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-Melléklet- 

 

 

https://www.facebook.com/groups/szteblogol/posts/5975843745770394/ 

„A pozíciók ugyan nyitottak, de az összes gépész egyszerre állt fel. Csak mondom...  

Kedves kommentelők, engedjük el a bérrel kapcsolatos teóriákat. Nem anyagi megfontolás áll 

a háttérben, hanem egyszerűen képtelenség ezzel az igazgatóval dolgozni. Csak tudnám 

ilyenkor mit szól mind ehhez a testület ” 

 

https://www.facebook.com/groups/szteblogol/posts/5989629934391775/ 

„A korábbi poszt melyet az érintettek üzennek: 

Kedves Blogolók! 

Sok találgatás fogalmazódott meg a Blogolban, ezért szeretnénk mindenkiben a kételyeket 

eloszlatni. Sajnos nem tudtunk tovább dolgozni ebben a helyzetben, épp ezért az alábbi 

levélben jeleztük a polgármesternek, amit a V8 vezetősége felé is elküldtünk, csatoljuk. 

Egyúttal tudatjuk, hogy rendes felmondással a végkielégítésekről lemondva felmondtunk. Nem 

anyagi okok miatt döntöttünk így. 

Tisztelettel búcsúzunk, 

V8 uszodagépészek 
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https://www.facebook.com/Szentendreofficial/posts/pfbid02RKRc5VLMJ6hoyEe7krEkFeJb

K1JJLonmjDgrvPPGxJVZsf6DjC2ESPvp7xS3QsEzl 

”A V8 Uszoda és Szabadidőközpont uszodagépészeket keres. 

Jelentkezés: v8@szentendre.hu” (2023. január 19. Szentendre Hivatalos Oldala) 

 

https://www.facebook.com/groups/v8vendegei/posts/1111508859515536/ 

 

„A KÖVETKEZŐ FOGYASZTÓVÉDELMI PANASZT NYÚJTOTTAM BE (MOST 

ELEKTRONIKUSAN) A PEST MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FOGYASZTÓVÉDELMI 

OSZTÁLYÁHOZ: 

Tisztelt Fogyasztóvédelmi Hatóság! 

Az Aquapalace Kft. a Szentendrei V-8 Uszoda és Szabadidő Központ üzemeltetője. 

Az uszoda a bérletek megvásárlásakor a bérletet megvásárlóval egy nyilatkozatot írat alá, 

melyben – többek között – az áll, hogyha az uszoda bármilyen ok miatt bezárna, akkor a 

bérletek a bezárás időtartalmával nem hosszabbodnak meg, és ennek a kockázatát a 

bérletvásárlónak kell viselnie. 
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Az aláírandó nyilatkozatot csak a vásárlási szándékát jelző vásárlónak adják oda helybeni 

olvasásra az aláírása előtt, azt otthoni, nyugodt körülmények közötti tanulmányozásra nem 

adják oda, a nyilatkozat és a fontos feltételek a weboldalukon sem elérhető (www.v-8.hu). A 

nyilakozat aláírása nélkül nem adnak el bérletet. 

Az uszoda saját energiatakarékossági döntése volt, hogy a 2022. december 19. – 2023. január 

8. közötti háromhetes időszakban zárva tartott. 

Több 10 alkalmas, 60 nap érvényességű bérlet tulajdonosa járt úgy, hogy a háromhetes 

kényszerszünet alatt kifutott a 60 napból, és a bérletén fel nem használt belépési lehetőségeket 

nem vehette igénybe, azt az uszoda nem írta jóvá, vagy a bérletet nem volt hajlandó a 

zárvatartási idővel, vagyis 21 nappal meghosszabbítani. Ugyanez történik a 150 alkalmas, 1 

évig érvényes bérlettel is, azok meghosszabbítása sem történik meg. 

Kérem a hatóságot, hogy 

1. Kötelezze az Aquapalace Kft.-t, hogy a bérlet megvásárlásakor aláírandó 

nyilatkozatot tegye elérhetővé a weboldalán letölthető módon. 

2. Kötelezze az Aquapalace Kft.-t, hogy a saját döntése alapján hozott zárvatartási 

időszakokkal hosszabbítsa meg automatikusan a bérletek felhasználhatósági idejét a 

jövőben. 

3. Kötelezze az Aquapalace Kft.-t, hogy a fenti időszakban a belépési lehetőségek 

elvesztése miatt kompenzálja a pórul járt bérleteseket. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0oxnrwaiHXrc4SYUCKZzPwv5

96wyA4YsDib2snsntbPmLF89t3jXd6CYuTeyLyTfdl&id=100063966736654 

2022 november 3-án, nagyszerű hírt közölt Szentendre Város Hivatalos Oldala  

"A MINISZTÉRIUM IS BESZÁLL A V8 USZODA TÁMOGATÁSÁBA 

Értékelte a honvédelmi tárca, hogy a szentendrei képviselő-testület kezdeményezésére a V8 

uszoda további működésének érdekében széleskörű összefogás alakult ki.  

Az intézmény idei nyitva tartását ezért 38,1 millió forinttal támogatja a minisztérium." -írja 

Szentendre Város Hivatalos Oldala 

Fülöp Zsolt polgármester hozzáteszi:  

„Emlékeztetett, az októberi testületi ülésen a képviselők úgy döntöttek, plusz költségvetési 

forrás előteremtésével december 18-ig mindenképpen nyitva maradhat az uszoda.  
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Kiegészítve: a Fidesz frakció egyhangúan támogatta az uszoda nyitvatartását!  

Majd így folytatja városunk polgármestere:  

„Ez azonban nem lett volna elegendő, ha az önkormányzat engedte volna a Városi 

Szolgáltatónak az alapdíj emelését; ha Juhász László, a V8 igazgatója nem csökkentette volna 

több mint húsz százalékkal az intézmény energiafelhasználását, illetve általános költségeit...”

 

Ezen állítás nem felel meg a valóságnak, a táblázatban a valós adatokat teszem közzé  

A VALÓSÁG 

A költségek nem csökkentek, hanem nőttek összesen 46.639 e Ft-tal  

A támogatás 2021 évhez képest 12 millióval több  

Ezenkívül az uszoda 60 millió Ft többlettámogatást is kapott  

 

KÉRDÉS 

Nem az a kérdés, hogy mennyit spórolt meg az uszoda vezetője, hanem az mennyivel költött 

többet, és azt mire költötte? 

 

 

 

 


