymedence szivárgása miatt, és korlátozottan üzemelt az uszoda ( a nagymedence nam üzemelt,
az uszoda kertje építési terület volt, így csak a 9Ocm-es tanmedence volt használható).

7 éwel ezelőtt az ESMTK 50%-kal olcsóbban vállalta az üzemeltetői feladatok ellátását, mint a
korábbi üzemeltető cég a TemperoZrt. Azóta a koncessziós díjunk nem követte még az infláció
mértékét sem.

E tények ellenére az ESMTK sportegyesület folyamatosan próbál fejlesztéseket, korszerűsítéseket
megvalósítani a sportlétesítménybe. Az MVLSZ pályázati lehetőségével élve egyesületünk 280 millió
forint összeggel tud hozzájárulni az uszoda korszerűsítéséhez, energiatakarékosabb működéséhez.
Szeretnénk ebbőlaz összegbőlaz uszoda kazánjait kicserélni, a tetőn napkollektorokat elhelyezni,
plusz öltözési lehetőségeket kiépíteni, korszerűsíteni az elavult beléptető rendszert és a zárható
szekrényeket, A zuhanyok korszerűsítése is megtörténne, csúszásgátló bevonat kerülne a padlóra.

A fentiekben leírtak alapján az egyesület nevében szeretném kérni a Tisztelt Testületet, hogy emeljék
meg a jelenleg érvényben lévő koncessziós díjat az ajánlatunkban szereplő összegre, és a szerződést a
kiírtakkal ellentétben továbbra is minimum öt évre kösse.
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