Kenderes Város Önkormányzata
Képviselő-testületének
15/2016.( XII. 1.) önkormányzati rendelete
a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről
és belépődíjainak megállapításáról

Kenderes Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1)
bekezdés a) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya a Horthy-túra emlékhelyeire (vitéz Nagybányai Horthy Miklós
Tengerészeti Kiállítóterem, Kenderesi Néprajzi Kiállítóterem, Kenderesi református
templom, Kenderesi katolikus templom, Horthy-kastély, Horthy-liget, Horthykripta) terjed ki.
(2) A Horthy emlékhelyek Használati és Szolgáltatási Szabályzatát jelen rendelet 1.
melléklete tartalmazza.
2. §

Az emlékhelyek Használati és Szolgáltatási Szabályzatának tartalmáról az
idegenvezető köteles a látogatókat tájékoztatni.

3. § (1) Ez a rendelet 2017. január 1-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Horthy emlékhelyek látogatási rendjéről és belépődíjainak
megállapításáról szóló 5/2013.(IV.17.) önkormányzati rendelet.

K e n d e r e s , 2016. november 30.

(:Pádár Lászlóné:)
polgármester

(:Dr. Gaszparjan Karen:)
jegyző

Kihirdetési záradék:
A rendelet kihirdetésre került a Városháza hirdetőtábláján 2016. év XII. hó 1. napján.

Dr. Gaszparjan Karen
jegyző

1. melléklet a 15/2016.(XII. 1.) önkormányzati rendelethez

Horthy emlékhelyek
Használati és Szolgáltatási Szabályzata
1.

Bevezető

1.1.

Kenderes város Horthy emlékhelyei e szabályzatban rögzített módon rendelkezésre
állnak minden bel- és külföldi érdeklődőnek.

1.2.

A szolgáltatások az alábbi helyeken vehetők igénybe:
a) vitéz Nagybányai Horthy Miklós Tengerészeti Kiállítóterem Kenderes, Szent
István út 41.
b) Kenderesi Néprajzi Kiállítóterem, Kenderes, Szent István út 41.
c) Horthy-kastély Kenderes, Szent István út 27.
d) Horthy-kripta Kenderes, Toldi Miklós út
e) Horthy-liget Kenderes, Rákóczi út
f) Református templom Kenderes, Szent István út 37.
g) Katolikus templom Kenderes, Szent István út 29.

1.3.

Az emlékhely szolgáltatások igénybevételének elsődleges feltétele, hogy a látogató a
szükséges tájékoztatás után elfogadja és betartsa a szabályzatban rögzítetteket.
Amennyiben a látogató magatartása eltér a szabályoktól és felszólítás után sem
hajlandó változtatni, kiutasítható az emlékhelyek épületeiből.
2. Emlékhelyek használatának feltételei és
az ehhez kapcsolódó szabályok

2.1.

Az emlékhelyek az eddig kialakult szokásokhoz legjobban illeszkedő nyitva tartás
alapján üzemelnek. A nyitva tartás megváltoztatása a Művelődési Ház igazgatójának
jogköre. Általános gyakorlat, hogy a múzeumok, közgyűjtemények hétfői napon zárva
tartanak, hétvégeken pedig egyedi rendben üzemelnek. A gyakorlattól való ideiglenes
eltérés esetén jól látható helyen tájékoztató táblát tesz közzé az intézmény vezetője,
melyben pontosan szerepelteti az intézmény vezetője az eltérés időtartamát, a
megváltozott napi nyitva tartás rendjét.

2.2.

Látogatási idő
Az emlékhelyek - a látogatási szokásokhoz alkalmazkodva - téli és nyári nyitvatartási
rendben működnek. A nyári nyitva tartás április 1. és augusztus 31. közötti időszakot,
a téli nyitvatartási rend szeptember 1. és március 31. közötti időszakot jelenti.
2.3. A kiállításon elhelyezett tárgyakat megfogni, elmozdítani tilos. A kiállított
tárgyakban gondatlanságból vagy szándékosan okozott rongálás esetén a helyreállítás
költségeit a károkozó köteles megtéríteni.
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3. Belépődíjak és kedvezmények
3.1.

Belépőjegyek
a) Az emlékhelyek a kedvezményes esetek kivételével csak belépőjegy megfizetése
után látogathatók.
b) A belépőjegyek árát, valamint a kedvezményezettek körét és a kedvezményezett
eseteket a Szociális és Kulturális Bizottság javaslatára Kenderes Város
Önkormányzat Képviselő-testülete hagyja jóvá.
c) Belépőjegy a Tengerészeti Kiállítóterem helyszínén vagy a Horthy kastélyban
váltható, és csak a jegyen feltüntetett napon érvényes.
d) Érvényes belépőjeggyel a látogató – a látogatási időn belül – tetszőleges időt
tölthet el.
e) Az érvényes Horthy-túra belépőjegy a megtekinteni kívánt emlékhelyek számától
független, és tartalmazza az emlékhelyeken nyújtott tájékoztatás díját is.
f) A rendelet hatályba lépésének időpontjától a belépőjegyekből származó bevétel a
„kulturális műsorok, rendezvények, kiállítások szervezése” szakfeladaton kerül
felhasználásra.

3.2.

Belépőjegyek árai:

Horthy-túra
Felnőtt jegy
Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas)
Csoportos jegy
(legkevesebb 15 fő esetén)

3.3.

1.400 Ft/fő
800 Ft/fő
800 Ft/fő

A belépőjegyhez kapcsolódó kedvezmények:

3.3.1. Tisztelettel adózva Horthy Miklós előtt a Horthy emlékhelyek minden év június 18-án
ingyenesen látogathatók.
3.3.2. Az emlékhelyeket díjtalanul látogathatják:
a) a kiskorúak, általános iskolai tanulmányaik megkezdéséig,
b) a nemzetközileg elismert sajtóigazolvánnyal rendelkező sajtóképviselők,
c) a kenderesi állandó lakosok,
d) a helyi alap- és középfokú oktatási intézményekből szervezetten érkező
diákcsoportok és kísérőik.
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3.3.3. Kedvezményes (50%-os) belépődíjat fizetnek:
a) az általános iskolák, gimnáziumok, szakközépiskolák, szakmunkásképző és
szakiskolák nappali oktatásban részt vevő tanulói és a felsőoktatási intézmények
nappali, esti és levelező tagozatos hallgatói,
b) a nemzetközi diákigazolvánnyal rendelkező tanulók,
c) nyugdíjas magyar állampolgárok,
d) a mozgássérültek és más fogyatékosok, valamint kísérőik (jogosultanként
legfeljebb 1 fő).
3.3.4. Kedvezményes (85%-os) belépődíjat fizetnek:
azok a látogatók, akik a Kumánia Gyógyfürdő és Szálloda Kft. által kiadott kupont a
belépőjegy vásárlásakor felmutatják.
3.3.5. Kedvezményes (90%-os) belépődíjat fizetnek:
a) a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gyógyfürdők és Szállodák vendégei
(együttműködési megállapodás alapján),
b) azok a látogatók, akik olyan településről érkeznek, ahol valamilyen közterület (tér,
utca) Horthy Miklós nevét viseli. A látogató köteles lakcímét lakcímkártyával
igazolni.
A törvény értelmében a kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.

