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Szentes 
 
 
Tisztelt Képviselõ-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a 201//2000.(IX.24.) Kt. sz. 
határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi hatáskörébe 
vonásáról. 
 
Az érintett intézmények 2007. évre elkészítették a díj megállapítási javaslatukat, ami alkalmas 
az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás adatainak 
összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. 
 
Az anyag elõkészítése kapcsán tapasztaltak, az önköltség, illetve a piaci viszonyok, a helyben 
alkalmazott árak összehasonlítása figyelembevételével a mellékelt 1. sz. táblázatban 
kimutatott díjakra teszünk javaslatot. 
 
A Terney Béla Középiskolai Kollégiumnál 2006. évben nem volt lehetõség az 
eszközbeszerzésre (ágyak, székek stb.) illetve festésre, ezért a jelenlegi színvonal tükrözi a 
díjakat. 
 
A Szigligeti üdülõben a térítési díjak megállapításánál figyelembe vettük a nem kereskedelmi 
jellegû szálláshelyekre vonatkozó jogszabályok ár-megállapítási elveit, valamint az 
önkormányzat takarékos gazdálkodásra, és a bevétel növelésére tett intézkedéseit. 
Az étkezési szolgáltatás területén a revizori témavizsgálat jelentését figyelembe véve 
változtatásokat hajtottunk végre. A jelentés kifogásolta a fél adag ételek kiszolgálását a 
vendégekre és a személyzetre vonatkozóan. A vendégek igényeit és a revizori jelentést szem 
elõtt tartva 2007. évtõl három étkezési típust, normál, zóna vagy diák és személyzeti menü 
kerül bevezetésre, eltérõ nyersanyagnorma felhasználásával. Ezáltal lehetõség nyílik bárki 
számára kisebb adag ételt vásárolni. A személyzeti norma megállapításánál figyelembe vettük 
azt a tényt, hogy dolgozók tevékenységüket a nyári hónapokban sokszor elviselhetetlen 
hõmérsékletben végzik. Ebbõl adódóan nõ a szervezet folyadékigénye, csökken az étvágy.      
A revizori jelentés javaslata kötelezné a dolgozókat az egész adagos étel elfogyasztására, de a 
2006. évi tapasztalat alapján nem tartjuk helyesnek a gyakorlatot. A kellemetlenségek 
elkerülése érdekében dolgozókat nem szeretnék kötelezni a normál   adag étel elfogyasztására,   
ezért természetbeni juttatásként lehetõséget biztosítunk a csökkentett normakiszabással 
elõállított személyzeti menü igénybevételére. 
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Az üdülõtáborban pályázati lehetõséget kihasználva lehetõség nyílt többek között 4 szoba 
komfortfokozatának növelésére. A szobákban kialakításra került egy-egy fürdõszoba, 
bevezetésre került a kábel tv, ezért ezeket a szobákat a jövõben szobaáron kívánjuk 
értékesíteni, a személyenkénti térítési díj helyett. A többi szobában fent kívánjuk tartani 
természetesen az egyénenkénti térítési díjat. Üdülõházi szálláskategóriában 4 éves korig 
beépítettünk egy kedvezõ szállásdíjat, vendégek javaslatát figyelembe véve. Így nem kell a 
kisebb gyermekeknek a nagyobbakhoz hasonló szállásdíjat fizetni. A gyermek-kategóriát          
7 évrõl 10-re emeltük fel, valamint eltöröltük a kedvezményre jogosító 14-éves felsõ korhatárt 
és kiterjesztettük a nappali tagozatos diákokra. E módosítással ösztönözni kívánjuk a 
családokat és az ifjúsági korosztályt a szolgáltatásaink igénybevételére. 
A szállás saját sátorban, lakókocsiban kategóriában a térítési díj struktúráját átdolgoztuk az 
európai gyakorlatnak megfelelõen. Az eddigi szállásdíjat megbontottuk sátorhelyre, 
lakókocsihelyre, mely a terület és áramhasználati díjat tartalmazza, valamint személyenkénti 
szállásdíjra. 
Új szolgáltatásként vendégeink kérésére bevezettünk egy szolgáltatási formát, az internet 
használatának lehetõségét. Ennek technikai feltételei kialakításra kerültek. 
A kedvezmény igénybevételének lehetõségét a korábbi gyakorlatnak megfelelõen továbbra is 
biztosítjuk, bár a szentesi köztisztviselõnek, közalkalmazottnak járó kedvezményt 
pontosítottuk, így csak a megrendelõ közvetlen hozzátartozója és legfeljebb három kiskorú 
gyermeke veheti igénybe a kedvezményt. Ezzel megszüntettük azt a helytelen gyakorlatot, 
amikor a megrendelõ jogosult volt a kedvezményre, akkor az általa rendelt 
szállásmennyiségre korlátozás nélkül igényelhette azt. 
 
Az Üdülõházaknál a közüzemi díjak jelentõs áremelkedése indokolttá teszi a díjak emelését, 
melynek mértéke szolgáltatási típusonként eltérõ. 
A kõházaknál mind az elõ- és utószezonban, mind a fõszezonban az infláció mértékével 
azonos áremelkedés javasolt. A kétágyas faházaknál – azok állapota és színvonala miatt – 
célszerû a jelenlegi árak megtartása. Az elõ- és utószezonban javasoljuk a kedvezmények 
körét kiterjeszteni 20 fõtõl és 2 vendégéjszakától 20%-os kedvezménnyel. 
 
A kempingben viszont az átlagosnál nagyobb mértékû áremelés indokolt, mivel a régióban 
hasonló szolgáltatást nyújtók árai – az áremelés ellenére is – jóval magasabbak. Az uszodai 
belépõjegyekhez igazodóan további kedvezmény bevezetését javasoljuk, miszerint a 6 év 
alatti gyermek mentesül a személyi díj megfizetése alól. 
 
Az egyes uszodai szolgáltatásoknál az inflációnál nagyobb mértékû áremelés indokolt, mivel 
szükséges a beléptetõ rendszer átalakítása, valamint a vonalkódos bérletek helyett a 
lényegesen drágább, de  megbízhatóbb transzponderes bérletek bevezetése. A lakossági 
igényeket figyelembe véve célszerû a havi és heti bérletek helyett a 10 és 30 alkalomra szóló 
bérletek kiterjesztése. A 2006. évi tapasztalatok azt mutatják, hogy a havi és heti bérletek 
korlátozott felhasználása miatt az alkalomra szóló bérletek iránti kereslet jóval magasabb, 
ezért ezen kategóriák forgalmazása nem indokolt. A „felnõtt csoportos 15 fõtõl” kategóriát is 
felváltja az alkalomra szóló bérlet. A felnõtt hajnali és felnõtt esti bérlet eddig is azonos 
értéken szerepelt, mindkettõ sajátos bérlettípus, összevonása célszerû. A kabinok az idei fûtési 
szezontól fûthetõek, az infláció feletti áremelkedés ezen többletszolgáltatást ellentételezi.        

 
A napi jegyek az önköltséghez igazodóan kerültek kialakításra. Azon kategóriák, amelyekbõl 
eladás nem történt, illetve a forgalom minimális, megszüntetésük indokolt. A sétálójegynél    
– az eddigi tapasztalatok alapján - szükséges korlátozni a felhasználás idõtartamát egész évrõl 
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elõ- és utószezonra. Az ingyenes belépést – az eddigiektõl eltérõen - csak a gyermekeknél        
6 éves korig biztosítaná az uszoda. A nyugdíjasoknál 65 éves kor felett egy új kedvezményes 
bérlet bevezetését javasoljuk. A medencebérleti díj ÁFA-tartalma 2006. szeptember 01-jétõl 
ismét változott. Az 5%-os ÁFA növekedésen túl további áremelés – a kereslet megtartása 
érdekében- nem célszerû. A reklámdíjat valamennyi intézményben (Sportközpont, 
Sportcsarnok) egységesen javasoljuk megállapítani. A szauna használatánál a csoportok 
részérõl igényként merült fel kedvezményes szaunabérlet kialakítása (rendezvényhez 
kapcsolódó szaunabérlet). A többi kategóriák árképzésénél az infláció mellett figyelembe 
vettük a piaci viszonyokat is. 
 
A Sportközpont létesítményeinek bérleti díja összességében az önköltség növekedésével 
arányosan változik. A Dózsa-ház iroda- és egyéb helyiségei bérleti díjának kialakításánál 
figyelembevételre kerültek a rezsiköltségek emelkedése és a piaci viszonyok. A Futballpálya 
pályahasználati díja a profitorientált rendezvények esetén (vidámpark, cirkusz, szórakoztató 
mûsorok) aránytalanul alacsony volt. A 100%-kal megemelt díj egész pályára vonatkozik, 
ezen belül a pályahasználattal arányosan változik a térítési díj. A Teniszpályán a preferált 
bérletkategóriák áremelése az inflációt követi. A nyugdíjas bérletnél célszerû a diák bérlettel 
azonos ár megállapítása. Az egyesületek kedvezményes pályahasználati díja a jelenlegitõl 
eltérõen csak a versenyekre és edzésekre javasolt. A Sportszálló 2007. évi bérleti díja a két fél 
közös megegyezésén alapul. 
 
A Sportcsarnok terembérleti díja a sportcélra történõ igénybevételnél (egyesületek edzései, 
bajnokságai, diáksport foglalkozások, sportrendezvények, mérkõzési jegyek és bérletek) – 
figyelembe véve az egyes pályák iránti keresletet – az inflációval azonos mértékben 
emelkedik. Ettõl eltérõ mértékû díjtétel megállapítása az alábbi esetekben indokolt: 

- Az iskolai testnevelési igénybevétel évrõl évre csökken, ezért javasoljuk a 2006. évi 
árak megtartását. 

- Egyéb esetekben (kiállítás, vásár, koncert, reklám felület) átlagosan 10%-os 
növekedés javasolt. 

A büfé bérleti díja – a Sportcsarnok nyári nyitva tartási rendje miatt – csak az inflációval 
emelkedik. 
 
A Szentesi Mûvelõdési Központ szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök 
kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani.  
Terembérletek esetében elsõsorban a Mûvelõdési és Ifjúsági Ház helyiségeinél változtattunk 
megközelítõleg 6-12 %-ban. Ezeket a helyiségeket használják leggyakrabban a termeket 
igénylõ partnerek. Ahol a fizetõképes kereslet az elmúlt két év tapasztalata alapján 
emelkedett, ott átlagosan nagyobb áremelést javasoltunk. Ahol a kereslet részben csökkent, 
illetve a jelenleg érvényben lévõ árakat is magasnak tartják a partnerek, ott minimális 
mértékben, illetve egyáltalán nem emeltük a bérleti díjat. A megállapítások vonatkoznak a 
Móricz Zsigmond Mûvelõdési Házra is, ahol néhány bérleti díj minimális összegû emelését 
javasoljuk.  
A különbözõ eszközök és technikai  berendezések kölcsönzésénél néhány esetben 8-10 %-os 
emelést terveztünk. Más esetben - tekintettel a fizetõképes keresletre - csak néhány százalékos 
emelést javasoltunk. Részben amiatt, hogy nagyon ritkán fordul elõ hogy bérbe veszik, 
részben a 2006-os árakat is sokallják a partnerek.  
 
Az Õze Lajos Filmszínháznál óránkénti terembérletet állapítottunk meg a mozi nézõterére - ha 
nem filmvetítés céljára veszik igénybe -, és az elõcsarnokra. A belépõjegyek árát egységesen 
550,- Ft-ban /bruttó/ állapítottuk meg. A diákoknak szóló belépõjegy ára bruttó 300,- Ft, a 



 4 

kedvezményes vetítési napot hétfõben határozzuk meg, amelyre a belépõjegy egységesen 
400,- Ft. 
 

A Könyvtár Kht.-nál az alábbi változtatást terveztük (bruttó): 

- Beiratkozási díj (ÁFA-val): 650 Ft  
- Internet szolgáltatás: 100 Ft / óra  
- Könyvtárközi kölcsönzés: 60Ft/alkalom. 
- Terembérleti díj: 2.500Ft/óra 

2007. januártól kívánjuk bevezetni a késedelmi díjat, melynek mértékét a könyvtárak 
gyakorlatának figyelembe vételével, a helyi szokások alapján számítottuk ki. Késedelmi díjat 
a jövõben azok az olvasók fizetnek, akik a kölcsönzési határidõ (3 hét) lejártát követõ 1 hónap 
alatt sem hozzák vissza a kölcsönzött könyveket, illetve nem hosszabbítják meg azok 
határidejét. A késedelmi díjat abban az esetben számítjuk fel, ha írásbeli figyelmeztetésünk 
ellenére sem rendezik tartozásukat. A késedelmi díj havi 200 Ft. 

A Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ terembérleti díjait változatlanul hagytuk, 
mert a. a jelenleg érvényben lévõ árakat is sokallják a partnerek. 

 
A Városi Gyermekkönyvtárnál a beiratkozási díjtétel tartalmaz 8,33%-os emelést. 2007. 
januártól kívánjuk bevezetni az elveszett olvasójegyek pótlását, amelyek esetében a könyvtári 
nyomtatvány költségét kell téríteni, valamint ez egyfajta késztetés arra, hogy jobban 
vigyázzanak az olvasójegyekre. A késedelmi díjn ál eddig csak a postaköltséget kértük el a 
késedelmes olvasóktól, amennyiben a felszólító postai úton lett kézbesítve Ennél a díjnál 
2007-tõl kívánjuk bevezetni, hogy a könyvtári nyomtatványok költségét is térítsék meg, 
valamint a felszólító írásával, kiküldésével kapcsolatos költségeket is. Az Internet  használatát 
elsõsorban a gyermekolvasóknak szeretnénk biztosítani, amely ingyenes. Azonban ha van rá 
igény, a felnõtt olvasóknak is lehetõsége nyílik a használatára térítési díj ellenében.  
 
Nyomtatás (színes), fax küldése és fogadása, spirálozás, hõkötés  szolgáltatások technikai 
háttere biztosított. A gyermekkönyvtár sajátos helyzetben van, - lehet, hogy más szolgáltatók 
a városban kedvezõbb áron nyújtják ezen szolgáltatásaikat - azonban az információhoz jutás 
után itt azonnal nyomtathatják,  küldhetik, beköttethetik az anyagot. Ezt az elõnyt használjuk 
ki. 
 
Szövegszerkesztés  lehetõségére több alkalommal volt már igény. Inkább rövid, kísérõlevelek 
írására, szerkesztésére, internetrõl letöltött word dokumentum szerkesztésében jelentkezett.      
A szolgáltatás díja ezt tartalmazza, a nyomtatás ill. minden egyéb más szolgáltatás plusz 
költségként jelentkezik.  
 
Az új szolgáltatások, illetve az olvasójegy pótlása valamint a késedelmi díj árának 
tervezésénél összehasonlítottunk 4 hasonló nagyságú település könyvtárainak szolgáltatási 
díjait, és a városunkban igénybe vehetõ szolgáltatások díjait. 
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A tájékoztatás és az összehasonlítás érdekében az ez évi és a tervezett díjtételeket a következõ 
táblázat tartalmazza: 
 
1.)TERNEY BÉLA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM  
   

                                                                                                                                        Ft-ban 
Sor-
szám 

 
2006. évre 

megállapított díj 

 
2007. év javasolt 

2007/2006. 
jav. emelés 

 %-a 

 

 
Szobaárak 

Ft/nap 
Nettó ÁFA Nettó ÁFA  

I. 4 ágyas extra (4fõ/éjszaka) 6.261 +ÁFA 6.333 +ÁFA 1,15 
    -1fõ/éjszaka 1.565 +ÁFA 1.583 +ÁFA 1,15 
II. 4 ágyas sima (4fõ/éjszaka) 5.304 +ÁFA 5.417 +ÁFA 2,13 
    -1fõ/éjszaka 1.326 +ÁFA 1.354 +ÁFA 2,11 
 4 ágyas 2. éjszakától (4fõ/éj.) 5.130 +ÁFA 5.250 +ÁFA 2,34 
     -1fõ/éjszaka 1.283 +ÁFA 1.312 +ÁFA 2,26 
III. I–IV-ig igénybevétel diákoknak  957 +ÁFA 1.000 +ÁFA 4,49 
IV. Klubhelyiség bérleti díja 1.217 +ÁFA 1.250 +ÁFA 2,71 

 

2.) SZIGLIGETI ÜDÜLÕ                                                                                                          

Ft-ban 

 
2006. évre 
megáll. díj 

 
2007. év javasolt 

 

 
2007/2006. 
jav. emelés 

 %-a 

Sor-
szám 

 
Étkezés Ft/nap 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Reggeli 296 +ÁFA 333 +ÁFA 12,50 
Kedvezményes (fél adag) 200 +ÁFA Törölni javasoljuk - 
Ebéd 548 +ÁFA 583 +ÁFA 6,39 
Kedvezményes (fél adag) 348 +ÁFA Törölni javasoljuk - 
Vacsora 470 +ÁFA 500 +ÁFA 6,38 

 
 

I. 
 
 

 
 

Normál 

Kedvezményes (fél adag) 287 +ÁFA Törölni javasoljuk - 
Reggeli - - 333 +ÁFA - 
Ebéd - - 500 +ÁFA - 

 
II. 

 
Zóna, Diák 

Vacsora - - 417 +ÁFA - 
Ebéd - - 383 +ÁFA -  

III. 
Személy- 

zeti Vacsora - - 333 +ÁFA - 
Egyéb egyéni igényeket, (pl. a napi menütõl eltérõ, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb.) 10% felár 
megfizetése mellett biztosítjuk 
 
 
 

Sor-
szám 

 
2006. évre 
megáll. díj 

 
2007. év javasolt 

 

2007/2006. 
jav. emelés  

%-a 

 

 
Szállás  
Ft/nap 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Üdülõház 101-105 szobáiban 
gyermekeknek 4 éves korig (fõ/éj) 

- -    417 +ÁFA - 

kedvezményes* - -    375 +ÁFA - 
Üdülõház 101-105 szobáiban 
gyermekeknek 4-10 éves korig (fõ/éj) 

1.000 +ÁFA 1.083 +ÁFA 8,30 

 
 
 
 
 

1. kedvezményes*    900 +ÁFA 1.000 +ÁFA 11,11 
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Üdülõház 101-105 szobáiban 
nappalis diákoknak (fõ/éj) 

1.200 +ÁFA 1.333 +ÁFA 11,08 

kedvezményes* 1.100 +ÁFA 1.208 +ÁFA  9,82 
Üdülõház 101-105 szobáiban 
felnõtteknek (fõ/éj) 

1.600 +ÁFA 1.750 +ÁFA  9,38 

 

kedvezményes* 1.435 +ÁFA 1.583 +ÁFA 10,31 
Üdülõház 1-3 szobáinak ára 
(szoba/éj) 

- - 8.333 +ÁFA - 

kedvezményes* - - 7.500 +ÁFA - 
1 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

- - 3.333 +ÁFA - 

kedvezményes* - - 3.000 +ÁFA - 
2 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

- - 5.833 +ÁFA - 

kedvezményes* - - 5.250 +ÁFA - 
3 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

- - 7.500 +ÁFA - 

 
 
 
 
 

2. 

kedvezményes* - - 6.750 +ÁFA - 
Üdülõház 4-es szobájának ára 
(szoba/éj) 

- - 6.250 +ÁFA - 

kedvezményes* - - 5.625 +ÁFA - 
1 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

- - 2.917 +ÁFA - 

kedvezményes* - - 2.625 +ÁFA - 
2 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

- - 5.000 +ÁFA - 

 
 
 
 
 

3. 

kedvezményes* - - 4.500 +ÁFA - 
Faházban felnõtteknek 1.200 +ÁFA 1.333 +ÁFA 11,08 

kedvezményes* 1.100 +ÁFA 1.250 +ÁFA 13,64 
Faházban nappalis diákoknak 1.000 +ÁFA 1.083 +ÁFA  8,30 

 
4. 

kedvezményes*    900 +ÁFA 1.000 +ÁFA 11,11 
Sátorban, lakókocsiban    817 +ÁFA    500 +ÁFA -38,80 

kedvezményes*    739 +ÁFA    450 +ÁFA -39,11 
Sátorhely, lakókocsihely db/éj - -    833 +ÁFA - 

 
5. 

kedvezményes* - -    750 +ÁFA - 
Kerékpárkölcsönzés      
- max. 1 órára    200 +ÁFA    250 +ÁFA 25,00 
- max. 4 órára    375 +ÁFA    417 +ÁFA 11,20 

 
6. 

- 1 napra (4 óra felett)    625 +ÁFA    667 +ÁFA   6,72 
7. Internethasználat (1 óra) - -    167 +ÁFA - 

 
 
*Kedvezményes szállást igényelhet, minden szentesi önkormányzatnál, illetve 
intézményeiben dolgozó köztisztviselõ és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója 
és legfeljebb három saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 
éjszakát tartózkodik teljes ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi 
közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: 
Diákcsoportoknál a csoportvezetõ pedagógusok a diákoknak maghatározott árat fizetik, és 
legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fõ szállása ingyenes. Személygépkocsi, 
autóbusz parkolása ingyenes. Üdülési csekkel történõ fizetés esetén, a magas kezelési költség 
miatt, kedvezmény nem vehetõ igénybe. 
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3.)USZODA ÉS ÜDÜLÕHÁZAK 
                                     Ft-ban                                                                                                        

2006. év 
jóváhagyott 

fõszezoni árak 
V.01.–IX.15-ig 

2005-2006.év 
jóváhagyott elõ- és 

utószezoni árak 
IX.16.–IV.30-ig, 
2006. XII. 31-ig 

2007. év javasolt 
fõszezoni árak 
V.01.–IX.15-ig 

2007.év javasolt 
elõ- és utószezoni 

árak  
I.01.–IV.30-ig, 

IX.16.–XII.31-ig 

 
Üdülõház árai 

Ft/nap 

 Nettó ÁFA  Nettó ÁFA Nettó ÁFA  Nettó ÁFA 
2 ágyas faház 4.130 +ÁFA 2.609 +ÁFA 4 133 +ÁFA 2 608 +ÁFA 
4 ágyas faház 5.957 +ÁFA 4.348 +ÁFA 7 500 +ÁFA 4 583 +ÁFA 
4 ágyas kõház 7.139 +ÁFA 6.087 +ÁFA 9 000 +ÁFA 6 417 +ÁFA 
Újép.2 ágyas kõház 6.609 +ÁFA 3.913 +ÁFA 8 300 +ÁFA 4 167 +ÁFA 
Újép.4 ágyas kõház 10.983 +ÁFA 6.957 +ÁFA 13 850 +ÁFA 7 333 +ÁFA 
4 ágyas faház   
emeletes ágyakkal 

4.730 +ÁFA 2.609 +ÁFA 5 960 +ÁFA 2 750 +ÁFA 

Lakókocsi, lakóa. 565 +ÁFA 417 +ÁFA 800 +ÁFA 458 +ÁFA 
- + személyi díj, felnõtt 435 +ÁFA 313 +ÁFA 600 +ÁFA 333 +ÁFA 
- + személyi díj, 14 év 
alatt 278 +ÁFA 209 +ÁFA törlendõ - törlendõ - 

- + személyi díj, 6-14 
éves korig - - - - 333 +ÁFA 250 +ÁFA 

- + személyi díj, 6 év 
alatt 

- - - - ingyenes - ingyenes - 

Sátorhely 435 +ÁFA 313 +ÁFA 500 +ÁFA 333 +ÁFA 
- + személyi díj, felnõtt 435 +ÁFA 313 +ÁFA 500 +ÁFA 333 +ÁFA 
- + személyi díj, 14 év 
alatt 278 +ÁFA 209 +ÁFA törlendõ - törlendõ - 

- + személyi díj, 6-14 
éves korig - - - - 333 +ÁFA 250 +ÁFA 

- + személyi díj, 6 év 
alatt 

- - - - ingyenes - ingyenes - 

Kutya 348 +ÁFA 104 +ÁFA 417 +ÁFA 167 +ÁFA 
Áram 435 +ÁFA 435 +ÁFA 542 +ÁFA 542 +ÁFA 
Személygk., 
motorkerékpár 435 +ÁFA 313 +ÁFA 500 +ÁFA 333 +ÁFA 

Kerékpár kölcs.:         
- 1 óra idõtartamra 167 +ÁFA 133 +ÁFA 208 +ÁFA 167 +ÁFA 
- 4 óra idõtartamra 308 +ÁFA 250 +ÁFA 333 +ÁFA 275 +ÁFA 
- egész napra 
 (4 óra felett) 517 +ÁFA 417 +ÁFA 583 +ÁFA 458 +ÁFA 

- családi jegy         
(2felnõtt, 2 gyerek): 

        

 - 4 óra idõtartamra 1.250 +ÁFA 1.250 +ÁFA 1.333 +ÁFA 1.250 +ÁFA 
 - egész napra        
(4 óra felett) 1.500 +ÁFA 1.500 +ÁFA 1.667 +ÁFA 1.500 +ÁFA 

Kedvezmények: 
1.) Fõszezonban 2007. május 1-tõl – 2007. szeptember 15-ig az érvényben lévõ díjakból:  

- 20 fõ vendégszám és két vendégéjszaka felett 10%, 
- 30 éjszakát meghaladó kempingezõ esetén 10% kedvezmény. 

2.) Elõ- és utószezonban  
2007. január 1-tõl – 2007. április 30-ig és 2007. szeptember 16-tól – 2007. december 31-ig 

- 10 fõtõl és 2 vendégéjszakától 10% kedvezmény  
- 20 fõtõl és 2 vendégéjszakától 20% kedvezmény 
-     30 éjszakát meghaladó kempingezõ esetén 10% kedvezmény. 
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3.) Nemzetközi Kemping Kártyával (ACSI) és Magyar Turizmus Kártyával szerzõdést köt a fenntartó 
a következõ idényre, amely 10% kedvezményre jogosítja fel a kártyával érkezõket. 

4.) Mindkét szálláslehetõségre vonatkozóan a „beesõ” vendégek 10% kedvezményre jogosultak, 
amennyiben a szabad kapacitás ezt lehetõvé teszi. 

 
AZ USZODA BÉRLETRENDSZERE 

Ft-ban  
 
Kategória 

 
2006. évre 

megállapított díj 

 
2007. évre 

javasolt 
 

 
2007/2006. 
jav. emelés 

%-a 
 Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Családi jegy (2 felnõtt és 2gyerek) 1.165 +ÁFA 1.333 +ÁFA 14,42 
Felnõtt éves bérlet 22.322 +ÁFA 25.000 +ÁFA 12,00 
Felnõtt hajnali és ’esti bérlet 13.391 +ÁFA 15.000 +ÁFA 12,02   
Felnõtt esti bérlet 13.391 +ÁFA Összevonásra 

jav. 
- - 

Felnõtt havi bérlet 5.809 +ÁFA Törölni jav. - - 
Felnõtt heti bérlet 2.678 +ÁFA Törölni jav. - - 
Felnõtt vakációbérlet (06.01.–08.31.) 13.391 +ÁFA Törölni jav. - - 
Felnõtt bérlet 10 alkalomra 3.574 +ÁFA 4.167 + ÁFA 16, 59 
Felnõtt bérlet 30 alkalomra 8.035 + ÁFA 10.000 +ÁFA 24,46 
Felnõtt napijegy 626 +ÁFA 667 +ÁFA 6,55 
Felnõtt csoportos 15 fõtõl 400 +ÁFA Törölni jav. - - 
Felnõtt délutáni jegy 443 +ÁFA 483 +ÁFA 9,03 
Iskolai jegy 87 +ÁFA 125 +ÁFA 43,68 
Kabin +4 belépõ 107.130 +ÁFA 116.667 +ÁFA 8,90 
Kabin idénybérlet (05.01-08.31.) 70.000 +ÁFA Törölni jav. - - 
Napi kabinjegy 443 +ÁFA 583 +ÁFA 31,60 
*Kedvezményes éves bérlet 13.391 +ÁFA 15.000 +ÁFA 12,02 
*Kedvezményes hajnali bérlet 8.930 +ÁFA 9.167 +ÁFA 2,65 
*Kedvezményes havi bérlet 4.017 +ÁFA Törölni jav. - - 
*Kedvezményes heti bérlet 1.783 +ÁFA Törölni jav. - - 
*Kedvezményes vakációbérlet    
(06.01.–08.31.) 

8.930 +ÁFA Törölni jav. - - 

*Kedvezményes bérlet 10 alkalomra - - 2.500 + ÁFA - 
*Kedvezményes bérlet 30 alkalomra - - 5.000 + ÁFA - 
*Kedvezményes napijegy 443 +ÁFA 483 +ÁFA 9,03 
*Kedvezményes csoportos 15 fõtõl 313 +ÁFA 350 +ÁFA 11,82 
*Kedvezményes délutáni jegy 270 +ÁFA 317 +ÁFA 17,41 
Kísérõjegy bérlet úszóedzésre            
(1 hónapra) 448 +ÁFA 1.250 +ÁFA 179,02 

Kísérõjegy bérlet úszóedzésre 30 alk. - - 2.500 + ÁFA - 
Kísérõjegy bérlet úszásoktatásra        
30 alkalomra (05.01-10.15.) 

2.500 +ÁFA 3.000 +ÁFA 20,00 

Kísérõjegy (vízilabda mérkõzésre és 
úszóversenyre) 130 +ÁFA 167 +ÁFA 28,46 

Sétálójegy (05.01-10.15.) 260 +ÁFA Törölni jav. - - 
Sétálójegy (01.01-06.19, 08.21-12.31.) - - 258 +ÁFA - 
7 éves korig és 65 éves kor felett 
korkedvezményes /csak szentesi lakosra 
érvényes/ 

Ingyenes Törölni jav. 
 

- 
 

6 éves korig /csak szentesi 
lakosra érvényes/ - Ingyenes - 
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65 év feletti kedvezményes jegy  
/csak szentesi lakosra érvényes/ 

 
- 250 +ÁFA - 

**Szentesi diák éves bérlet 6.696 +ÁFA 8.333 +ÁFA 24,45 
**Szentesi diák vakációbérlet       (06.01.–
08.31.) 4.461 +ÁFA 5.333 +ÁFA 19,55 

**Szentesi diák napijegy 400 +ÁFA 433 +ÁFA 8,25 
**Szentesi diák délutáni jegy 270 +ÁFA 300 +ÁFA 11,11 
Elveszett bérletek pótlása:      
 - 14 év felettiek és dolgozói bérletre 1.833 +ÁFA 2.500 +ÁFA 36,39 
 - 14 év alatti diák esetén 458 +ÁFA 833 +ÁFA 81,88 
Tanmedence bérlet Ft/óra (hazai sportolók 
részére) 

     

- pályánként 800 +ÁFA 800 +ÁFA 0 
- egész medence (6 pálya) 4.800 +ÁFA 4.800 +ÁFA 0 
Tanmedence bérlet Ft/óra 
(vendégsportolók részére) 

     

- pályánként 1.600 +ÁFA 1.600 +ÁFA 0 
- teljes medence (6 pálya) 9.600 +ÁFA 9.600 +ÁFA 0 
Versenymedence bérlet Ft/óra (hazai 
sportolók részére) 

     

- pályánként 1.000 +ÁFA 1.000 +ÁFA 0 
- egész medence (8 pálya) 8.000 +ÁFA 8.000 +ÁFA 0 
Versenymedence bérlet Ft/óra 
(vendégsportolók részére)  

     

- pályánként 1.600 +ÁFA 1.600 +ÁFA 0 
- teljes medence (8 pálya) 12.800 +ÁFA 12.800 +ÁFA 0 
Medencebérlet Ft/óra 
 Szervezett úszásoktatásra 

 
800 

 
+ÁFA 800 

 
+ÁFA 0 

Terület-igénybevételi dij      
- alkalmanként (Ft/nap) 8.000 +ÁFA 8.333 +ÁFA 4,16 
- havonta (Ft/hó) 30.000 +ÁFA 31.667 +ÁFA 5,56 
Reklámdíj Ft/hó/m2 - - 1.333 +ÁFA - 
Italautomata 
- rezsiköltség átalány, Ft/hó/db 

 
11.000 

 
+ÁFA 11.667 

 
+ÁFA 6,06 

Minigolf-pálya 
- pálya- és eszközh. díj, Ft/óra 

 
400 

 
+ÁFA 400 

 
+ÁFA 0 

Lengõteke 
- eszközhasználati díj, Ft/óra 

 
150 

 
+ÁFA 150 

 
+ÁFA 0 

Vízibicikli kölcsönzés Ft/óra 417 +ÁFA 500 +ÁFA 19,90 
Egyéb vízi jármû kölcs. Ft/óra 333 +ÁFA 417 +ÁFA 25,23 
Tollaslabdapálya 
- eszközhasználati díj (Ft/óra) 

 
150 

 
+ÁFA 150 

 
+ÁFA 0 

*    A kedvezményes díjakat nyugdíjas, és diák  veheti igénybe. 
** A szentesi kedvezményezett belépõk köre kiterjesztve a vonzáskörzetben lakó tanulókra és a 

vonzáskörzetben bejelentett állandó lakással rendelkezõ állampolgárokra. 
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2006. év 

jóváhagyott 
fõszezoni árak 
V.01.–IX15-ig 

2006.év 
jóváhagyott elõ- 

és utószezoni- 
árak  

I.01.–IV.30-ig,  
 IX.16.– XII.31-ig 

2007. év javasolt 
fõszezoni árak 
V.01.–IX.15-ig 

2007.év javasolt 
elõ- és utószezoni 

árak  
I.01.–IV.30-ig, 

IX.16.–XII.31-ig 

 
KATEGÓRIA 

Nettó ÁFA  Nettó ÁFA Nettó ÁFA  Nettó ÁFA 
Szauna jegy(uszodai 
szolg. Együtt) 1.000 +ÁFA 833 +ÁFA 1.050 +ÁFA 875 +ÁFA 

Szauna pótjegy (érvényes 
bérlethez* kiegészítõ jegy, 
valamint az üdülõvendégek 
számára szükséges jegy) 

417 +ÁFA 417 +ÁFA 458 +ÁFA 458 +ÁFA  

Szaunabérlet (10alkalom) 
(érvényes uszodai jeggyel és 
bérlettel) 

 
3.333 

 
+ÁFA 

 
2.917 

 
+ÁFA 3.500     

 
+ÁFA 3.067 

 
+ÁFA 

Rendezvényhez 
kapcsolódó 
szaunabérlet 

- - - - 25.000 +ÁFA 25.000 +ÁFA 

  
* Sportolói bérlettel rendelkezõ látogatók részére is érvényes 
 
 
Megjegyzés: 
- A vásárolt éves és alkalomra szóló bérletek a vásárlástól számított egy évig (365 napig) 

érvényesek. 
- A felnõtt napi jegyárból 20% kedvezmény biztosítható 500 fõ feletti belépésnél (munkahelyi 

rendezvények, dolgozók részére vásárolt jegy) 
- A kísérõjegy bérlet úszóedzésre csak az egyesületek keretein belül sportoló, 10 éven aluli 

gyermekek kísérõjét illeti meg. Csak sportolói bérlettel és az edzések idõtartamára érvényesek. 
- A kísérõjegy bérlet úszásoktatásra csak az érvényes belépõvel rendelkezõ, valamint a házirend 

szerinti úszásoktatáson részt vevõ 10 éven aluli gyermekek kísérõjét illeti meg. 
- Sétálójegy: uszodai szolgáltatásra nem jogosít fel. Ez a jegytípus érvényes az uszodai 

rendezvényeken (pl. strandnyitó, strandzáró party). 
- A szervezett úszásoktatás medencebérleti díja a tanfolyam résztvevõinek belépõdíját nem 

tartalmazza. Szervezett úszásoktatást csak a Sportközponttal kötött szerzõdés alapján szakképzett 
úszásoktató végezhet. 

- A mérkõzésjegyek árát a mérkõzést szervezõ, lebonyolító állapítja meg. 
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 4.) SPORTKÖZPONT                                                                                                    
                                                                                                                                                  Ft-ban 

2006. évre megáll. díj 2007. év javasolt 
 

2007/2006. 
jav. emelés 

%-a 

Megnevezés 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Dózsa-ház       
Teremhasználat óránként      
- egyéb célra 1.500 - 2.000 - 33,33 
- sportcélra 1.300 - 1.600 - 23,08 
Táncterem bérleti díja Ft/óra 1.300 - 1.600 - 23,08 
*Irodahelyiség bérleti díja Ft/m2/hó 400 - 850 - 112,50 
*Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó - - 700 - - 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.200 +ÁFA 1.333 +ÁFA 11,08 
Büfé bérleti díja 12.000 - 12.600 - 5,00 
Futballpálya      
Sportrendezvényre bérleti díj 
óra/pálya 1.300 - 1.600 - 23,08 

Bérleti díj egyéb nap/pálya 18.000 - 36.000 - 100,00 
Rendezvénnyel összefüggõ díj 
(elõkészület, összeszerelés) 9.000 - 18.000 - 100,00 

Teniszpálya      
- Felnõtt éves bérlet 22.000 +ÁFA 23.333 +ÁFA 6,06 
- Felnõtt 10 óra idõtartamra 4.435 +ÁFA 5.417 +ÁFA 22,14 
- Felnõtt 30 óra idõtartamra 12.870 +ÁFA 15.000 +ÁFA 16,55 
- Diák 11.044 +ÁFA 11.667 +ÁFA 5,64 
- Nyugdíjas 10.522 +ÁFA 11.667 +ÁFA 10,88 
Pályadíj Ft/óra (létszámtól függetl.) 1.670 +ÁFA 1.667 +ÁFA -0,18 
-Szentesi Egyesületek teniszversenyeire, 
tenisztanfolyamaira pálya igénybevétele 
Ft/óra 

600 +ÁFA Törölni jav. - - 

-Szentesi Egyesületek teniszversenyeire, 
teniszedzéseire pálya bérleti díja  Ft/óra** - - 700 - - 

Mobil lelátó kölcsönzési díja      
Egy mobil lelátó elem Ft/nap 2.000 +ÁFA 2.333 +ÁFA 16,65 
Egy lépcsõelem Ft/nap 1.000 +ÁFA 1.167 +ÁFA 16,70 
Sportszálló Ft/hó *** 
- bérleti díj (üzemeltetési megáll.) 

 
82.400 

 
- 86.750 

 
- 5,28 

 
*    A rezsiköltséget is tartalmazza 
 
**  Teniszversenyt, tenisztanfolyamot csak az üzemeltetõvel kötött érvényes szerzõdéssel lehet 

szervezni. 
 
***Januártól-májusig és december hónapokban     55.000,- Ft/hó 
      júniustól-novemberig                                       118.500,- Ft/hó 
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A SPORTCSARNOK TEREMBÉRLETI DÍJAI        

                                                                                                                                                         Ft-ban 
 

2006. évre 
megáll. díj 

 
2007. év javasolt 

 
2007/2006. jav. 

emelés %-a 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Fénymásolás díja 16 +ÁFA 17 +ÁFA 6,25 

Iskola (testnevelési óra) 

Egész pálya Ft/óra 5.140 - 5.140 - - 
Háromnegyed pálya Ft/óra 3.855 - 3.855 - - 
Fél pálya Ft/óra 2.570 - 2.570 - - 
Negyed pálya Ft/óra 1.285 - 1.285 - - 

Egyesületek, diáksport kedvezményes csarnokhasználati díja 
Egész pálya Ft/óra 3.000 - 3.150 - 5,00 
Háromnegyed pálya Ft/óra 2.550 - 2.800 - 9,80 
Fél pálya Ft/óra 2.100 - 2.230 - 6,19 
Negyed pálya Ft/óra 1.250 - 1.320 - 5,60 

Sportrendezvények céljára 
Egész pálya Ft/óra 4.500 - 4.800 - 6,67 
Háromnegyed pálya Ft/óra 4.150 - 4.360 - 5,06 
Fél pálya Ft/óra 3.400 - 3.570 - 5,00 
Negyed pálya Ft/óra 2.800 - 2.950 - 5,36 

Nemzetközi felnõtt és országos felnõtt bajnokság 
Egész pálya Ft/óra 16.500 - 17.350 - 5,15 
Háromnegyed pálya Ft/óra 14.500 - 15.250 - 5,17 
Fél pálya Ft/óra 10.500 - 11.050 - 5,24 
Negyed pálya Ft/óra 7.100 - 7.500 - 5,63 

Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyûlés stb.) 
Egész pálya Ft/óra  27.600 - 30.000 - 8,70 
Háromnegyed pálya Ft/óra  25.000 - 27.250 - 9,00 
Fél pálya Ft/óra  23.000 - 25.070 - 9,00 
Negyed pálya Ft/óra  15.000 - 16.500 - 10,00 
Elõcsarnok és karzat Ft/óra  8.000 - 8.800 - 10,00 

 
     

Mérkõzési jegy 217 +ÁFA 225 +ÁFA 3,69 
Mérkõzési bérlet (éves) 2.609 +ÁFA 2750 +ÁFA 5,40 
Színpad kölcsönzése 44.000 +ÁFA 46.208 +ÁFA 5,02 
Székek kölcsönzése Ft/db  55 +ÁFA 58 +ÁFA 5,45 
Italautomata 
- rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) 

 
9.250 

 
+ÁFA 9.808 

 
+ÁFA 6,03 

Büfé bérleti díja (Ft/hó) 25.000 - 26.250 - 5,00 
Kondicionáló terem (Ft/hó) 48.400 - 52.000 - 7,44 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.200 +ÁFA 1.333 +ÁFA 11,08 

Az elõkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi 
csoportok kulturális rendezvényei, ha belépõdíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb 
rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylõ 
rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevõt terheli. 
A 82/2005. (X.27.)GYISB határozat alapján a GYISB határozza meg azokat az országos 
jelentõségû rendezvényeket, amelyekre kiterjed  a terembérleti díj  70%-os kedvezménye.  
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5.) MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 

Ft-ban 

2006. évre 
megáll. díj 

2007. év 
javasolt  

2007/2006. 
jav. emelés 

%-a 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  

Tóth József Színházterem 
Terem Ft/nap 66.000 - 70.000 - 6,06 
Terem Ft/óra - - 16.000 - - 
Terem fûtési idényben Ft/nap 78.000 - 80.000 - 2,56 
Terem fûtési idényben Ft/óra - - 21.000 - - 
Elõcsarnok Ft/nap 18.000 - 20.000 - 11,11 
- többnapos vásár Ft/nap 4.600 - 5.000 - 8,70 
Elõtér Ft/nap 14.000 - 15.000 - 7,14 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Pódiumterem Ft/nap 26.000 - 28.000 - 7,69 
Pódiumterem félnap 16.000 - 18.000 - 12,50 
Pódiumterem Ft/óra 7.000 - 8.000 - 14,29 
Bál Ft/nap 60.000 - 60.000 - - 
Elõadóterem Ft/óra 8.000 - 8.000 - - 
Klub II. fele Ft/nap 14.600 - 15.000 - 2,74 
Klub II fele Ft/félnap - - 9.000  - 
Klub I. Ft/óra 4.000 - 4.500 - 12,50 
Szakkör Ft/óra 1.500 - 1.600 - 6,67 
Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 800 - 800 - - 
Nagy játékterem nap 12.000 - 12.000 - - 
Nagy játékterem Ft/óra 3.000 - 4.000 - 33,33 
Ifjúsági Park Ft/nap 60.000 - 60.000 - - 

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház 
Nagyterem Ft/nap 40.000 - 45.000 - 12,50 
Nagyterem fûtési idényben, 
lakodalom, bál Ft/nap 

 
60.000 

 
- 

                         
60.000 

 
- 

- 

Nagyterem  Ft/óra 8.000 - 8.000 - - 
Klub I. Ft/óra 4.000 - 4.000 - - 
Ismeretterjesztõ Ft/óra 3.500 - 3.500 - - 

Õze Lajos Filmszínház 
Nézõtér Ft/óra - - 9.000 - - 
Elõcsarnok Ft/óra - - 4.000 - - 

Mobil színpad 
- komplett dobogóval egy napra 230.000 +ÁFA 240.000 +ÁFA 4,35 
 + további napok Ft/nap 30.000 +ÁFA 35.000 +ÁFA 16,67 
- sátorszerkezete ponyvával 1 napra 60.000 +ÁFA 65.000 +ÁFA 8,33 
 + további napok Ft/nap 25.000 +ÁFA 30.000 +ÁFA 20,00 
Dobogó kölcsönzés Ft/nap 1.520 +ÁFA 1.700 +ÁFA 11,84 
Hangtechnika kölcs. nagy telj. +24 
csat. keverõ egy napra 

 
65.000 

 
+ÁFA 

      
65.000 

 
+ÁFA 

                - 

+ további napokra Ft/nap 24.000 +ÁFA 24.000 +ÁFA - 
Hangtechnika kölcs. Közepes telj. +12 
csat. keverõ egy napra 

 
38.000 

 
+ÁFA 

     
40.000 

 
+ÁFA 

5,26 

+ további napokra Ft/nap 22.000 +ÁFA 24.000 +ÁFA 9,09 
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Kis telj. Hangtechnika Ft/nap 15.000 +ÁFA 16.000 +ÁFA 6,67 
Mikrofon Ft/db/nap 2.000 +ÁFA 2.000 +ÁFA - 
Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 70.000 +ÁFA 70.000 +ÁFA - 
+ további napokra Ft/nap 26.000 +ÁFA 26.000 +ÁFA - 
Egyéb eszközkölcsönzés 
Asztal – típustól függetl. Ft/db/nap 100 +ÁFA 100 +ÁFA - 
Fából készült összecsukható szék 
Ft/db/nap 

 
60 

 
+ÁFA 

            
67  

 
+ÁFA 

           
11,67 

Mûanyag karosszék Ft/db/nap 80 +ÁFA 83 +ÁFA 3,75 
Kárpitozott szék Ft/db/nap 100 +ÁFA 100 +ÁFA - 
Kiállítási paraván Ft/db/nap 200 +ÁFA 200 +ÁFA - 
Galéria belépõ 200 +ÁFA 200 +ÁFA - 
Mozi belépõ Ft/db 435 +ÁFA 458 +ÁFA 5,29 
- diák (iskoláknak) 217 +ÁFA 250 +ÁFA 15,21 
- kedvezményes hétfõ 304 +ÁFA 333 +ÁFA 9,54 

Kedvezmény: - önkormányzati intézmények esetében a 2006. évi díj marad érvényben 
                        - Mûv. Biz. nem önkormányzati intézmények esetében kiterjeszthet 10%-os 

kedvezményt 
 
6.) VÁROSI KÖNYVTÁR KHT. 

   ezer Ft-ban      
2006. évre 
megáll. díj  

2007. év  
javasolt 

2007/2006. 
jav. emelés 

%-a 
 

Megnevezés 
Nettó ÁFA Nettó ÁFA  

Beiratkozási díj 522 +ÁFA 542 +ÁFA 3,83 
 
Kedvezmények: 

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven felülieknek. 50%-os 
kedvezm. a 16 éven felüli nappali tag. diákok számára (t.szerint) 

Könyvek elõjegyzése  
(postai árváltozástól függõen) 45 +ÁFA 50 +ÁFA 11,11 

Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerz. vagy a fénymás. és köttetés költsége. 

Könyvtárközi kölcsönzés A kölcsönzõ könyvtár által megszabott összeg + postaktg. (100,- Ft a 
postai árváltozástól függõen) 

Nyomtatás 20 +ÁFA 20 +ÁFA - 
Nyomtatás, színes     160 +ÁFA     160 +ÁFA - 
Fénymásolás                        A gép bérbeadója határozza meg. 
- A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 10 +ÁFA - 
- A/4-as egyoldalas 16 +ÁFA 16 +ÁFA - 
- A/3-es kétoldalas 16 +ÁFA 16 +ÁFA - 
- A/3-as kétoldalas 24 +ÁFA 24 +ÁFA - 
Fax küldése      
- Szentesen 1 oldal     136 +ÁFA     136 +ÁFA - 
- további oldal     112 +ÁFA     112 +ÁFA - 
- Távolsági 1 oldal     160 +ÁFA     160 +ÁFA - 
- további oldal 136 +ÁFA 136 +ÁFA - 
Spirálozás  
- 1–50 oldalig 176 +ÁFA 176 +ÁFA  
- 51 oldalanként         1     -         1     - - 
Terembérlet Ft/óra 2.000 +ÁFA 2.500 +ÁFA 25,00 
Internet Ft/óra      
- Beiratkozott olvasó       80 +ÁFA 83 +ÁFA 3,75 
- Nem könyvtári tag 160 +ÁFA 167 +ÁFA 4,38 
Késedelmi díj Ft/hó - - 167 +ÁFA - 



 15 

7.) VÁROSI GYERMEKKÖNYVTÁR 
Ft-ban 

 
2006. évre 
megáll. díj 

 
2007. év  
javasolt 

 

2007/2006. 
jav. emelés 

%-a 

 
Megnevezés 

 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Beiratkozási díj 600 - 650 - 8,33 
 
Kedvezmények 

Ingyenes a 16 éves aluliaknak és a 70 éven felülieknek.50%-os 
kedvezmény a 16 éven felüli nappali tagozatos diákok számára 
(törvény szerint). 

Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum vagy másolás köttetés költsége 
Olvasójegy pótlása          - - Elveszett olvasójegyenként 50,-Ft 
Késedelmi díj: 
 
-1. felszólító után 

 
- 

 
- 

60,- Ft + postaköltség (amennyiben 
nem az önkormányzati helyi 
kézbesítõn keresztül megy a 
felszólító) 

 
-2. felszólító után 

 
- 

 
- 

200,- Ft + postaköltség (amennyiben 
nem az önkormányzati helyi 
kézbesítõn keresztül megy a 
felszólító) 

-3. felszólító után - - 300,- Ft + postaköltség 
Elõjegyzés: postai úton értesítve - - A mindenkori postaköltség + 20,- Ft 

Internet használat:  
16 év feletti diák, felnõtt Ft/óra - - 400,-  -  
Könyvtárközi kölcsönzés A kölcsönzõ könyvtár által megszabott összeg + postaköltség 

(100,-- Ft a postai árváltozástól függõen) 
*Nyomtatás lézer Ft/oldal 30 - 30 - - 
Nyomtatás színes lézer Ft/oldal - - 200 - - 
Fénymásolás 
A/4-es egyoldalas 10 - 12 - - 
A/3-as egyoldalas 20 - 20 - - 
A/4-es kétoldalas 18 - 20 - - 
A/3-as kétoldalas 30 - 30 - - 
Fax küldése 
Szentesen elsõ oldal - - 180 - - 
további oldalak - - 140 - - 
Távolsági (belföldön) elsõ oldal - - 200 - - 
további oldalak - - 180 - - 
Fax fogadása Ft/oldal -  100 - - 
Spirálozás- 
1-50 oldalig - - 250 - - 
51. oldaltól oldalanként - - 3 - - 
Hõkötés 
3 mm-es borítóval (max. 30 lap) - - 330 - - 
9 mm-es borítóval (max. 90 lap) - - 440 - - 
Szövegszerkesztés Ft/oldal - - 250 - - 

* Csak fekete-fehér 
 



 16 

8.) OKTATÁSI-KONFERENCIA KÖZPONT 
 

 
Ft-ban 

 
2006. évre 
megáll. díj 

 
2007. év  
javasolt 

 

2007/2006. 
jav. emelés 

%-a 

 
Megnevezés 

 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Kistermek Ft/óra 6.000 +ÁFA 6.000 +ÁFA - 
Konferencia terem Ft/óra 13.500 +ÁFA 13.500 +ÁFA - 

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a központ vezetõjét, hogy az oktatási-tudományos használat, valamint 
rendszere, több termet magában foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig engedményt adjon úgy, 
hogy azzal önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 
 
 
…./2006.(XII.15.) Kt. 
 
Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása 

 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az intézmények 2007. évi szolgáltatási 
díjairól készült elõterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 
 

1.) A határozat melléklete szerint kimunkált szolgáltatási díjak mértékét jóváhagyja. 
 

2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2007. évi költségvetésében a 
jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját bevételei között 
a megfelelõ összeget kell szerepeltetni. 

 
Felelõs: intézményvezetõk 
Határidõ: 2007. évi költségvetés benyújtása 

 
3.) A bevételek és kiadások összhangját a költségvetésben a jóváhagyásnak 

megfelelõen kell biztosítani. 
 
      Felelõs: intézményvezetõk 

Határidõ: 2007. évi költségvetés benyújtása 
  
      A határozatról értesítést kapnak: 

1. Az önkormányzati intézmények vezetõi 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzõi Iroda általa az érintettek Helyben 
3. Irattár 
 

Szentes, 2006. november 10. 
  
 
                                                                                     Dr. Sztantics Csaba 
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Melléklet 
1.)TERNEY BÉLA KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM  
   

                                                                                                                                        Ft-ban 
Sor-
szám 

 
Szobaárak 

Ft/nap 
 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA 
I. 4 ágyas extra (4fõ/éjszaka) 6.333 +ÁFA 
    -1fõ/éjszaka 1.583 +ÁFA 
II. 4 ágyas sima (4fõ/éjszaka) 5.417 +ÁFA 
    -1fõ/éjszaka 1.354 +ÁFA 
 4 ágyas 2. éjszakától (4fõ/éj.) 5.250 +ÁFA 
     -1fõ/éjszaka 1.312 +ÁFA 
III. I–IV-ig igénybevétel diákoknak 1.000 +ÁFA 
IV. Klubhelyiség bérleti díja 1.250 +ÁFA 

 

2.) SZIGLIGETI ÜDÜLÕ                                                                                                          

Ft-ban 

Étkezés  
Ft/nap  

Sorszám  
Megnevezés 

Nettó ÁFA 
Reggeli 333 +ÁFA 
Ebéd 583 +ÁFA 

 
I. 

 

 
Normál 

Vacsora 500 +ÁFA 
Reggeli 333 +ÁFA 
Ebéd 500 +ÁFA 

 
II. 

 
Zóna, Diák 

Vacsora 417 +ÁFA 
Ebéd 383 +ÁFA  

III. 
Személyzeti 

Vacsora 333 +ÁFA 
Egyéb egyéni igényeket, (pl. a napi menütõl eltérõ, vegetáriánus, diétás, egyedi tálalás stb.) 10% felár 
megfizetése mellett biztosítjuk 
 
 
 

Sorszám  
Szállás  
Ft/nap 

 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA 
Üdülõház 101-105 szobáiban gyermekeknek  
4 éves korig (fõ/éj) 

   417 +ÁFA 

kedvezményes*    375 +ÁFA 
Üdülõház 101-105 szobáiban gyermekeknek 4-
10 éves korig (fõ/éj) 

1.083 +ÁFA 

kedvezményes* 1.000 +ÁFA 
Üdülõház 101-105 szobáiban nappalis diákoknak 
(fõ/éj) 

1.333 +ÁFA 

kedvezményes* 1.208 +ÁFA 
Üdülõház 101-105 szobáiban felnõtteknek (fõ/éj) 1.750 +ÁFA 

 
 
 
 
 

1. 

kedvezményes* 1.583 +ÁFA 
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Üdülõház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) 8.333 +ÁFA 
kedvezményes* 7.500 +ÁFA 

1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3.333 +ÁFA 
kedvezményes* 3.000 +ÁFA 

2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 5.833 +ÁFA 
kedvezményes* 5.250 +ÁFA 

3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 7.500 +ÁFA 

 
 
 
 
 

2. 

kedvezményes* 6.750 +ÁFA 
Üdülõház 4-es szobájának ára (szoba/éj) 6.250 +ÁFA 

kedvezményes* 5.625 +ÁFA 
1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 2.917 +ÁFA 

kedvezményes* 2.625 +ÁFA 
2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 5.000 +ÁFA 

 
 
 
 
 

3. kedvezményes* 4.500 +ÁFA 
Faházban felnõtteknek 1.333 +ÁFA 

kedvezményes* 1.250 +ÁFA 
Faházban nappalis diákoknak 1.083 +ÁFA 

 
4. 

kedvezményes* 1.000 +ÁFA 
Sátorban, lakókocsiban    500 +ÁFA 

kedvezményes*    450 +ÁFA 
Sátorhely, lakókocsihely db/éj    833 +ÁFA 

 
5. 

kedvezményes*    750 +ÁFA 
Kerékpárkölcsönzés   
- max. 1 órára    250 +ÁFA 
- max. 4 órára    417 +ÁFA 

 
6. 

- 1 napra (4 óra felett)    667 +ÁFA 
7. Internethasználat (1 óra)    167 +ÁFA 

 
 
*Kedvezményes szállást igényelhet, minden szentesi önkormányzatnál, illetve 
intézményeiben dolgozó köztisztviselõ és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója 
és legfeljebb három saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább       
4 éjszakát tartózkodik teljes ellátással. Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi 
közoktatási intézmény tanulója, csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: 
Diákcsoportoknál a csoportvezetõ pedagógusok a diákoknak maghatározott árat fizetik, és 
legalább 4 éjszakai tartózkodás esetén minden 21. fõ szállása ingyenes. Személygépkocsi, 
autóbusz parkolása ingyenes. Üdülési csekkel történõ fizetés esetén, a magas kezelési költség 
miatt, kedvezmény nem vehetõ igénybe. 
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3.)USZODA ÉS ÜDÜLÕHÁZAK 
                                     Ft-ban                                                                                                        

Üdülõház árai Ft/nap 
fõszezoni árak  
V.01.–IX.15-ig 

Üdülõház árai Ft/nap 
elõ- és utószezoni árak  

I.01.–IV.30-ig,  
IX.16.–XII.31-ig 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA  Nettó ÁFA 
2 ágyas faház 4.133 +ÁFA 2.608 +ÁFA 
4 ágyas faház 7.500 +ÁFA 4.583 +ÁFA 
4 ágyas kõház 9.000 +ÁFA 6.417 +ÁFA 
Újép.2 ágyas kõház 8.300 +ÁFA 4.167 +ÁFA 
Újép.4 ágyas kõház 13.850 +ÁFA 7.333 +ÁFA 
4 ágyas faház   emeletes ágyakkal 5.960 +ÁFA 2.750 +ÁFA 
Lakókocsi, lakóa. 800 +ÁFA 458 +ÁFA 
- + személyi díj, felnõtt 600 +ÁFA 333 +ÁFA 
- + személyi díj, 6-14 éves korig 333 +ÁFA 250 +ÁFA 
- + személyi díj, 6 év alatt ingyenes - ingyenes - 
Sátorhely 500 +ÁFA 333 +ÁFA 
- + személyi díj, felnõtt 500 +ÁFA 333 +ÁFA 
- + személyi díj, 6-14 éves korig 333 +ÁFA 250 +ÁFA 
- + személyi díj, 6 év alatt ingyenes - ingyenes - 
Kutya 417 +ÁFA 167 +ÁFA 
Áram 542 +ÁFA 542 +ÁFA 
Személygk., motorkerékpár 500 +ÁFA 333 +ÁFA 
Kerékpár kölcs.:     
- 1 óra idõtartamra 208 +ÁFA 167 +ÁFA 
- 4 óra idõtartamra 333 +ÁFA 275 +ÁFA 
- egész napra 
 (4 óra felett) 583 +ÁFA 458 +ÁFA 

- családi jegy         (2felnõtt, 2 gyerek):     
 - 4 óra idõtartamra 1.333 +ÁFA 1.250 +ÁFA 
 - egész napra        
(4 óra felett) 

1.667 +ÁFA 1.500 +ÁFA 

Kedvezmények: 
1.) Fõszezonban 2007. május 1-tõl – 2007. szeptember 15-ig az érvényben lévõ díjakból:  

–    20 fõ vendégszám és két vendégéjszaka felett 10%, 
–    30 éjszakát meghaladó kempingezõ esetén 10% kedvezmény. 

2.) Elõ- és utószezonban  
2007. január 1-tõl – 2007. április 30-ig és 2007. szeptember 16-tól – 2007. december 31-ig 
–   10 fõtõl és 2 vendégéjszakától 10% kedvezmény  
–   20 fõtõl és 2 vendégéjszakától 20% kedvezmény 
–   30 éjszakát meghaladó kempingezõ esetén 10% kedvezmény. 

3.) Nemzetközi Kemping Kártyával (ACSI) és Magyar Turizmus Kártyával szerzõdést köt a fenntartó 
a következõ idényre, amely 10% kedvezményre jogosítja fel a kártyával érkezõket. 

4.) Mindkét szálláslehetõségre vonatkozóan a „beesõ” vendégek 10% kedvezményre jogosultak, 
amennyiben a szabad kapacitás ezt lehetõvé teszi. 
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AZ USZODA BÉRLETRENDSZERE 
Ft-ban  

 
Megnevezés 

 
Kategória 

 Nettó ÁFA 
Családi jegy (2 felnõtt és 2gyerek) 1.333 +ÁFA 
Felnõtt éves bérlet 25.000 +ÁFA 
Felnõtt hajnali és ’esti bérlet 15.000 +ÁFA 
Felnõtt bérlet 10 alkalomra 4.167 + ÁFA 
Felnõtt bérlet 30 alkalomra 10.000 +ÁFA 
Felnõtt napijegy 667 +ÁFA 
Felnõtt délutáni jegy 483 +ÁFA 
Iskolai jegy 125 +ÁFA 
Kabin +4 belépõ 116.667 +ÁFA 
Napi kabinjegy 583 +ÁFA 
*Kedvezményes éves bérlet 15.000 +ÁFA 
*Kedvezményes hajnali bérlet 9.167 +ÁFA 
*Kedvezményes bérlet 10 alkalomra 2.500 + ÁFA 
*Kedvezményes bérlet 30 alkalomra 5.000 + ÁFA 
*Kedvezményes napijegy 483 +ÁFA 
*Kedvezményes csoportos 15 fõtõl 350 +ÁFA 
*Kedvezményes délutáni jegy 317 +ÁFA 
Kísérõjegy bérlet úszóedzésre            
(1 hónapra) 

1.250 +ÁFA 

Kísérõjegy bérlet úszóedzésre 30 alk. 2.500 + ÁFA 
Kísérõjegy bérlet úszásoktatásra        
30 alkalomra (05.01-10.15.) 3.000 +ÁFA 

Kísérõjegy (vízilabda mérkõzésre és úszóversenyre) 167 +ÁFA 
Sétálójegy (01.01-06.19, 08.21-12.31.) 258 +ÁFA 
6 éves korig /csak szentesi 
lakosra érvényes/ 

Ingyenes 

65 év feletti kedvezményes jegy  
/csak szentesi lakosra érvényes/ 250 +ÁFA 

**Szentesi diák éves bérlet 8.333 +ÁFA 
**Szentesi diák vakációbérlet       (06.01.–08.31.) 5.333 +ÁFA 
**Szentesi diák napijegy 433 +ÁFA 
**Szentesi diák délutáni jegy 300 +ÁFA 
Elveszett bérletek pótlása:   
 - 14 év felettiek és dolgozói bérletre 2.500 +ÁFA 
 - 14 év alatti diák esetén 833 +ÁFA 
Tanmedence bérlet Ft/óra (hazai sportolók részére)   
- pályánként 800 +ÁFA 
- egész medence (6 pálya) 4.800 +ÁFA 
Tanmedence bérlet Ft/óra (vendégsportolók részére)   
- pályánként 1.600 +ÁFA 
- teljes medence (6 pálya) 9.600 +ÁFA 
Versenymedence bérlet Ft/óra (hazai sportolók részére)   
- pályánként 1.000 +ÁFA 
- egész medence (8 pálya) 8.000 +ÁFA 
Versenymedence bérlet Ft/óra (vendégsportolók részére)    
- pályánként 1.600 +ÁFA 
- teljes medence (8 pálya) 12.800 +ÁFA 
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Medencebérlet Ft/óra 
 Szervezett úszásoktatásra 800 

 
+ÁFA 

Terület-igénybevételi dij   
- alkalmanként (Ft/nap) 8.333 +ÁFA 
- havonta (Ft/hó) 31.667 +ÁFA 
Reklámdíj Ft/hó/m2 1.333 +ÁFA 
Italautomata 
- rezsiköltség átalány, Ft/hó/db 11.667 

 
+ÁFA 

Minigolf-pálya 
- pálya- és eszközh. díj, Ft/óra 400 

 
+ÁFA 

Lengõteke 
- eszközhasználati díj, Ft/óra 150 

 
+ÁFA 

Vízibicikli kölcsönzés Ft/óra 500 +ÁFA 
Egyéb vízi jármû kölcs. Ft/óra 417 +ÁFA 
Tollaslabdapálya 
- eszközhasználati díj (Ft/óra) 150 

 
+ÁFA 

*    A kedvezményes díjakat nyugdíjas, és diák  veheti igénybe. 
** A szentesi kedvezményezett belépõk köre kiterjesztve a vonzáskörzetben lakó tanulókra és a 

vonzáskörzetben bejelentett állandó lakással rendelkezõ állampolgárokra. 
 

Kategória 
fõszezoni árak  
V.01.–IX.15-ig 

Kategória 
elõ- és utószezoni árak  

I.01.–IV.30-ig,  
IX.16.–XII.31-ig 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA 
Szauna jegy(uszodai szolg. Együtt) 1.050 +ÁFA 875 +ÁFA 
Szauna pótjegy (érvényes bérlethez* kiegészítõ 
jegy, valamint az üdülõvendégek számára 
szükséges jegy) 

458 +ÁFA 458 +ÁFA  

Szaunabérlet (10alkalom) 
(érvényes uszodai jeggyel és bérlettel) 

3.500  
+ÁFA 3.067  

+ÁFA 
Rendezvényhez kapcsolódó 
szaunabérlet 

25.000 +ÁFA 25.000 +ÁFA 

  
* Sportolói bérlettel rendelkezõ látogatók részére is érvényes 
 
 
Megjegyzés: 
- A vásárolt éves és alkalomra szóló bérletek a vásárlástól számított egy évig (365 napig) 

érvényesek. 
- A felnõtt napi jegyárból 20% kedvezmény biztosítható 500 fõ feletti belépésnél (munkahelyi 

rendezvények, dolgozók részére vásárolt jegy) 
- A kísérõjegy bérlet úszóedzésre csak az egyesületek keretein belül sportoló, 10 éven aluli 

gyermekek kísérõjét illeti meg. Csak sportolói bérlettel és az edzések idõtartamára érvényesek. 
- A kísérõjegy bérlet úszásoktatásra csak az érvényes belépõvel rendelkezõ, valamint a házirend 

szerinti úszásoktatáson részt vevõ 10 éven aluli gyermekek kísérõjét illeti meg. 
- Sétálójegy: uszodai szolgáltatásra nem jogosít fel. Ez a jegytípus érvényes az uszodai 

rendezvényeken (pl. strandnyitó, strandzáró party). 
- A szervezett úszásoktatás medencebérleti díja a tanfolyam résztvevõinek belépõdíját nem 

tartalmazza. Szervezett úszásoktatást csak a Sportközponttal kötött szerzõdés alapján szakképzett 
úszásoktató végezhet. 

- A mérkõzésjegyek árát a mérkõzést szervezõ, lebonyolító állapítja meg. 
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 4.) SPORTKÖZPONT                                                                                                    
                                                                                                                                                  Ft-ban 

 
Kategória árak 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA 
Dózsa-ház    
Teremhasználat óránként   
- egyéb célra 2.000 - 
- sportcélra 1.600 - 
Táncterem bérleti díja Ft/óra 1.600 - 
*Irodahelyiség bérleti díja Ft/m2/hó 850 - 
*Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó 700 - 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.333 +ÁFA 
Büfé bérleti díja 12.600 - 
Futballpálya   
Sportrendezvényre bérleti díj óra/pálya 1.600 - 
Bérleti díj egyéb nap/pálya 36.000 - 
Rendezvénnyel összefüggõ díj (elõkészület, összeszerelés) 18.000 - 
Teniszpálya   
- Felnõtt éves bérlet 23.333 +ÁFA 
- Felnõtt 10 óra idõtartamra 5.417 +ÁFA 
- Felnõtt 30 óra idõtartamra 15.000 +ÁFA 
- Diák 11.667 +ÁFA 
- Nyugdíjas 11.667 +ÁFA 
Pályadíj Ft/óra (létszámtól függetl.) 1.667 +ÁFA 
- Szentesi Egyesületek teniszversenyeire, teniszedzéseire pálya 
bérleti díja  Ft/óra** 700 - 

Mobil lelátó kölcsönzési díja   
Egy mobil lelátó elem Ft/nap 2.333 +ÁFA 
Egy lépcsõelem Ft/nap 1.167 +ÁFA 
Sportszálló Ft/hó *** 
- bérleti díj (üzemeltetési megáll.) 86.750 

 
- 

 
*    A rezsiköltséget is tartalmazza 
 
**  Teniszversenyt, tenisztanfolyamot csak az üzemeltetõvel kötött érvényes szerzõdéssel lehet 

szervezni. 
 
***Januártól-májusig és december hónapokban     55.000,- Ft/hó 
      júniustól-novemberig                                       118.500,- Ft/hó 
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A SPORTCSARNOK TEREMBÉRLETI DÍJAI        

                                                                                                                                                         Ft-ban 
 

Kategória árak 
 

Megnevezés 
Nettó ÁFA 

Fénymásolás díja 17 +ÁFA 

Iskola (testnevelési óra) 

Egész pálya Ft/óra 5.140 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra 3.855 - 
Fél pálya Ft/óra 2.570 - 
Negyed pálya Ft/óra 1.285 - 

Egyesületek, diáksport kedvezményes csarnokhasználati díja 
Egész pálya Ft/óra 3.150 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra 2.800 - 
Fél pálya Ft/óra 2.230 - 
Negyed pálya Ft/óra 1.320 - 

Sportrendezvények céljára 
Egész pálya Ft/óra 4.800 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra 4.360 - 
Fél pálya Ft/óra 3.570 - 
Negyed pálya Ft/óra 2.950 - 

Nemzetközi felnõtt és országos felnõtt bajnokság 
Egész pálya Ft/óra 17.350 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra 15.250 - 
Fél pálya Ft/óra 11.050 - 
Negyed pálya Ft/óra 7.500 - 

Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyûlés stb.) 
Egész pálya Ft/óra  30.000 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra  27.250 - 
Fél pálya Ft/óra  25.070 - 
Negyed pálya Ft/óra  16.500 - 
Elõcsarnok és karzat Ft/óra  8.800 - 

 
  

Mérkõzési jegy 225 +ÁFA 
Mérkõzési bérlet (éves) 2.750 +ÁFA 
Színpad kölcsönzése 46.208 +ÁFA 
Székek kölcsönzése Ft/db  58 +ÁFA 
Italautomata 
- rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) 9.808 

 
+ÁFA 

Büfé bérleti díja (Ft/hó) 26.250 - 
Kondicionáló terem (Ft/hó) 52.000 - 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.333 +ÁFA 

Az elõkészületek és utómunkálatok idejére a bérleti díj összege az alapdíj 60%-a. A szentesi 
csoportok kulturális rendezvényei, ha belépõdíj nélküliek, valamint az iskolák egyéb 
rendezvényei 40%-os kedvezményben részesülnek! A palánkos és a PVC létesítést igénylõ 
rendezvények esetén az ezekkel kapcsolatos költség az igénybevevõt terheli. 
A 82/2005. (X.27.)GYISB határozat alapján a GYISB határozza meg azokat az országos 
jelentõségû rendezvényeket, amelyekre kiterjed  a terembérleti díj  70%-os kedvezménye.  
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5.) MÛVELÕDÉSI KÖZPONT 

Ft-ban 
 

Kategória árak  
 

Megnevezés 
Nettó ÁFA 

Tóth József Színházterem 
Terem Ft/nap 70.000 - 
Terem Ft/óra 16.000 - 
Terem fûtési idényben Ft/nap 80.000 - 
Terem fûtési idényben Ft/óra 21.000 - 
Elõcsarnok Ft/nap 20.000 - 
- többnapos vásár Ft/nap 5.000 - 
Elõtér Ft/nap 15.000 - 

Mûvelõdési és Ifjúsági Ház 
Pódiumterem Ft/nap 28.000 - 
Pódiumterem félnap 18.000 - 
Pódiumterem Ft/óra 8.000 - 
Bál Ft/nap 60.000 - 
Elõadóterem Ft/óra 8.000 - 
Klub II. fele Ft/nap 15.000 - 
Klub II fele Ft/félnap 9.000  
Klub I. Ft/óra 4.500 - 
Szakkör Ft/óra 1.600 - 
Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 800 - 
Nagy játékterem nap 12.000 - 
Nagy játékterem Ft/óra 4.000 - 
Ifjúsági Park Ft/nap 60.000 - 

Móricz Zsigmond Mûvelõdési Ház 
Nagyterem Ft/nap 45.000 - 
Nagyterem fûtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap              60.000 - 
Nagyterem  Ft/óra 8.000 - 
Klub I. Ft/óra 4.000 - 
Ismeretterjesztõ Ft/óra 3.500 - 

Õze Lajos Filmszínház 
Nézõtér Ft/óra 9.000 - 
Elõcsarnok Ft/óra 4.000 - 

Mobil színpad 
- komplett dobogóval egy napra 240.000 +ÁFA 
 + további napok Ft/nap 35.000 +ÁFA 
- sátorszerkezete ponyvával 1 napra 65.000 +ÁFA 
 + további napok Ft/nap 30.000 +ÁFA 
Dobogó kölcsönzés Ft/nap 1.700 +ÁFA 
Hangtechnika kölcs. nagy telj. +24 csat. keverõ egy napra       65.000  

+ÁFA 
+ további napokra Ft/nap 24.000 +ÁFA 
Hangtechnika kölcs. Közepes telj. +12 csat. keverõ egy napra      40.000  

+ÁFA 
+ további napokra Ft/nap 24.000 +ÁFA 
Kis telj. Hangtechnika Ft/nap 16.000 +ÁFA 
Mikrofon Ft/db/nap 2.000 +ÁFA 
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Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 70.000 +ÁFA 
+ további napokra Ft/nap 26.000 +ÁFA 
Egyéb eszközkölcsönzés 
Asztal – típustól függetl. Ft/db/nap 100 +ÁFA 
Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap             67  +ÁFA 
Mûanyag karosszék Ft/db/nap 83 +ÁFA 
Kárpitozott szék Ft/db/nap 100 +ÁFA 
Kiállítási paraván Ft/db/nap 200 +ÁFA 
Galéria belépõ 200 +ÁFA 
Mozi belépõ Ft/db 458 +ÁFA 
- diák (iskoláknak) 250 +ÁFA 
- kedvezményes hétfõ 333 +ÁFA 

Kedvezmény: - önkormányzati intézmények esetében a 2006. évi díj marad érvényben 
                        - Mûv. Biz. nem önkormányzati intézmények esetében kiterjeszthet 10%-os 

kedvezményt 
 
6.) VÁROSI KÖNYVTÁR KHT. 

   ezer Ft-ban      
Kategória árak  

Megnevezés Nettó ÁFA 
Beiratkozási díj 542 +ÁFA 
 
Kedvezmények: 

Ingyenes a 16 éven aluliaknak és 70 éven 
felülieknek. 50%-os kedvezm. a 16 éven felüli 
nappali tag. diákok számára (t.szerint) 

Könyvek elõjegyzése  
(postai árváltozástól függõen) 

50 +ÁFA 

Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerz. vagy a fénymás. és 
köttetés költsége. 

Könyvtárközi kölcsönzés A kölcsönzõ könyvtár által megszabott összeg + 
postaktg. (100,- Ft a postai árváltozástól függõen) 

Nyomtatás 20 +ÁFA 
Nyomtatás, színes     160 +ÁFA 
Fénymásolás                        A gép bérbeadója határozza meg. 
- A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 
- A/4-as egyoldalas 16 +ÁFA 
- A/3-es kétoldalas 16 +ÁFA 
- A/3-as kétoldalas 24 +ÁFA 
Fax küldése   
- Szentesen 1 oldal     136 +ÁFA 
- további oldal     112 +ÁFA 
- Távolsági 1 oldal     160 +ÁFA 
- további oldal 136 +ÁFA 
Spirálozás  
- 1–50 oldalig 176 +ÁFA 
- 51 oldalanként         1 - 
Terembérlet Ft/óra 2.500 +ÁFA 
Internet Ft/óra   
- Beiratkozott olvasó 83 +ÁFA 
- Nem könyvtári tag 167 +ÁFA 
Késedelmi díj Ft/hó 167 +ÁFA 
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7.) VÁROSI GYERMEKKÖNYVTÁR 
Ft-ban 

 
Kategória árak 

 

 
Megnevezés 

 
Nettó ÁFA 

Beiratkozási díj 650 - 
 
Kedvezmények 

Ingyenes a 16 éves aluliaknak és a 70 éven 
felülieknek.50%-os kedvezmény a 16 éven felüli 
nappali tagozatos diákok számára (törvény szerint). 

Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum vagy másolás köttetés költsége 
Olvasójegy pótlása Elveszett olvasójegyenként 50,-Ft 
Késedelmi díj: 
 
-1. felszólító után 

60,- Ft + postaköltség (amennyiben nem az 
önkormányzati helyi kézbesítõn keresztül megy a 
felszólító) 

 
-2. felszólító után 

200,- Ft + postaköltség (amennyiben nem az 
önkormányzati helyi kézbesítõn keresztül megy a 
felszólító) 

-3. felszólító után 300,- Ft + postaköltség 
Elõjegyzés: postai úton értesítve A mindenkori postaköltség + 20,- Ft 

Internet használat:  
16 év feletti diák, felnõtt Ft/óra 400,-  - 
Könyvtárközi kölcsönzés A kölcsönzõ könyvtár által megszabott összeg + 

postaköltség (100,-Ft a postai árváltozástól függõen) 
*Nyomtatás lézer Ft/oldal 30 - 
Nyomtatás színes lézer Ft/oldal 200 - 
Fénymásolás 
A/4-es egyoldalas 12 - 
A/3-as egyoldalas 20 - 
A/4-es kétoldalas 20 - 
A/3-as kétoldalas 30 - 
Fax küldése 
Szentesen elsõ oldal 180 - 
további oldalak 140 - 
Távolsági (belföldön) elsõ oldal 200 - 
további oldalak 180 - 
Fax fogadása Ft/oldal 100 - 
Spirálozás- 
1-50 oldalig 250 - 
51. oldaltól oldalanként 3 - 
Hõkötés 
3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 330 - 
9 mm-es borítóval (max. 90 lap) 440 - 
Szövegszerkesztés Ft/oldal 250 - 

* Csak fekete-fehér 
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8.) OKTATÁSI-KONFERENCIA KÖZPONT 
 

 
Ft-ban 

 
Termek árai 

 

 
Megnevezés 

 

Nettó ÁFA 
Kistermek Ft/óra 6.000 +ÁFA 
Konferencia terem Ft/óra 13.500 +ÁFA 

 
A Képviselõ-testület felhatalmazza a központ vezetõjét, hogy az oktatási-tudományos használat, 
valamint rendszere, több termet magában foglaló igénybevétel esetén a díjak maximum 25%-ig 
engedményt adjon úgy, hogy azzal önkormányzati támogatási igény nem keletkezhet. 

    
 

 


