A TŐSERDŐ TURISZTIKAI KFT. BESZÁMOLÓJA
A 2013-AS ÉVI SZEZONRÓL

ELŐZMÉNYEK
A Képviselő-testület döntésének megfelelően az alábbi dokumentumban beszámolok a 2013-as
szezonról. A leírásban külön számolok be a Tőserdő Kft. egységeinek helyzetéről.
A 2012. december 5-én megalapított Tőserdő Turisztikai Kft. (a továbbiakban Tőserdő
Kft.) élén ügyvezető váltás történt. 2013. február 15-ével a Tőserdő Kft. ügyvezetői feladatait
Tornyi Gyula látja el.

TŐSFÜRDŐ
Az év kezdete
Az ügyvezető váltást (2013. február 15.) követő időszak az előző ügyvezető által hátrahagyott
dokumentáció tételes áttekintésével, ellenőrzésével, vizsgálatával, rendszerezésével kezdődött,
melynek során olyan hiányosságok kerültek nyilvánosságra, melyek azonnali intézkedést igényeltek
(vitás ügyek, tartozások, hiányzó – a működtetéshez létfontosságú – vizsgálatok, engedélyek
pótlása).
Március hónap folyamán elkezdődött a Tőserdő Kft. személyi állományának keresése, toborzása,
kiválasztása és felvétele. Többségük a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Tiszakécskei Járási
Hivatal Munkaügyi Kirendeltségén keresztül, támogatással került felvételre, ezáltal csökkentve azt
a jelentős anyagi terhet, melyet a munkabérek kifizetése jelent.
A Tőserdő Turisztikai Kft. személyi állománya beosztás szerint:
ügyvezető – 1 fő
személyi asszisztens – 1 fő
Tősfürdő:
műszakvezető – 2 fő
pénztáros – 2 fő
gépész – 2 fő
úszómester – 2 fő
takarító – 4 fő
éjjeliőr – 2 fő
Kalandpark
vezető animátor – 1 fő
animátor – 3 fő
pénztáros-animátor – 2 fő
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+ alkalmi munkavállalók (4 fő)
Csónakkölcsönző
alkalmi munkavállalók – 2 fő
Az állandó munkavállalói állomány (22 fő) 41 %-a (9 fő) az alább listázott támogatással került
felvételre:
• TÁMOP program keretében 6 fő – 27 %,
ebből 2 fő 50 év feletti (e csoport 33 %-a, az össz állomány 9%-a)
• EMG (Első Munkahely Garancia) program keretében 3 fő – 14 %
• járulék kedvezményre jogosult: 3 fő – 14%
azaz az állandó munkavállalói állomány 55 %-a tekintetében a Tőserdő Kft. (50%-től 100%-ig
terjedő) kedvezményt tudott a munkabérek és/vagy járulékok esetében igénybe venni hónapokon
keresztül.
Az alkalmi munkavállalói állomány tette lehetővé a Kalandpark és a Csónakkölcsönző
költséghatékony működtetését, valamint a rendezvények problémamentes lebonyolítását.
A szezonkezdésig a Tősfürdő üzemeltetéséhez valamint a Tőserdő Turisztikai Kft. működéséhez
szükséges összes dokumentációt aktualizáltuk, a hiányzó dokumentumok helyett újat készítettünk,
melynek tényét a 2013. évi belső ellenőri jelentés tartalmazza. Szabályzatunk és dokumentumaink
az illetékes hatóságok által elfogadásra kerültek.
A Tiszán levonuló, elhúzódó árhullám a Tősfürdő nyitás előtti munkálatait is erősen
befolyásolta, mivel a biztonságos üzemeltetés érdekében április 27-étől 30-áig napi 24 órában
szivattyúzni kellett a hűtőtó vizét.

Felújítási munkálatok
A felújítási munkálatokat április 8-án kezdtük el.
A teljes elektromos hálózat átvizsgálásra került, az észlelt hibákat javítottuk, az elavult részek
többségét kicseréltük, illetve ɸ-relék felszerelésével teljesen biztonságossá tettük.
A villámvédelmi felülvizsgálat megtörtént, amelyet minden egységünknél elvégeztek a
szakemberek.

Szezonnyitás előtti munkálatok
A munka-, baleset-, és tűzvédelmi oktatás, a tűzoltó készülékek ellenőrzése, felülvizsgálata a
megbízott vállalkozó által megtörtént.
A rágcsálómentesítést és rovarirtást a megbízott szakember elvégezte.
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A környezetvédelmi megbízott Ciklus Kft. a nyitás előtti szemlét elvégezte, a nyitáshoz
szükséges vizsgálatok és dokumentáció elvégzésében, elkészítésében közreműködött.
A nyitás előtti vízmintavétel április 15-én megtörtént, eredménye jó.
A főépületben a hiányzó csempék pótlása megtörtént, tisztasági meszelését (kívül, belül) és
általános nagytakarítását elvégeztük.
Az egészségügyi szobában az előírásoknak megfelelő felszerelés és mentőláda pótlásra került.
A főbejárat betonelemeit a Laki-Park Településüzemeltetési Kft. (volt Laki-Gazda Kft.)
munkatársai lefestették.
A termálmedence csiszolása, festése, valamint a zuhanyzók és lábmosók általános
karbantartása és festése megtörtént.
A nagymedence csiszolása, festése, valamint a zuhanyzó és lábmosók általános
karbantartása és festése megtörtént.
Gyerekmedence és pancsoló fóliájának felújítása és tisztítása megtörtént.
A hidegvizes és termálvizes medencék gépházában tárolt, a tavalyi évben felgyülemlett
elhasználódott alkatrészek szelektálásra és szükség szerint selejtezésre kerültek. A gépház mögött
felhalmozott szemetet a Laki-Gazda Kft. munkatársai elszállították.
A hidegvizes és termálvizes medencék gépházában lévő vízvisszaforgató szűrők
felülvizsgálata, valamint a termálvizes II. számú medence szűrőjében a nem kellő
gondoskodással végrehajtott kezelés következtében tönkrement szűrőtöltet cseréje megtörtént. (1.sz.
melléklet)

A Tősfürdő parkjában meglévő növényzet gyomlálását, gondozását, a fák visszanyesését és az
üres virágágyások beültetését, műtrágyaszórást, gyepkezelést elvégeztük, amiben nagy
segítségünkre volt a Laki-Park Településüzemeltetési Kft. (volt Laki-Gazda Kft.), akik emellett a
vendégek legnagyobb örömére és megelégedésére 3 asztallal és a hozzátartozó padokkal, majd a
szezonban még három szettel, vagyis összesen 6 asztallal és 12 paddal gazdagították a fürdő
ülőalkalmatosságainak számát.
A meglévő 2 db vízágyút felújítottuk, azaz új vízágyú fejeket vásároltunk. A locsoláshoz
használatos tömlőket a Lakiteleki Önkéntes Tűzoltó Egyesülettől kaptuk kölcsön, amit az
egész szezonban maximálisan kihasználtunk.
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A 2013-as szezonban érvényes jegyárak:
2013. április 04-én a lakiteleki képviselő-testület által elfogadott jegyárak a következők:
Megnevezés

Egységár
Ft

Felnőtt napijegy
Felnőtt napijegy Laki-Konyha menüvel
Felnőtt napijegy lakiteleki lakos
Felnőtt napijegy lakiteleki lakos
Laki-Konyha menüvel
Felnőtt jegy 15 órától zárásig
Kedvezményes* nyugdíjas napijegy
Kedvezményes* nyugdíjas napijegy
Laki-Konyha menüvel
Kedvezményes* nyugdíjas napijegy lakiteleki lakos

1300.1800.1000.1550.-

Kedvezményes* nyugdíjas napijegy lakiteleki lakos Laki-Konyha
menüvel
Kedvezményes* nyugdíjas jegy 15 órától zárásig

1100.-

Kedvezményes* diák napijegy
Kedvezményes* diák napijegy
Laki-Konyha menüvel
Kedvezményes* diák napijegy lakiteleki lakos

1000.1400.-

Kedvezményes* diák napijegy lakiteleki lakos Laki-Konyha
menüvel
Kedvezményes* diák napijegy 15 órától zárásig

1100.-

Családi jegy max.2 felnőtt 3 gyermek
Családi jegy max.2 felnőtt 3 gyermek Laki-Konyha menüvel

4200.6200.-

Családi jegy max.2 felnőtt 3 gyermek lakiteleki lakos

3500.-

Családi jegy max.2 felnőtt 3 gyermek lakiteleki lakos LakiKonyha menüvel
10 alkalmas felnőtt bérlet
10 alkalmas kedvezményes* nyugdíjas bérlet
Felnőtt havi bérlet
Kedvezményes* nyugdíjas és diák havibérlet
Felnőtt szezonbérlet
Kedvezményes* nyugdíjas és diák szezonbérlet

5500.-

1000.800.1300.500.-

600.-

700.-

800.-

9000.7000.12.000.8000.32.500.28.500.-
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A Képviselő-testület 71/2013.(IV.04.); 72/2013.(IV.04.) határozatai alapján kedvezményt
biztosítottunk a lakiteleki lakosoknak és a Lakitelek-Tőserdő területén üdülővel rendelkezőknek,
melynek fedezete e határozatok értelmében a Tőserdő Turisztikai Kft. Lakitelek Önkormányzata
felé fennálló szállítói tartozása.

TŐSFÜRDŐ - lakiteleki kedvezmények Önkormányzat által finanszírozott összege 2013.

Hónap

április

Felnőtt
Diák
Család
Felnőtt/ összeg
összeg Nyugdíjas/ összeg Nyugdíjas összeg Diák/ összeg
összeg Családi/ összeg
összeg Összesen/ Összesen/
menüs/
menüs/
menüs/
fő
/300 Ft
/250 Ft
fő
/300 Ft menüs/fő /200 Ft fő /300 Ft
/300 Ft db /700 Ft
/700 Ft
fő
Ft
fő
fő
db
6

1800

0

0

7

2100

0

0

5

1500

0

19

0

0

0

0

0

18

5400

május

54 16200

0

0

108 32400

0

0

5700

0

0

1

700

0

0

182

55000

június

81 24300

4

1000

344 103200

22

4400

36 10800

2

600

0

0

0

0

489

144300

július

392 117600

12

3000

824 247200

44

8800

198 59400

6

1800

2

1400

0

0

1478

439200

augusztus

330 99000

158 47400

szeptember
összesen

14

3500

885 265500

34

6800

900

0

0

34 10200

0

0

866 259800

30

7500

2202 660600

3

100 20000

1

300

0

0

0

0

1422

422500

600

0

0

0

0

0

0

39

11700

418 125400

9

2700

3

2100

0

0

2

3628 1078100
1078100

A tavalyi szezonban alkalmazott két éves korig igénybe vehető ingyenesség korhatárát
felemeltük - a környékben (ahol 3 éves korig biztosítanak ingyenes belépést) egyedülálló
módon - hat éves korig, számítva arra, hogy a Tőssellő megnyitásával a gyermekek felnőtteket
fognak behozni a fürdőbe.

Grill-Terasz – Laki-Konyha
A Képviselő-testület 38/2013. (III.07.) határozata alapján a Tősfürdő területén található GrillTerasz nevű büfét a Laki-Konyha Kft. kapta meg üzemeltetés céljából. Az épületben található
eszközöket, felszereléseket a Tőserdő Kft. egyben, térítésmentesen átadta a Laki-Konyha Kft-nek.
A tárgyi eszközök közül azokat, amire igényt tartott a Grill-terasz leendő üzemeltetője, nyomott
áron megvásárolta tőlünk. Az egyéb, fel nem lelt, és a fellelt, de a Laki-Konyha által nem igényelt
eszközöket leselejteztük és kivezettük könyveinkből.
A Laki-Konyha Kft. ügyvezetőjével kötött megállapodás alapján a Tőserdei Strandfürdő
pénztárában lehetőség volt Laki-Konyha menüvel kombinált belépőjegyet vásárolni, mely
lehetőséggel elsősorban július-augusztus hónap során éltek szép számmal a vendégek.
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Laki-Konyha-Tősfürdő 2013. április-május-június-július-augusztus havi
elszámolás
megnevezés
Felnőtt napijegy Laki-Konyha menüvel
Felnőtt napijegy lakiteleki lakos Laki-Konyha
menüvel

mennyiség db
280

32

Kedvezményes* nyugdíjas napijegy Laki-Konyha
menüvel

261

Kedvezményes* nyugdíjas napijegy lakiteleki lakos
Laki-Konyha menüvel

102

Kedvezményes* diák napijegy Laki-Konyha menüvel

172

Kedvezményes* diák napijegy lakiteleki lakos
Laki-Konyha menüvel
Családi jegy max.2 felnőtt 3 gyermek Laki-Konyha
menüvel
Családi jegy max.2 felnőtt 3 gyermek lakiteleki lakos
Laki-Konyha menüvel

összesen

9

32

0

888

A képviselő-testület 73/2013 (IV.04.) számú határozata alapján több alkalommal, és sokféle
formátumban biztosítottunk lehetőséget a kedvezményes, illetve „ingyenes” belépésre a 2013-as
szezonban (marketing céllal kuponok megjelentetése, nyereményjátékok – pl. turisztikai kiállítás,
Szuperinfó keresztrejtvény stb. –, lakiteleki versenyek jutalmazása, Eötvös-nap, Strandok Éjszakája,
csoportos kedvezmények stb).
E határozat jegyében együttműködési megállapodást kötöttünk a Mozgáskorlátozottak Bács-Kiskun
Megyei Egyesületével, támogatva ezáltal az adott célcsoport integrációját és rekreációs lehetőségeit,
egyúttal a fürdő látogatottságát is növelve.
A Polgárőrséggel kötött megállapodás alapján a helyi és a máshol szolgálatot teljesítő polgárőrök
egyaránt (plusz 1 fővel) – habár különböző mértékű engedménnyel kedvezményesen válthattak
belépőt – polgárőr igazolvány felmutatása esetén.

6

Nyitás:
2013.április 26-án Tősellő beruházás szakemberei körbekordonozták az építkezést, hogy a Tősfürdő
biztonságosan üzemelhessen az építkezés miatt és ez így maradt az egész szezonban a Tősfürdő
bezárásáig.

A közfürdők létesítésének és üzemeltetésének közegészségügyi feltételeiről szóló 37/1996. (X.18.)
NM rendelet 4. számú Mellékletében foglaltak értelmében a közfürdő üzemeltetőjének önkontroll
vizsgálati kötelezettsége van. Ennek megfelelően a szezon során a tervek szerint végrehajtottuk az
önellenőrzési programot, melynek eredményei kapcsán folyamatos kapcsolatban voltunk az ÁNTSZszel, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően a lehető legjobb minőségű fürdőzési lehetőséget
biztosítsuk a Tőserdei Termálfürdő vendégei számára.

TŐSERDŐ KFT.
Önellenőrzések időpontjai – 2013. év
Dátum
Április 15. (9-12)

Vizsgálat tárgya
K-28, K-35-ös kút vize, hálózati víz (nyersvíz vizsgálata)
Medencevizek vizsgálata

Május 7. (9-12)

Medencék szűrt vize
Elfolyó, használt víz vizsgálata

Június 4. (9-12)

Medencevizek vizsgálata

Július 2. (9-12)

Medencevizek vizsgálata

Augusztus 6. (9-12)

Medencevizek vizsgálata
Medencevizek vizsgálata

Szeptember 3. (9-12)
Elfolyó, használt víz vizsgálata

2013. április 27-én megnyitottuk a Tősfürdőt.
2013. május 5-én és 6-án a kedvező időjárás miatt hosszabbított nyitvatartási időt
kezdeményeztünk.
2013. május 17-én 16 órakor 10 perc alatt 12 mm csapadék esett, ezek után igen szélsőséges
csapadékos időjárás volt a hónap végéig, amely sajnos rányomta a bélyegét a fürdő látogatottságára.
2013. június 12. A Tősfürdőt a lakiteleki Eötvös Lóránt Napközi Otthonos Óvoda, Általános Iskola
és Alapfokú Művészetoktatási intézmény diákjai, tanárai és kísérői számára az Eötvös- nap
megrendezése céljából helyszínként a „Tőserdő, a lakiteleki gyermekek öröksége” gondolata
jegyében ingyenesen biztosítottuk. E nap keretében 632 fő élvezhette térítésmentesen a Tőserdei
Termálstrand szolgáltatásait.
7

2013. június 22. A nyári szünidő kezdetével egy időben megkezdtük a szombatonkénti, 20:00-tól
24:00-ig tartó éjszakai fürdőzéseket, melyre első alkalommal ekkor került sor.
2013. június 29. Az éjszakai fürdőzés ideje alatt filmvetítéssel is kedveskedtünk vendégeinknek,
megkezdtük a ’Mozizz éjszakai fürdőzés közben’ címmű programunkat, mely nagy sikert aratott és
közkedveltségnek örvendett az egész szezon ideje alatt. E program keretén belül először a 2012-ben
készült Tüskevár című filmet vetítettük.
2013. július 01. Megkezdtük a termálmedencék újracsiszolását és festését, mert a termálvízben lévő
ásványi anyagok oly mértékben elszínezték a medence oldalát, hogy szükségessé vált annak
nagymértékű karbantartása, újrafestése annak érdekében, hogy a vendégek az idei szezonban már
megszokott kulturált, tiszta medencét használhassanak. Megpróbálkoztunk külsős szakember
segítségével egy úgynevezett környezet- és medencekímélő takarítóanyag kipróbálásával, de a
próbát követően ezt elvetettük, mert kiszámoltuk, hogy az újrafestés jóval olcsóbban jön ki, mint ez
az új technológia.

2013. július 04. Sor került egy összevont, átfogó, mindenre kiterjedő szakhatósági ellenőrzésre,
melynek során egyszerre, egy időben ellenőrzött bennünket a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Kecskeméti Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Munkavédelmi
Felügyelősége, és a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége (Fürdő,
Kalandpark, Csónakkölcsönző). Az ellenőrzések során feltárt apróbb, megkifogásolt dolgokat
egyrészt rögtön az ellenőrzés után, másrészt a határozat kézhezvételekor azonnal korrigáltuk,
javítottuk.
A Képviselőtestület 37/2013. (III.07.); 62/2013. (IV.04.); 82/2013. (V.02.) határozatainak
megfelelően a Tőserdő Turisztikai Kft, az OPSZ Lovas Tagozata és Lakitelek Önkormányzata
közös szervezésében 2013. július 6-7-én került megrendezésre a III. Tőserdei Lovasnapok és II.
Országos Lovas Polgárőr Szemle, Toborzó és Ügyességi verseny, melynek részletes szakmai és
pénzügyi beszámolója szerepelt a szeptemberi testületi anyagban és a képviselőtestület által
elfogadásra került.
2013.július 06-án este az éjszakai fürdőzés közben egy fergeteges animációs filmmel, a
Madagaszkár 3. részével kedveskedtünk vendégeinknek.
2013. július 12-13-án került megrendezésre a XVIII. Tőserdő Szépe Országos Hagyományőrző
Tiszavirág Fesztivál, amely előtt a rendezvény helyszínét a Laki-Park Településüzemeltetési
Kft. (volt Laki-Gazda Kft.) a rendezvényre felkészítette (fűnyírás, locsolás, hulladékmentesítés stb).
A terület, valamint a villanyórák, kapcsolószekrények átadás-átvétele a fesztivál előtt és után is
megtörtént.
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2013. július 13-án, szombaton este ezúttal üdítő nyári vígjátékon szórakozhattak a medencéből és a
partról a vendégek, a műsoron a Mr Bean nyaral című film szerepelt.
2013. július 19-20-21-én került megrendezésre az V. Széna vagy Szalma Hagyományőrző
Fesztivál, amely előtt a rendezvény helyszínét a Laki-Park Településüzemeltetési Kft. (volt LakiGazda Kft.) a rendezvényre felkészítette (fűnyírás, locsolás, hulladékmentesítés stb). A terület,
valamint a villanyórák, kapcsolószekrények átadás-átvétele a fesztivál előtt és után is megtörtént.
Hosszan tartó egyezkedés után 2013. július 23-án sikerült az évek óta zárva tartó Oázis Büfé ügyét
megoldani oly módon, hogy az visszakerült az Önkormányzat tulajdonába a fenntartó felé fennálló
tartozás fejében.
2013. július 26-27-28-án a Plain Rock Egyesület, a Tőserdő Turisztikai Kft. és Lakitelek
Önkormányzata a képviselő-testület 37/2013.(III.07.); 81/2013. (V.02.) számú határozatainak
megfelelően megrendezte a II. Tősrock fesztivált a Tősfürdőben, melynek részletes szakmai és
pénzügyi beszámolója szerepelt a szeptemberi testületi anyagban és a képviselőtestület által
elfogadásra került. Ezen a hétvégén nem csak szombaton, hanem már pénteken is egészen hajnalig,
azaz 3 óráig élvezhették a fesztiválra látogatók a medencék hűs vizét és mellette fantasztikus
koncerteket, zenészeket hallgathatott a nagyérdemű közönség, hiszen ezen a hétvégén a
Tősfürdőben a fürdőzés mellett a rockzenéé volt a főszerep.
2013. július 31. A NAV próbavásárlást tartott a Tőserdei Termálfürdő jegypénztárában, amely
során mindent szakszerűnek, és rendben talált.
2013. augusztus 02-án csatlakoztunk a Strandok Éjszakája elnevezésű országos programhoz
ahol az éjszakai fürdőzés mellett élőzenei koncertekkel kedveskedtünk vendégeinknek. E program
keretében jobbnál-jobb rendezvények, izgalmasabbnál-izgalmasabb élmények várták a kedves
vendégeket országszerte, azonban csak és kizárólag itt, a lakiteleki Tősfürdőben – az országban
egyedülálló módon, volt teljes mértékben díjmentes a fürdőzés a Strandok Éjszakáján, BTL
marketing céllal. A rendezvény hatalmas sikert aratott, amit a számok is bizonyítanak, hiszen 881 fő
élt ezzel a kivételes lehetőséggel.
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2013.augusztus 03-án este igazi családi szórakozás várta az éjszakai fürdőzők szerelmeseit, hiszen
kicsik és nagyok együtt élvezhették a medencéből a Sammy nagy kalandjai 2. című animációs
filmet.
2013.augusztus 10-én este is filmvetítéssel igyekeztünk még kellemesebbé tenni az éjszakai
fürdőzést, ezúttal James Bond kalandjaiból kínáltunk a medencék nyújtotta élmények mellé, a
sorozat legújabb darabját, a 007-Skyfall című szinkronizált filmet vetítettük
2013. augusztus 11-én a gyerekmedence forgatószivattyújának szivattyúháza eltörött, ezért
pillanatok alatt betört a víz a szivattyúházba. A hibát igen nagy gyorsasággal elhárítottuk, a vizet
kiszivattyúztuk az aknából, a hibát helyreállítottuk, majd ezt követően normál üzemmódban
működtünk.
2013.augusztus 17-én szombaton, az éjszakai fürdőzés mellett egy fergeteges élőzenés
medencepartit szerveztünk, ami hatalmas sikert aratott mindazok körében, akik részt vettek e
programon, olyannyira, hogy nemcsak a medencék partján, de a medencékben is táncoltak a
vendégek!
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2013.augusztus 24-én a szezon utolsó éjszakai fürdőzése mellett ismét filmvetítéssel kedveskedtünk
vendégeink számára. A medence kellemes hőmérsékletű vízéből egy igazi romantikus kalandfilmet
nézhettek meg vendégeink, a Hófehér és a vadász című szinkronizált filmet.
2013.szeptember 2-ától több szempontot figyelembe véve, csökkentett nyitva tartással,
kizárólagosan péntek-szombat-vasárnap üzemelt a fürdő 09:00-17:00 óráig. Ezen a napon gazdasági
megfontolásból leürítettük az úszómedencét, és ennek következtében mérsékelt jegyárak kerültek
alkalmazásra.
felnőtt napijegy:
1000 Ft
kedvezményes nyugdíjas napijegy:
600 Ft
kedvezményes diák napi jegy:
800 Ft
családi jegy max 2 felnőtt 3 gyermek:
4200 Ft
A 2013-as szezonra érvényes bérletek 2013. szeptember 15-éig használhatók fel.

2013.szeptember 09-én a gazdasági szempontok, valamint az időjárási viszonyok
figyelembevételével, melyet tetéztek a ’vendégek’ minősíthetetlen reakciói és megjegyzései, a
2013-as szezonra a Tösfürdő bezárt.
Tősfürdő vendégszám 2013.04.27-09.08.
vendég

fő
fizető
ingyenes

6 év alatti
kísérő
Eötvös-nap
Strandok éjszakája
ajándék, nyeremény

ingyenes összesen
vendégszám összesen

41232
3193
75
632
881
150
4931
46163

megjegyzés: 2012-es szezon (2012.04.28-09.30.) vendégszáma: 43329

A lakiteleki Termálfürdő vendégei véleményének megismerése érdekében mellékletként
becsatolom az idei szezonban a Vásárlók Könyvébe beírt megjegyzéseket. (2.sz. melléklet)
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KALANDPARK
Előzmények
A Fogyasztóvédelmi Felügyelőség szakembereinek megállapítása szerint a Kalandpark 2012.
április 25-étől a működési engedély nélkül volt üzemeltetve, a szükséges felülvizsgálatok
elmaradtak, ezért ezek rendezése volt a legfontosabb feladat.
A szükséges favizsgálatok elvégeztetése után kiderült, hogy a működési engedély megszerzéséhez a
Kalandpark teljes felújítása és visszaalakítása szükséges. A várható költségek nagysága miatt
felmerült az a lehetőség, hogy a Kalandpark üzemeltetését átadjuk más számára, de ez a lehetőség
nem realizálódott, mivel nem vállalta senki a szóba jöhető vállalkozók/vállalkozások közül az
üzemeltetést. (3.sz. melléklet)
Mindezt tetézte a Tiszán levonuló, elhúzódó árhullám, amely elleni védekezés április 13-ától mind
erőforrásainkat, mind a lehetőségeinket erősen befolyásolta. Ezen időszak alatt kezdeményeztük a
Kalandpark Üzemeltetési Szabályzatának módosítását annak tekintetében, hogy árvíz ideje alatt is
lehessen a Kalandparkot üzemeltetni és használni.
Ezen okokból kifolyólag a tervezett május 1-jei nyitás lehetetlenné vált, a jelentős kiadásokat még
jelentősebb bevételkieséssel növelve.
Az Új Liget Kalandpark Kft. április 29-ével megkezdte a felszerelések, kötélzet, platformok
felülvizsgálatát, helyreállítását. (4.sz.; 5. sz.; 6.sz. melléklet) A helyreállítás ideje alatt az Új Liget
Kalandpark Kft. munkatársai a fürdő Apartmanban kerültek elszállásolásra, melyet ez idő alatt nem
tudtunk kiadni. A felszerelések, beülők műszaki felülvizsgálata megtörtént, melyek jelenleg
használható minősítést kaptak, de az üzemeltetés tökéletes biztonsága érdekében hamarosan cserére
szorulnak.
A Kalandpark, mint veszélyes üzemű létesítmény működtetéséhez szükséges nagyteljesítményű
(100 fő feletti) mentőláda beszerzésre került.
A kalandparkhoz vezető úton két új, fából készült „Tőserdei Kalandpark” felirattal ellátott tábla
kerül kihelyezésre, emellett a Fenyő utcai és Szivárvány utcai aszfaltra rá lett festve a Kalandpark
felirat, hogy segítsen könnyebben odatalálni az idelátogató vendégeknek
A műszaki szemle megtörtént, s a működési engedély birtokában június 2-án vasárnap tartottunk
egy próbaüzemet, amelyet a Kalandpark június 3-ai megnyitása követett az április 4-én a képviselőtestület által elfogadott jegyárak alkalmazásával.
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Tőserdei Kalandpark - Jegyárak - 2013
Megnevezés
Ár
Felnőtt
1 500 Ft
Kedvezményes*
1 200 Ft
Családi **
5 000 Ft
Kísérő
300 Ft
Csoport *** Felnőtt
1 300 Ft
Csoport***
1 000 Ft
Kedvezményes
Minden nap 9-17 óráig álltunk a kalandozni vágyok rendelkezésére, amennyiben az időjárás nem
tette ezt lehetetlenné.
Bevezetésre került az ingyenesen igénybe vehető kölcsön cipő, mert a Kalandpark pályáját
kizárólagosan zárt cipőben lehet használni, ezért aki papucsban vagy szandálban érkezett hozzánk,
annak fel tudtuk ajánlani a kifertőtlenített, kalandparkozásra alkalmas cipőket használatra.
A 2013. július 04-én történt összevont, átfogó, mindenre kiterjedő szakhatósági ellenőrzés során a
Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége rámutatott, hogy a
Kalandpark személyzetének tavaly megszerzett végzettsége - ’Erdei magaslati kötélpálya’
üzemeltető biztonságtechnikus – nem minősül megfelelő végzettségnek. A Kalandpark csak az
oktatás megtartására és az igazolás kiállítására kizárólagosan jogosult ÉMI-TÜV SÜD Kft. által, a
7/2007 (I.22) GKM sz. rendelet 7§ szerint megtartott tanfolyam elvégzése után és annak igazolása
esetén működhet. Fentiek miatt azonnali hatállyal gondoskodtunk arról, hogy a vezető animátor és
az animátorok megszerezzék ezt a végzettséget.
2013.július 11-én műszaki felülvizsgálat miatt zárva tartottunk, mely napon az ÉMI-TÜV SÜD Kft.
teljes körű vizsgálatot tartott a Tőserdei Kalandparkban, és arról az igazolásokat kiállította
(Megfelelőségi tanúsítvány TÜV-2535, A berendezés műszaki és azonosító adatai, Időszakos
műszaki vizsgálatok, ÉMI-TÜV üzemeltetési napló üzemvitel, ÉMI-TÜV üzemeltetési napló
üzemvitel 1. oldal, Adattábla, Igazolás szórakoztatóipari berendezés kezelő számára – 4 db),
melyeket azonnali hatállyal megküldtünk a Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal
Fogyasztóvédelmi Felügyelősége részére.
2013. augusztus 17-én ’Pattanj hát fel a kényelmes kanapéról és mozgasd át berozsdásodott
izmaidat!’ szlogennel lajhárversenyt hirdettünk meg. Ez nem minden napi verseny volt, hiszen a 17
méter magasból induló pályát vissza fele kelet lajhározva megtenni. A legeredményesebb
versenyzők kupát, míg különdíjasok kalandparkos feliratú pólót kaptak. Aki pedig a legtöbb időt
töltötte a pályán, az meg kapta a leglajhárabb-lajhár címet, amit oklevéllel díjaztunk.
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2013.augusztus 26-ától kizárólagosan péntek-szombat- vasárnap tartottunk nyitva.
2013.szeptember 28-29-én utoljára várta a kalandozni vágyókat, az ez évi szezonra végleg bezárta
kapuit a Tőserdei Kalandpark.

2013 Kalandpark – vendégszám
2013.09.22-ig
mászó

kísérő

összes

3117

228

3345

CSÓNAKKÖLCSÖNZŐ
A Csónakkölcsönző tervezett március 15-ei megnyitására a csónakok festése és felkészítése
megtörtént, amit a Kalandparkban már szerződéssel rendelkező személyzet hajtott végre a
Csónakkölcsönző költségeinek csökkentése érdekében. Sajnos azonban a nyitás a szélsőséges
időjárási viszonyok miatt meghiúsult, majd az árvízi helyzet miatt lehetetlenné vált.
A csónakkölcsönző stégje a magas vízállás miatt áthelyezésre került a csónakkölcsönző épülete elé
és négy ponton rögzítve lett. Az árvíz levonulta után a terület helyreállítási munkálatait elkezdtük,
a Holt-Tisza vizének uszadék mentesítése után a csónakkölcsönző stégje visszakerült eredeti
helyére, és a csónakok vízre helyezése megtörtént.
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2013 június 18-án a várva várt tanév vége és a nyári szünidő kezdete egyúttal meghozta a
csónakkölcsönző nyitását is. A négyszemélyes csónakokat a következő, a képviselő-testület által
elfogadott jegyárak mellett kölcsönözhették ki a kedves vendégek :

Tőserdei Csónakkölcsönző
Jegyárak - 2013
Ideje
Fél óra
1 óra
1,5 óra
2 óra
3 óra
4 óra
5 óra
6 óra
7 óra
8 óra
9 óra
10 óra
11 óra
12 óra
12 óra+

Ár/db
400 Ft
800 Ft
1 200 Ft
1 500 Ft
2 000 Ft
2 500 Ft
3 000 Ft
3 300 Ft
3 600 Ft
3 900 Ft
4 200 Ft
4 500 Ft
4 800 Ft
5 000 Ft
6 000 Ft

A csónakkölcsönző 2013. szeptember 20-án bezárta kapuit az ez évi szezonra.

2013 Csónakkölcsönző –
vendégszám 2013.
3418 fő

Apartman
A fürdőfaház árain idén változtattunk, így 15500 Ft/ éj + IFA a bérleti díja. Az idén sem történt
jelentősebb beruházás, de a televíziós műsorszórás digitális átállása miatt beszereztük a szükséges
dekódert, kábeleket, antennát.
A fürdőfaház igénybevétele a 2013-as szezonban a következőképpen alakult:
• összes megkezdett vendégéjszaka: 177
• 18 év alatti életkorú által eltöltött vendégéjszakák: 40
• Ideiglenes jellegű iparűzési tevékenységet végző vállalkozó vagy munkavállalója
munkavégzése miatt eltöltött vendégéjszakái: 14
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Tőserdő Turisztikai Kft.2013. évi tárgyi eszköz beruházás, felülvizsgálatok költsége (2013.09.25-éig)
cég

tárgy

nettó ár

bruttó ár

összesen

Hydrobau Kft.

vegyszeradagoló szivattyú cseréje

189600

240792

240792

Garden Faápoló Kft.

műszeres favizsgálat

185000

234950

234950

Új Liget Kalandpark Kft.

Kalandpark éves felülvizsgálat

123000

156210

Kalandpark visszaállításának költségei

680250

863918

50400

64008

Kalandpark pályajavítás
Új Liget Kalandpark Kft. összesen
mindössesen

853650 1084136

1084136

1228250 1559878

1559878

A Tőserdő Turisztikai Kft. mind a Tőserdei Termálfürdőről, mind a Tőserdei Kalandparkról,
mind az Apartmanházról marketing célú kisfilmet készíttetett, emellett folyamatosan
frissítettük a cég honlapján és Facebook oldalain található információkat, fényképeket a
vendégek lehető leggyorsabb, legpontosabb tájékoztatása érdekében.

2013. szeptember 3-án sor került a DAOP-2.1.1 jelű „Turisztikai attrakciófejlesztés Lakitelek
Tőserdő területén” projekt ellenőrzésére, mely során a Tőserdei Kalandpark és Csónakkölcsönző
teljes körű átvizsgálása, az említett fejlesztés továbbműködtetésére vonatkozó vállalások
tekintetében megtörtént. A hiánypótlásként beküldendő elszámolások, számlákat megküldtük a
DARFÜ részére.
Emellett az ellenőrök felhívták a figyelmet arra, hogy a Csónakkölcsönző úszóművének erősen
megkopott borítását ki kell cserélni, valamint az úszóművön pótolni kell a jelenleg hiányzó adat
táblát.

2013. szeptember 12 és 17. között teljes körű belső ellenőrzésen esett át a Tőserdő Turisztikai Kft.,
melyet Molnár István megbízott belső ellenőr végzett el, s amelyről a jelentést hamarosan a
képviselő-testület elé terjesztik.

Lakitelek, 2013. szeptember 25.
Tornyi Gyula
ügyvezető
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1. sz. melléklet
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