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Kérelmező jogi képviselője által előterjesztett kérelmét 2012. február 27-i
érkeztetéssel az Alapvető Jogok Biztosa tette át a hatósághoz. Kérelmező német
állampolgár, és ingatlantulajdonos egy városban, 2006-ban jogosultsági
kártyával rendelkezett, melyet a gyógyfürdő állított ki számára. Kérelmező a
jogosultsági kártyát 2006-tól 2011. májusáig rendeltetésszerűen tudta használni,
az feljogosította kedvezményes belépőjegy váltására a gyógyfürdőbe. Tavaly
májusban a gyógyfürdő pénztárában azonban nem adtak ki részére
kedvezményes belépőt, azzal az indokkal, hogy neve nem szerepel az
önkormányzat által kiállított, külföldi állampolgárokat tartalmazó listán.
A bizonyítási eljárás lefolytatása során kétséget kizáró módon megállapítható
volt, hogy 2004. március 1- jén az eljárás alá vont önkormányzat és gyógyfürdő
egymással megállapodást kötött, amelyben a nagyközség önkormányzatának
képviselőtestülete a 2004. (II.16.) számú határozata alapján az állandó
bejelentett lakcímmel rendelkező valamennyi korosztály részére anyagi
támogatást nyújt a gyógyfürdő látogatásához. A megállapodás részletezi a
támogatás mértékét, és módját, valamint a rendelkezést arról, hogy az
önkormányzat mit és hogyan térít meg a gyógyfürdő számára a belépőjegyek
árából. Megállapítható volt az is, hogy 2010. december 10-én az eljárás alá vont
ügyfelek a fenti megállapodásukat módosították, mely szerint magyar
állampolgár és egyben helyi állandó bejelentett lakcímmel rendelkező
valamennyi korosztály számára nyújtható anyagi támogatás a gyógyfürdő
látogatásához. A megállapodás 2011. január 1-től visszavonásig érvényes.

Kérelmező tehát 2011. májusában ennek a megállapodásnak az alapján
már nem tudta igénybe venni a korábbiak szerinti kedvezményt azért,
mert nem magyar állampolgár. Az önkormányzat a közigazgatási eljárás
megindítását követően változtatott gyakorlatán, és 2012. augusztus 2-án a
képviselő- testület 215/2012. számú határozatával módosította 2012. október 1jétől a kedvezményezettek körét, egyúttal felhatalmazta a polgármestert a
gyógyfürdővel fennálló megállapodás módosításához. A 2012. szeptember 26-i
tárgyaláson az önkormányzat képviselője úgy nyilatkozott, hogy 2012. november
1-jén jelenik meg rendeleti formában a testületi döntés, továbbá a határozat
társadalmi egyeztetésre bocsátása megtörtént, és arra észrevételek nem
érkeztek.
A hatóság a fentiek alapján mind az önkormányzat, mind a gyógyfürdő
vonatkozásában megállapította, hogy a közöttük 2004. március 1-jén
létrejött megállapodás III. számú, 2010. december 10-én aláírt
módosítása és az ennek alapján az általuk folytatott gyakorlat
kérelmezővel szemben sértette az egyenlő bánásmód követelményét.
A megállapodás, amely mindkét eljárás alá vontat kötelezte, egyértelműen
kizárta a gyógyfürdőbe történő kedvezményes belépőjegy megvásárlásából a
nem magyar állampolgárokat 2011. január 1-től, annak ellenére, hogy a korábbi
megállapodások alapján a jogosultsági kártya birtokában kérelmező a
kedvezményezettek körébe tartozott. A gyógyfürdő védekezését, mely szerint a
hivatkozott képviselő-testületi határozat alapján működési keretei és
lehetőségei be vannak határolva, és rá nézve a testületi döntés kötelező erővel
bír, a hatóság nem fogadta el. A fürdő szolgáltatásait ugyanis a zrt. nyújtja,
amely a belépőjegy megvásárlásával vehető igénybe. A hatóság a
határozatában az eljárás alá vont gyógyfürdő és önkormányzat részére
megtiltotta a jogsértő magatartás jövőbeni folytatását.

A szankció megállapítása során a hatóság tekintettel volt az eset összes
körülményeire. Figyelembe vette, hogy az eljárás alá vont önkormányzat
polgármestere az eljárás megindítását követően azonnal kezdeményezte a
korábbi képviselő-testületi határozat módosítását, és a testület rendkívüli ülését
2012. augusztus 2-ára összehívta. Az eljárás alá vontak a hatósággal
folyamatosan együttműködtek, 2012. augusztus 13-án az önkormányzat
megküldte a /2012. (08.02.) számú képviselő-testületi határozatot, jogi
képviselője pedig a tárgyaláson előadta, hogy október 1-től már a határozat
tartalma szerinti gyakorlatot folytatják, rendeletbe foglalásáról pedig legkésőbb
2012 novemberében döntenek.
A határozat jogerős.

