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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 213/2009. (X.30.) Kt. 
határozatában felkérte az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokat,  
hogy a 2010. évi üzleti tervüket a bizottságok által megfogalmazott szempontok 
szerint kiegészítve, a szolgáltatási díjakra vonatkozó javaslataikkal egyidejűleg 
terjesszék elő.  
  
A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. a fenti határozat értelmében elkészítette a 
2010. évi szolgáltatási díjakra vonatkozó javaslatát, amit az alábbi indoklással 
terjeszt a Tisztelt Képviselő-testület elé. 
 
A szolgáltatási díjszabások kialakításánál első lépésként a jelenleg érvényben lévő 
díjtáblázat, valamint a 2009. év látogatói szokásainak elemzése történt meg. A 
következő év árpolitikája - az üdülőközpont közel egy éves működési tapasztalatait 
is figyelembe vette - törekedve arra, hogy egy kedvező árszínvonal kialakítása 
mellett a bevételek is növekvő tendenciát mutassanak. 
 
A szolgáltatások és azok térítési díjai három nagy csoportba sorolhatóak; uszoda, 
üdülőházak-kemping és teniszpálya. Az uszodai díjak két fő csoportra oszthatók, 
melyből a napijegyek csoportja megfelelő arányú kedvezményeket és szolgáltatási 
díjakat tartalmaz, viszont a bérletek összetétele és egymáshoz viszonyított aránya 
felülvizsgálatra szorul. A felnőtt bérletekhez viszonyítva a kedvezményes bérletek 
ára aránytalanul alacsony. A kísérő bérletek három különböző altípusra való 
szétbontása nem indokolt, mivel az igénybevétel jellegében mindegyik azonos 
ismérveket mutat, ezért azok összevonása javasolt, egy árkategórián belül többféle 
alkalomszámmal. 
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Az üdülőközpont 2010. évi szolgáltatásai díjainak megállapításához első lépésként a 
konkurenciavizsgálat elemzése történt meg, melyben Hódmezővásárhely, Szeged, 
Makó és Gyopáros strandfürdő jelenlegi árai lettek összehasonlítva / 5. sz. melléklet/. 
Mivel a felsorolt fürdők szolgáltatásaikban nem teljesen azonosak, így kizárólag 
viszonyítási alapként vehetők figyelembe. Érezhető, hogy a környező Dél-alföldi 
fürdők törekednek arra, hogy a legfontosabb jegyárat, a felnőtt napijegyet, a lélektani 
határ, azaz 1000 Ft alatt próbálják tartani. 
 A 2009. év tapasztalata, hogy a nehezebb gazdasági helyzetben jelentősen meg 
növekedett a kedvezményes lehetőség iránti érdeklődés. A teljes árú és az egész 
napos jegyek kereslet visszaesése a kedvezményes és a délutáni kategória 
növekedését eredményezte. A bérletek esetén is a kisebb alkalomszámra szóló 
bérletértékesítés növekedett, a drágább éves bérletekkel szemben. Ez a látogatói 
átrendeződés alapvetően meghatározza az üdülőközpont árképzési politikáját. 
 
Uszoda 
 
A Szentesi Üdülőközpont 2010-ben a három legfontosabb típusú uszodai napijegy 
árát változatlan áron javasolja kínálni a látogatók részére; felnőtt 950 Ft, 
kedvezményes 700 Ft, szentesi diák 600 Ft. Ez egyrészről a marketing stratégia 
részeként a legnagyobb régiós versenyelőnyt eredményezi, másrészről ezekben a 
legnagyobb látogatói szegmensekben közvetlen forgalomélénkítést jelent. Mivel a 
délutáni kedvezmény 15 óra helyett, 16 órától vehető majd igénybe, az onnan 
átcsoportosuló vendégkörből ebben a három top kategóriában többletbevétel 
várható. 
 
A díjtételek megállapításánál a felnőtt kategória meghatározása volt az első és 
legfontosabb feladat, mivel a vendégek elsősorban ez alapján döntik el, hogy az 
árszínvonal megfelel-e részükre. Az üdülőközpont fő stratégiája, hogy ezt a 
jegytípust 2010-ben is 1000 Ft alatt tartsa. Fontos ez egyrészről a lélektani határ 
miatt, de a konkurencia is ezt a főszabályt alkalmazta 2009-ben / 
Hódmezővásárhely: 990 Ft/. A 2009-es árszínvonalat tartva a 2010-ben alkalmazni 
kívánt felnőtt jegyár 950 Ft. Fontos ez abban a vonatkozásban is, hogy a délutáni 
kedvezőbb belépőjegyek 1 órával később, 16 órától vehetők igénybe, melynek 
várható hatása, hogy növekedni fog az egész napra szóló felnőtt jegyek eladása. A 
díjtételek számításánál a felnőtt jegy ára a bázis. Ehhez viszonyítva került 
megállapításra a kategóriák kedvezményeinek mértéke / 1. sz. melléklet /: 
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• Felnőtt 100 % (bázis) 
• Kedvezményes -30 % 
• Szentesi Diák -40 % 
• Családi 240 % (2*100%+2*70%=340% (teljes ár)-100% (kedvezmény)=240%) 
• Csoportos -30 % 
• Délutáni felnőtt -20 % 
• Délutáni kedvezményes -40 % 
• Kísérő/sétáló -60 % 

 
A kedvezmények mértéke a 2009-es díjak arányaival párhuzamban van, de az 
egységesítés és a pontos meghatározás miatt kerekítésre került sor. 
 A kedvezményes jegyet kizárólag a nappali tagozatos diákok, 26 éves korig, 
valamint a nyugdíjasok vehetik igénybe. Az alkalmazott kedvezmény mértéke 30%. A 
kerekítés utáni ár, a 2009. évi árral azonos, 700 Ft.  
A szentesi diák kedvezményt nappali tagozatos diák Szentes és kistérségében 
(Árpádhalom, Derekegyháza, Eperjes, Fábiánsebestyén, Nagymágocs, Nagytőke, 
Szegvár) bejelentett lakcímmel, 26 éves korig veheti igénybe. Az alkalmazott 
kedvezmény mértéke 40%. A kerekítés utáni ár, a 2009. évi díjjal azonos, 600 Ft.  
A családi kedvezmény esetén 2 felnőttre és 2 gyermekre vonatkozó jegyárak 
összege lett lecsökkentve 340%-ról 240%-ra, ami 2200 Ft. Ezáltal a családi jegy 2 
felnőtt jegy díja felett 300 Ft-ért biztosít belépést a 2 gyermek részére. 
 A csoportos kedvezmény 15 főtől vehető igénybe. Az alkalmazott kedvezmény 
mértéke 30%. A kerekítés utáni ár 650 Ft. A típus jellegére és értékesítési 
volumenére tekintettel az előző év csoportos kedvezményes kategóriája 
beolvasztásra kerül ezzel a köztes árkialakítással. 
 A délutáni jegytípusok esetén az eddigi gyakorlattól eltérően, a tapasztalatokat 
figyelembe véve délután nem 3 hanem 4 órától adja meg a délutáni kedvezőbb 
lehetőséget. A felnőtt kategóriában 20%, a kedvezményes délutáni jegyben pedig 
további 20% javasolt. A várható látogatói szokások átrendeződése miatt kevesebb 
délutáni jegy kerül értékesítésre, ami az egész napos jegyek eladásában 
többletbevételként fog jelentkezni, így élénkítő hatás érhető el. 
 A 2009. évben alkalmazott kísérő és sétáló két jegytípus összevonásra kerül, mivel 
a látogatás jellegében ugyanazokat az ismérveket mutatják. A sétálójegy gyakorlati 
megfigyelései alapján nagymértékű visszaélés tapasztalható ebben a kategóriában, 
a legalacsonyabb árfekvés miatt. Mivel az úszóedzésre kísérő szülők jellemzően a 
részükre kialakított kísérő bérletkonstrukciókat vásárolják, így a 400 Ft-ban 
meghatározott napi kísérő/sétálójegy megfelelően ellátja azon szűk 
vendégszegmens-t, akik valóban sétálni vagy kísérőként lépnek be. 
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A szauna térítési díjainál nem szükséges főszezoni és utószezoni árakat 
megkülönböztetni, mert a vendégek jellemzően csak utószezonban használják, az 
egységes ár teljes mértékben ellátja funkcióját. A 2010. év árai a jelenlegi két 
árszínvonal között lettek kialakítva. 
 
A jegyárak 2010-re tervezett változása átlagosan 4%. Az árváltozás hatása 
változatlan látogatószámmal számolva várhatóan 5% bevétel növekedést 
eredményez. 
 
Az üdülőközpont 2010. évre egy új bérletstruktúrát javasol bevezetni, mely 
kizárólag alkalomra szóló típusokat határoz meg. A konstrukció a jelenlegi látogatói 
szokásokat alapul véve határozza meg a 10, 30 és 100 alkalmas bérleteket. 
Újdonságot a 100 alkalmas bérlet jelenti, ami az összes éves bérlettel rendelkező 
átlag belépési számával összehasonlítva, egyenértékű az eddig alkalmazott éves 
bérletekkel. 
 
Az új rendszer több lehetőséget biztosít a vendégek részére, hiszen a nagyobb 
számú alkalmakkal elérhető kedvezmény igénybevételével akár a napijegyhez 
számítva fél áron használhatják az uszoda szolgáltatásait. Az alkalomra szóló 
bérletrendszer másik nagy előnye, hogy a vendégeknek nem szükséges egyszeri 
nagy kiadással megvásárolni az egész évre szóló bérleteket, hanem anyagi 
lehetőségeikhez mérten választhatják a többszöri kisebb értékű bérleteket is. Ebben 
az esetben a kedvezmény mértéke természetesen kisebb, de egyszeri kiadásként 
olcsóbb megoldás.  
 
Az üdülőközpont évközi aránytalan likviditásában is az új rendszer 
eredményeképpen javuló tendencia várható, hiszen a májusi bérletértékesítési 
csúcs megoszlik a tavaszi hónapokra. 
 
Egyedüli, névre szóló bérletkategóriaként az uszodai kabinhasználattal és 4 darab 
éves bérlettel értékesített szolgáltatás megmarad a megváltástól számított 1 éves 
érvényességgel és korlátlan belépési lehetőséggel. A kabinbérlet jellege miatt az 
új, alkalomra szóló bérletrendszer ebben a típusban nem vezethető be. A kabinok 
kihasználtsága várhatóan növekedést fog mutatni a változatlan ár és az egyetlen 
éves bérletkonstrukció miatt.  
 
Az új bérletrendszerben a 10, 30 és 100 alkalmas bérletárak számításánál 
alkalmazott kedvezmények mértéke egységes. A 10 alkalmas bérletek esetén a 
kedvezmény az alkalmakkal megszorzott teljes árhoz képest 20%, 30 alkalmas bérlet 
esetén 30%, a 100 alkalmasnál pedig 50% kedvezményt jelent. Az egyes kategóriák 
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kedvezményeinek mértéke azonos a napijegyeknél alkalmazott mértékekkel, így a 
jegyek és bérletek árai arányaikban megegyeznek. Felnőtt 100% (bázis), 
kedvezményes -30%, szentesi diák -40%. A 2009. és 2010. évi bérletstruktúra 
vizsgálatánál irányadónak vettük a 2009. év tényleges bérlethasználat egységárait 
és a 2010. év alkalomra szóló bérletek egységárainak viszonyát. Az egy belépésre 
jutó átlagos egységár a bérletrendszer átalakítása után megegyezik a 2010-re 
számított átlagértékkel. Jelentősége, hogy a struktúraváltás az egységárakban 
kizárólag átrendeződést jelent, de összességében nem emelkedik /2. sz. melléklet/. 
Az átlagos egységár változása 1%.  
 
A felnőtt bérleteknél a 100 alkalmas ára csökkent 47.500 Ft-ra, ami 
egyenértékűnek vehető az eddig használatban lévő éves felnőtt bérlettel. A 
kedvezményes bérletek árai az új rendszer egységesített 
kedvezménymértékének következtében az átlaghoz képest nagyobb arányban 
emelkednek. A 2009. évben használatban lévő kedvezményes éves bérlet esetén, 
kedvező ára miatt, kimagasló visszaélés történt, egy darab névre szóló bérlettel 
pontosan 3 különböző vendég használta az uszoda szolgáltatásait. A fokozott 
biztonsági ellenőrzések sem szorították vissza ezt a kimagasló értéket. A 
kedvezményes bérletek aránytalanul alacsony árszínvonalának korrigálása után 
kerültek meghatározásra 2010. évben alkalmazandó 10, 30 és 100 alkalomra szóló 
bérletárak. 
 
A szentesi diák bérletkategória esetén az új rendszer az eddigihez képest több 
alternatívát kínál a helyi diákok számára, így kisebb alkalomszámra szóló bérlet 
esetén kisebb egyszeri kiadást is jelent számukra, illetve szüleiknek. Az eddigi 
tapasztalatok megmutatják, hogy ezen szegmens bérletkihasználtsága alacsony, ami 
előrevetíti, hogy a 10 és 30 alkalmas bérletekre várhatóan növekvő igény fog 
jelentkezni. A nyári hónapokra kialakított szentesi vakáció bérlet egy napra vetítve 
103 forintért biztosít belépési lehetőséget a város diákjainak. 
A kísérő bérlet esetén, párhuzamban a jegyáraknál is alkalmazott egyszerűsítési 
elvvel, összevonásra kerültek az ugyanazon ismérvekkel rendelkező típusok. A 
kísérő bérlet az üdülőközpont szolgáltatásainak használatára nem jogosít. Érvényes 
úszó- vagy vízilabdaedzésre egyesületi keretek között sportoló, érvényes sportolói 
bérlettel rendelkező 10 év alatti gyermek kísérésére, gyermekenként legfeljebb 2 fő 
felnőtt részére adható ki. Kizárólag az edzések idejében és időszakában valamint 
úszóversenyekre, vízilabda mérkőzésekre adható. Úszásoktatásra kísérők kizárólag 
a tanfolyam idejére vehetik igénybe. A három különböző 10, 30, 100 alkalomszámú 
bérlet új alternatívákat jelentenek a kísérő vendégek számára. A 2009. évi tényleges 
használat utáni egységár a 2010. évhez viszonyítva megközelítőleg azonos maradt, 
160 Ft-ról 166 Ft-ra emelkedett 
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 A hajnali és esti bérletek használatuk időbeli korlátozásának hasonlósága miatt 
azonos árszínvonalon lettek megállapítva. Ez a hajnali bérlet esetén a jelenlegi esti 
éves bérlet árszínvonalával megközelítőleg azonos árat jelent. A kisebb 
alkalomszámú bérletek vásárlásának élénkülése valamint a kedvezőbb ár miatt a 
hajnali és esti bérletet vásárló, jelenleg alacsony számú vendégek száma várhatóan 
növelhető. 
 A kabinhasználattal értékesített 4 darab éves bérlet árát az idei évivel 
megegyezően javasoljuk megállapítani, az egy főre jutó ár kerekítve 56.000 Ft.   
Viszonyítási alap volt a felnőtt 100 alkalmas bérlet ára, ami 47.500 Ft, ehhez képest 
8.500 Ft többletár megfizetésével a vendégek éves kabinhasználatot is igénybe 
vehetnek. 2009-ben 64-ből 14 kabin nem került eladásra, így a 2010. évre tervezett 
224.000 Ft/kabin ár alkalmazásával várhatóan 2009. évhez képest nagyobb 
arányban kihasználhatóak lesznek. 
 
A bérletárak 2010. évre tervezett változása átlagosan 6%. Az árváltozás hatása 
változatlan látogatószámmal számolva várhatóan 9% bevétel növekedést 
eredményez. 
 
Összességében az uszoda egy belépésre jutó önköltsége 421 Ft, a jegyárak átlaga 
644 Ft, a bérleteké 331 Ft, a sportolóké 158 Ft belépésenként. 
 
Teniszpálya 
 
A teniszpálya 2009. évi alacsonyabb kihasználtsága miatt 2010. évben áremelés 
nem indokolt. 2010. évre a pályahasználat díja 2000 Ft-ban javasolt meghatározni és 
ehhez viszonyítva a 10 alkalmas 30%-kal, a 30 alkalmas 40%-kal kerül majd 
arányaiban kevesebbe. Ezen felül a kedvezményes kategóriák további 20%-kal 
alacsonyabb áron lesznek elérhetőek. Az uszodában kialakított alkalmas bérletek 
használata a teniszpályán is célszerű, hiszen a pályák használatának jellege is ezt 
indokolja. Az éves bérletkonstrukciót nem javasoljuk. 
 
Üdülőházak-kemping 
 
Az üdülőházak 2009. évi térítési díjainak / 3. és 4. sz. mellékletek/ vizsgálatakor 
megállapítást nyert, hogy az érvényben lévő szolgáltatási típusokat egyszerűsíteni 
kell. A négy ágyas kőházak esetében a régi és a felújított kategóriák között nincs 
komfortfokozat különbség, ezért köztes árkialakítással összevonhatóak. Az 
üdülőközpont kihasználtságában 50%-kal vezető 2 ágyas kőház kategória 
kismértékű csökkentése azzal indokolható, hogy a főszezonban az így kialakított 
9.900 Ft-os ár a 10.000 Ft-os lélektani határ alatt marad, és így még ösztönzőbb 
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hatással van az ide látogató vendégek számára. Ugyanezen elképzelés 
eredményeképpen a 4 ágyas kőházak szintén 9.900 Ft-os utószezoni ára is a fent 
említett árelőnyt célozza meg, és ennél a kategóriánál még magasabb 
forgalomösztönző hatás is várható. 
 
A kemping szolgáltatásainak kialakításánál elsősorban a konkurens kempingek árai 
indokolták a nagyobb mértékű árváltozást. A vizsgált kempingek esetén az árak nem 
tartalmazták a közelükben lévő fürdő belépődíjait. A Szentesi Üdülőközpont 
esetében a strandfürdő használata egyelőre ingyenes a vendégek részére. Ez 
indokolja, hogy a kemping személyi díjai legalább az uszodai belépőjegy árával 
egyezzenek meg. Az áramhasználat díjának növelését a lakóautók és lakókocsik 
magas áramfogyasztása tette indokolttá, mivel az autók folyamatos klíma, főzőhely, 
tv, hűtő, világítás használata akár több ezer watt teljesítményt is elérnek. A kutyák 
után 2010. évben, az alacsony forgalma miatt, nem javasolt díjemelés, ami 
elsősorban a külföldi kempingezők esetében pozitív kedvezmény. A szállásdíjak 
kedvezményeinek mértéke 2010. évben is azonosak az előző évivel. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 
2010. évi szolgáltatási díjairól szóló előterjesztést vitassa meg és az alábbi 
határozatot fogadja el. 
 



Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft.  
6600 Szentes, Csallány Gábor part 4. 

+36-63/400-123 (recepció) 
+36-63/400-100 (pénztár) 

www.udulokozpont-szentes.hu 

 8 

………../2009. (XI. 27.) Kt. 
 
Tárgy: Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi szolgáltatási díjai 
 

Határozati javaslat 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évi szolgáltatási díjairól szóló előterjesztést és az 
alábbi döntést hozza: 
 
1. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft. 2010. évre vonatkozó árképzési politikája és a javasolt 
szolgáltatási díjak összhangban vannak a 2010. évi Üzleti tervével.  
 
2. Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Szentesi Üdülőközpont 
Nonprofit Kft. 2010. évi szolgáltatási díjait – a 6. sz. melléklet szerinti részletezéssel - 
elfogadja. 
 
A határozatról értesítést kapnak: 
 
1. Szentes Város Polgármestere 
2. Polgármesteri Hivatal Jegyzői Irodája 
3. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli és Tervezési Iroda 
4. Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. 
 
Szentes, 2009. 11. 09. 
 

Deák Albert 
 ügyvezető 



A Szentesi Üdülőközpont szolgáltatási díjszabása 2010. évre
Uszoda, Teniszpálya

Napijegyek Ár Megjegyzés
Felnőtt 950 Ft  

Kedvezményes 700 Ft Nappali tagozatos diák 26 éves korig valamint nyugdíjas veheti igénybe.

Szentesi diák 600 Ft
veheti igénybe.

Családi 2 200 Ft 4 fő, 2 felnőtt 2 gyermek.

Csoportos 650 Ft 15 fő esetén vehető igénybe.

Délutáni felnőtt 750 Ft Délután 4 órától vehető igénybe.

Délutáni kedvezményes 550 Ft

Kísérő/sétáló 400 Ft Az üdülőközpont szolgáltatásainak használatára nem jogosít. Nyári időszakban nem 
adható (2010 június 1.-augusztus 31.).

Iskola jegy 200 Ft
Szentes és kistérségében (Árpádhalom, Derekegyháza, Eperjes, Fábiánsebestyén, 
Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár) működő iskolák megállapodás alapján vehetik 

igénybe.

Ingyenes belépés rendelkezők vehetik igénybe.

Szauna kombinált jegy 1 300 Ft A szauna és az uszoda használatát foglalja magában.

Szauna 650 Ft Érvényes jeggyel, bérlettel vagy szállóvendég veheti igénybe.

Szauna 10 alkalom 5 000 Ft Érvényes jeggyel, bérlettel vagy szállóvendég veheti igénybe.

Vízibicikli, túrakenu, minigolf 650 Ft 1 óra időtartamra.

Bérletek Ár Megjegyzés
Felnőtt 10 alkalmas 7 600 Ft
Felnőtt 30 alkalmas 19 900 Ft
Felnőtt 100 alkalmas 47 500 Ft
Kedvezményes 10 alkalmas 5 300 Ft
Kedvezményes 30 alkalmas 13 900 Ft
Kedvezményes 100 alkalmas 33 200 Ft
Szentesi diák 10 alkalmas 4 500 Ft
Szentesi diák 30 alkalmas 11 900 Ft
Szentesi diák 100 alkalmas 28 500 Ft
Szentesi diák vakáció 9 500 Ft

Kísérő 10 alkalmas 1 900 Ft

Kísérő 30 alkalmas 4 900 Ft

Kísérő 100 alkalmas 11 900 Ft

Hajnali 10 alkalmas 3 000 Ft
Hajnali 30 alkalmas 7 900 Ft
Hajnali 100 alkalmas 19 000 Ft
Esti 10 alkalmas 3 000 Ft
Esti 30 alkalmas 7 900 Ft
Esti 100 alkalmas 19 000 Ft

Kabin+4 éves bérlet 224 000 Ft
belépési lehetőséggel.

Korkedvezményes bérlet 2 500 Ft
korlátlan belépési lehetőséggel.

Bérletpótlás 2 500 Ft a bérlet hibás és fizikailag nincs megrongálva térítésmentesen cserélésre kerül.

A napijegyek a Szentesi Üdülőközpont mindenkor érvényben lévő nyitvatartási idejében vehetők igénybe.

Reggel 5-től záróráig biztosít belépési lehetőséget.

záróráig biztosít belépési lehetőséget.

vakáció bérlet 2010. június 1-től augusztus 31-ig érvényes.

Az üdülőközpont szolgáltatásainak használatára nem jogosít. Érvényes úszó vagy 
vízilabda edzésre egyesületi keretek között sportoló, érvényes sportolói bérlettel 

adható ki. Kizárólag az edzések idejében és időszakában valamint úszóversenyekre, 

igénybe. 

Reggel 5 és 8 óra között biztosít belépést.

Déután 6 órától biztosít belépést.

Az árak a 25%-os Áfát tartalmazzák és 2010. január 1-től kerülnek bevezetésre. A bérletek érvényesek a megváltás napjától 1 évig. A bérletek fel nem 
használt alkalmait az üdülőközpontnak nem áll módjában visszafizetni vagy beszámítani. Kedvezmény vehető igénybe az alkalomra szóló bérletek 
feltöltésénél, amennyiben a meglévő bérletét tölti fel újabb, az előzővel megegyező mértékű, egységekkel. A 10 alkalmasnál 250Ft a 30 alkalmasnál 500Ft és 
a 100 alkalmasnál 1000 Ft kedvezmény jár.

1. sz. melléklet



A Szentesi Üdülőközpont szolgáltatási díjszabása 2010. évre
Uszoda, Teniszpálya

Medence Ár Megjegyzés
25 méteres tanmedence 1 pálya 1 100 Ft
25 méteres tanmedence egész 6 600 Ft
33 méteres medence 1 pálya 1 400 Ft
33 méteres medence 11 000 Ft
25 méteres tanmedence 1 pálya 1 650 Ft
25 méteres tanmedence egész 9 900 Ft
33 méteres medence 1 pálya 2 100 Ft
33 méteres medence 16 500 Ft

Teniszpálya Ár Megjegyzés
Pályahasználat 1 óra 2 000 Ft
Pályahasználat 10 óra 14 000 Ft
Pályahasználat 30 óra 36 000 Ft

Pályahasználat 1 óra kedvezményes 1 400 Ft

Pályahasználat 10 óra kedvezményes 9 800 Ft

Pályahasználat 30 óra kedvezményes 25 200 Ft

Pályahasználat 1 óra sportolói 1 100 Ft
Szentes és kistérségében (Árpádhalom, Derekegyháza, Eperjes, Fábiánsebestyén, 
Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár) működő sportegyesületek részére a Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján.

Szentes és kistérségében (Árpádhalom, Derekegyháza, Eperjes, Fábiánsebestyén, 
Nagymágocs, Nagytőke, Szegvár) működő sportegyesületek részére a Szentesi 
Üdülőközpont Nonprofit Kft.-vel kötött megállapodás alapján.

Vendég sportegyesületek részére.

adott pályát használó mindegyik vendég ebbe a kategóriába tartozik.

Az árak a 25%-os Áfát tartalmazzák és 2010. január 1-től érvényesek. A teniszpályák 2010. április 1-től október 31-ig üzemelnek. A Szentesi Üdülőközpont a 
pályák üzemelési időszakait az időjárás függvényében megváltoztathatja. A bérletek fel nem használt alkalmait az üdülőközpontnak nem áll módjában 
visszafizetni vagy beszámítani.

1. sz. melléklet



A Szentesi Üdülőközpont 2009. és 2010. évi uszodai bruttó bérletárainak és egységárainak 
összehasonlítása
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Felnőtt 10 6 900 Ft 7 600 Ft 10% 837 Ft 760 Ft -9%
Felnőtt 30 17 500 Ft 19 900 Ft 14% 758 Ft 665 Ft -12%
Felnőtt 100 50 000 Ft 47 500 Ft -5% 426 Ft 475 Ft 11%
Kedvezményes 10 4 600 Ft 5 300 Ft 15% 508 Ft 532 Ft 5%
Kedvezményes 30 11 700 Ft 13 900 Ft 19% 481 Ft 466 Ft -3%
Kedvezményes 100* 25 000 Ft 33 200 Ft 0% 84 Ft 333 Ft 100%
Szentesi diák 10 n.a. 4 500 Ft n.a. 456 Ft
Szentesi diák 30 12 000 Ft 11 900 Ft -1% 269 Ft 399 Ft 48%
Szentesi diák 100 n.a. 28 500 Ft n.a. 285 Ft
Szentesi diák vakáció 7 800 Ft 9 500 Ft 22% 384 Ft 103 Ft -73%
Kísérő 10 n.a. 1 900 Ft n.a. 190 Ft
Kísérő 30 3 550 Ft 4 900 Ft 38% 160 Ft 166 Ft 4%
Kísérő 100 n.a. 11 900 Ft n.a. 119 Ft
Hajnali 10 n.a. 3 000 Ft n.a. 304 Ft
Hajnali 30 n.a. 7 900 Ft n.a. 266 Ft
Hajnali 100 26 050 Ft 19 000 Ft -27% 250 Ft 190 Ft -24%
Esti 10 n.a. 3 000 Ft n.a. 304 Ft
Esti 30 n.a. 7 900 Ft n.a. 266 Ft
Esti 100 20 850 Ft 19 000 Ft -9% 319 Ft 190 Ft -40%
Kabin+4 éves bérlet 56 250 Ft 56 000 Ft 0% 154 Ft 153 Ft 0%

6% 1%

Teniszpálya 2009. B˚ ár 2010. B˚ ár változás
Pályahasználat 1 óra 2 100 Ft 2 000 Ft -5%
Pályahasználat 10 óra 13 100 Ft 14 000 Ft 7%
Pályahasználat 30 óra 35 600 Ft 36 000 Ft 1%
Pályahasználat 1 óra kedv. n.a. 1 400 Ft
Pályahasználat 10 óra kedv. n.a. 9 800 Ft
Pályahasználat 30 óra kedv. n.a. 25 200 Ft
Pályahasználat 1 óra sportolói 1 100 Ft 1 100 Ft 0%

n.a.=nincs adat

*aránytalanság miatt a változás 100%-ra kerekítve, a háromszoros visszaélés szám miatt.

2. sz. melléklet



A Szentesi Üdülőközpont szolgáltatási díjszabása 2010. évre
Üdülőházak és Kemping

Üdülőházak Utószezon Főszezon Megjegyzés
2 ágyas kőház 6 400 Ft 9 900 Ft

4 ágyas kőház 9 900 Ft 15 200 Ft

2 ágyas faház 4 400 Ft 6 700 Ft

4 ágyas faház 7 300 Ft 11 200 Ft

4 ágyas turista faház 5 200 Ft 8 000 Ft Kizárólag 2010. június 1. és augusztus 31. között vehető igénybe. 
Emeletes ágyakkal felszerelt, komfort nélküli faházak.

Kiegészítő személyi díj 1 500 Ft 2 000 Ft Az üdülőházakban elszállásolható személyek száma feletti vendégek 
napi kiegészítő díja.

Kiegészítő pótágy díj A szállóvendégek által igénybevett pótágy napi díja.

Kiegészítő klímahasználat A klímával felszerelt házak klímahasználati napidíja.

Idegenforgalmi adó (IFA) 18 és 70 éves kor közötti vendégek esetén személyenként és 
éjszakánként fizetendő díj.

Kemping Utószezon Főszezon Megjegyzés

Lakókocsi / Lakóautó 1 000 Ft 1 200 Ft Az ár lakóautóra illetve lakókocsira a hozzá tartozó személygépjárművel 
együtt vonatkozik.

Személygépjármű, motorkerékpár 650 Ft 800 Ft

Sátorhely 850 Ft 1 000 Ft

Személyi díj felnőtt 800 Ft 950 Ft

Személyi díj kedvezményes 550 Ft 700 Ft 14 éves kor alatt vehető igénybe.

Áramhasználat
Kutya 300 Ft 600 Ft

Idegenforgalmi adó (IFA) 18 és 70 éves kor közötti vendégek esetén személyenként és 
éjszakánként fizetendő díj.

Kerékpár 1 óra
Kerékpár 4 óra
Kerékpár 1 nap
Kerékpár családi 4 óra
Kerékpár családi 1 nap

20 fő vendéglétszámtól és 2 éjszakától 10% kedvezmény jár.

Utószezon
10 fő vendéglétszámtól és 2 éjszakától 10% kedvezmény jár.

20 fő vendéglétszámtól és 2 éjszakától 20% kedvezmény jár.

A kemping szolgáltatásai 2009. április 1-től október 31-ig vehetők igénybe. Az árlistában szereplő árak egy napra vonatkoznak és a 18% ÁFA-t 
tartalmazzák valamint 2010. január 1-től érvényesek. A főszezon 2010. május 1-től szeptember 15-ig tart. A kemping vendégei részére az uszoda 
alapszolgáltatásai térítés nélkül vehetők igénybe.

Kedvezmények

30 éjszakát meghaladó vendég részére, folyamatos tartózkodás esetén, 10% kedvezmény jár.
Főszezon

900 Ft

2 100 Ft
Az árak 4 főre vonatkoznak, amelyből legalább 1 felnőtt.

2 500 Ft

1 000 Ft

200 Ft

500 Ft

Az év minden napján igénybevehető szolgáltatások.

Az árlistában szereplő árak egy üdülőházra és egy éjszakára vonatkoznak és a 18% ÁFA-t tartalmazzák valamint 2010. január 1-től érvényesek. A 
főszezon 2010. május 1-től szeptember 15-ig tart. A szállóvendégek részére az uszoda alapszolgáltatásai térítés nélkül vehetők igénybe.

500 Ft

1 000 Ft

200 Ft

Az árak 1 főre vonatkoznak.700 Ft

3. sz. melléklet



A Szentesi Üdülőközpont 2009. és 2010. évi üdülőház és kemping bruttó árainak összehasonlítása
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2 ágyas kőház 6 400 Ft 6 400 Ft 0% 10 300 Ft 9 900 Ft -4%
4 ágyas kőház- felújított 9 700 Ft 9 900 Ft 2% 11 500 Ft 15 200 Ft 32%
4 ágyas kőház - újépítésű 11 000 Ft 9 900 Ft -10% 17 100 Ft 15 200 Ft -11%
2 ágyas faház 4 000 Ft 4 400 Ft 10% 6 200 Ft 6 700 Ft 8%
4 ágyas faház 7 000 Ft 7 300 Ft 4% 9 500 Ft 11 200 Ft 18%
4 ágyas turistaház 4 100 Ft 5 200 Ft 7 600 Ft 8 000 Ft 5%
Üdülőházak átlagos árváltozása: 1% 8%
Kiegészítő személyi díj 1 300 Ft 1 500 Ft 15% 1 300 Ft 2 000 Ft 54%

Kiegészítő pótágy díj 500 Ft 500 Ft 0% 500 Ft 500 Ft 0%

Kiegészítő klímahasználat 1 000 Ft 1 000 Ft 0% 1 000 Ft 1 000 Ft 0%

Lakókocsi / Lakóautó 700 Ft 1 000 Ft 43% 1 100 Ft 1 200 Ft 9%

Személygépjármű, motorkerékpár 500 Ft 650 Ft 30% 700 Ft 800 Ft 14%

Sátorhely 500 Ft 850 Ft 70% 800 Ft 1 000 Ft 25%

Személyi díj felnőtt 500 Ft 800 Ft 60% 700 Ft 950 Ft 36%

Személyi díj kedvezményes 400 Ft 550 Ft 38% 500 Ft 700 Ft 40%

Áramhasználat 700 Ft 1 000 Ft 43% 700 Ft 1 000 Ft 43%

Kutya 300 Ft 300 Ft 0% 600 Ft 600 Ft 0%

4. sz. melléklet



Konkurens fürdők és kempingek árai 2009.

Belépőjegyek árak Belépőjegyek/bérletek árak
Felnőtt 990,- Felnőtt belépőjegy 950 Ft
Felnőtt - 16 óra után 790,- sátor nélküli időszak hétfőtől péntekig 15 órától 650 Ft
Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgássérült - igazolvány 
felmutatásával 600,- Kedvezményes belépőjegy 650 Ft
Diák(nappali tagozatos), nyugdíjas,mozgássérült - igazolvány 
felmutatásával - 16 óra után 500,- sátor nélküli időszak hétfőtől péntekig 15 órától 450 Ft
Szauna és gőzkabin* 790,- Éves bérlet cégek részére 90 000 Ft
Fitness (fürdőbelépő+szauna, gőzkabin)* 1.290,- Nyári (sátor nélküli) kedvezményes bérlet cégek részére 47 000 Ft
Sportrendezvények lelátó jegy - felnőtt 590,- Felnőtt éves bérlet 46 000 Ft

Sportrendezvények lelátó jegy - diák, nyugdíjas, mozgássérült 290,- Kedvezményes éves bérlet 35 000 Ft
Családi jegyek  Felnőtt bérlet (nyári időszak) 24 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt, 1 diák) 2.350,- Kedvezményes bérlet (nyári időszak) 20 000 Ft
Családi jegy (2 felnőtt, 1 diák) 16 óra után 1.890.- 10 alkalomra szóló felnőtt belépő 8 500 Ft
Családi jegy (1 felnőtt, 2 diák) 1.990,- 10 alkalomra szóló kedvezményes belépő 5 000 Ft
Családi jegy (1 felnőtt, 2 diák) 16 óra után 1.590,- Havi felnőtt bérlet /30 nap/ 11 500 Ft
Családi jegyhez kiegészítő diákjegy 550,- Havi kedvezményes bérlet /30 nap/ 9 500 Ft
Családi jegyhez kiegészítő diákjegy 16 óra után 450,-
Családi jegyhez kiegészítő felnőtt jegy 890,- Belépőjegyek árak
Családi jegyhez kiegészítő felnőtt jegy 16 óra után 750,- 1. Felnőtt belépő 1 030 Ft
10 alkalmas, névre szóló bérletek (belépésnél arcképes 
igazolvány szükséges), érvényesek a váltástól számított 3 
hónapig 2. Diák, nyugdíjas, mozgássérült napi belépő 630 Ft
Felnőtt 8.490,- 3. Csoportos kedvezményes belépő 10 fő felett Diákoknak 530 Ft
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott, 4.990,- 4. Családos fürdőjegy 2 felnőtt + 2 gyermek (14 év alatt) 2 610 Ft
Aqufitness 5.990,- 5. Családos fürdőjegy 2 felnőtt + 3 gyermek (14 év alatt) 3 140 Ft
Esti úszójegy 18.30 utáni belépéssel 4.390,- 6. Családos fürdőjegy 1 felnőtt + 2 gyermek (14 év alatt) 1 840 Ft
Szauna, gőzkabin 6.990,- 7. Családos fürdőjegy 2 felnőtt + 1 gyermek (14 év alatt) 2 060 Ft
30 alkalmas bérlet, csoportos jegy (30 fő), érvényes a váltástól 
számított 6 hónapig 8. Iskolai testnevelés tanári vezetéssel 2 órára, 390 Ft
Névre szóló hódmezővásárhelyi bérlet - fényképes igazolvány és 
lakcímkártya minden belépésnél szükséges 18.900.- GYÓGYFÜRDŐ- ÉS USZODA BELÉPŐ 17 ÓRA UTÁN
Felnőtt 24.500,- 1. Felnőtt belépő 770,- 770 Ft
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott 14.100,- 2. Diák, nyugdíjas, mozgássérült belépő 530 Ft
Felnőtt - 16 óra után 19.750,- KOMBINÁLT BELÉPŐJEGY
Diák (nappali tagozatos), nyugdíjas, mozgáskorlátozott - 16 óra 
után 12.500,- 1. Fürdőbelépőjegy szauna használattal 1 340 Ft
Diák 14.990.- 2. Szauna bérlet 10 alkalomra 7 610 Ft

100 alkalmas bérletek - megváltástól 365 napig felhasználhatóak  3. Szauna jegy 880 Ft
Családi- nem névre szóló 65.000,-
Felnőtt - névre szóló 56.900,- Lakókocsi sátras utánfutóhely, Lakóautó hely, Sátorhely 2 750 Ft
Törzsvendég - névre szóló (A már 2008-ban is 100 alkalmas 
bérletesek részére) 49.900,- Kempinget igénybevevőnek fürdőbelépő díj 820 Ft
Nyugdíjas - névreszóló 49.900,- Idgenforgalmi adó 350 Ft
Diák- névre szóló 31.900,- faház 4-5 fő részére fürdőbelépővel 15 400 Ft
Reggeli - délelőtti úszóbérlet - névre szóló (6-10 óráig) 29.900,- 2 ágyas szoba fürdőbelépővel 11 000 Ft
Kulcs elvesztése 1.000,- 2 ágyas szoba 1 fő részére fürdőbelépővel 7 700 Ft
Bérletpótlás 2.000,- 4 ágyas szoba fürdőbelépővel 15 400 Ft
Parkolás személygépkocsinak/óra 100,- pótágy 2 200 Ft
Parkolás autóbusznak/óra 300,-
Parkoló bérlet 10.000,- lakókocsi, lakóautó 1 200 Ft

Hangosbemondás (maximum 2 alkalom, azonos tartalommal) 200,- sátor 800 Ft
személykocsi 400 Ft

felnőtt személyi díj 800 Ft áram 800 Ft
gyermek személyi díj 350 Ft kutya 500 Ft
lakókocsi 400 Ft mosógép 600 Ft
lakóautó 650 Ft felnőtt személyi díj 1 100 Ft
személygépkocsi 400 Ft gyermek személyi díj 700 Ft
sátor 300 Ft

lakókocsi, lakóautó 1 150 Ft
sátor 730 Ft
felnőtt szállásdíj 1 780 Ft
diák szállásdíj 840 Ft
áram 680 Ft
parkolás/autó 310 Ft
mosógép 530 Ft

üdülőházak (főtől és minőségtől függően) 19 200-40 000Ft-ig.

Hódmezővásárhely

Makó

Szegedi Sportuszoda

Gyomaendrődi Liget Fürdő Kft.

Thermal Camping, Gyula

Kiskőrösi kemping

Kiskunmajsa Jona thermál kemping

5. sz. melléklet
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6. sz. melléklet 

 

A Szentesi Üdülőközpont Nonprofit Kft. szolgáltatási díjszabása 2010. évre 
Uszoda, Teniszpálya, Üdülőházak és Kemping 

 
 

USZODA  
Ft-ban  

 
Kategória 

2009. évre 
megállapított díj 

2010. évre 
javasolt 

2010/2009. 
jav. emelés 

%-a 
 Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Felnőtt napijegy 760 +ÁFA 760 +ÁFA - 
Csoportos napijegy 15 főtől 600 +ÁFA Törölni javasolt - 
Felnőtt délutáni jegy (15 órától) 560 +ÁFA Törölni javasolt - 
Felnőtt délutáni jegy (16 órától) - +ÁFA 600 +ÁFA - 
Szentesi diák napijegy          480 +ÁFA         480 +ÁFA - 
Szentesi diák délutáni jegy (15 órától) 360 +ÁFA Törölni javasolt - 
Családi jegy (2 felnőtt és 2gyerek) 1.600 +ÁFA 1.760 +ÁFA 10,0 
Iskolai jegy 120 +ÁFA 160 +ÁFA 33,33 
Sétálójegy (01.01-06.19, 08.21-12.31.) 280 +ÁFA Törölni javasolt - 
Kísérő/Sétálójegy  
(01.01- 05.31, 09.01-12.31) - +ÁFA 320 +ÁFA - 

Felnőtt éves bérlet  40.000 +ÁFA Törölni javasolt - 
Felnőtt hajnali bérlet 20.840 +ÁFA Törölni javasolt - 
Felnőtt esti bérlet 16.680 +ÁFA Törölni javasolt - 
Felnőtt bérlet 10 alkalomra 5.520 +ÁFA 6.080 + ÁFA 10,14 
Felnőtt bérlet 30 alkalomra 14.000 + ÁFA 15.920 +ÁFA 13,71 
Felnőtt bérlet 100 alkalomra - +ÁFA 38.000 +ÁFA - 
Kedvezményes éves bérlet 20.000 +ÁFA Törölni javasolt - 
Kedvezményes hajnali bérlet 13.560 +ÁFA Törölni javasolt - 
Kedvezményes bérlet 10 alkalomra 3.680 + ÁFA 4.240 + ÁFA 15,22 
Kedvezményes bérlet 30 alkalomra 9.360 + ÁFA 11.120 + ÁFA 18,80 
Kedvezményes bérlet 100 alkalomra - +ÁFA 26.560 +ÁFA - 
Kedvezményes napijegy 560 +ÁFA 560 +ÁFA - 
Kedvezményes csoportos 15 főtől 400 +ÁFA 520 +ÁFA 30,0 
Kedvezményes délutáni jegy (15 órától) 400 +ÁFA Törölni javasolt - 
Kedvezményes délutáni jegy (16 órától) - +ÁFA 440 +ÁFA - 
Szentesi diák éves bérlet 9.600 +ÁFA Törölni javasolt - 
Szentesi diák 10 alkalomra - +ÁFA 3.600 +ÁFA - 
Szentesi diák 30 alkalomra - +ÁFA 9.520 +ÁFA - 
Szentesi diák 100 alkalomra - +ÁFA 22.800 +ÁFA - 
Szentesi diák vakációbérlet  
(06.01.–08.31.) 6.240 +ÁFA 7.600 +ÁFA 21,79 

Kabin +4 belépő  180.000 +ÁFA 179.200 +ÁFA -0,44 
Napi kabinjegy 600 +ÁFA Törölni javasolt - 
Hajnali bérlet 10 alkalomra 
(05 és 08 óra között) - +ÁFA 2.400 +ÁFA - 
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Hajnali bérlet 30 alkalomra  
(05 és 08 óra között) - +ÁFA 6.320 +ÁFA - 

Hajnali bérlet 100 alkalomra  
(05 és 08 óra között) - +ÁFA 15.200 +ÁFA - 

Esti bérlet 10 alkalomra (18 órától) - +ÁFA 2.400 +ÁFA - 
Esti bérlet 30 alkalomra (18 órától) - +ÁFA 6.320 +ÁFA - 
Esti bérlet 100 alkalomra (18 órától) - +ÁFA 15.200 +ÁFA - 
Kísérő bérlet 10 alkalomra 
úszó- vagy vízilabdaedzésre - +ÁFA 1.520 +ÁFA - 

Kísérő bérlet 30 alkalomra 
úszó- vagy vízilabdaedzésre - +ÁFA 3.920 +ÁFA - 

Kísérő bérlet 100 alkalomra 
úszó- vagy vízilabdaedzésre - +ÁFA 9.520 +ÁFA - 

Kísérőjegy bérlet úszóedzésre (1 hónapra) 1.360 +ÁFA Törölni javasolt - 
Kísérőjegy bérlet úszóedzésre 30 alk. 2.840 + ÁFA Törölni javasolt - 
Kísérőjegy bérlet úszásoktatásra        
30 alkalomra (05.01-10.15.) 3.360 +ÁFA Törölni javasolt - 

Kísérőjegy (vízilabda mérkőzésre és 
úszóversenyre) 240 +ÁFA Törölni javasolt - 

7 éves korig (csak szentesi lakosra érvényes) Ingyenes Ingyenes - 
65 éves kor felett korkedvezményes (szentesi 
lakosra érvényes) Ingyenes Ingyenes - 

Elveszett bérletek pótlása      
 - 14 év felettiek és dolgozói bérletre 3.160 +ÁFA Törölni javasolt - 
 - 14 év alatti diák esetén 960 +ÁFA Törölni javasolt - 
Bérletpótlás  
(elvesztés, megrongálódás esetén) - +ÁFA 2.000 +ÁFA - 

Korkedvezményes bérlet előállítási ára      
- Korkedvezményes bérlet (65 év felett  
szentesi lakosra érvényes) 3.520 +ÁFA 2.000 +ÁFA -43,18 

- Korkedvezményes bérlet évenkénti 
megújítási díja (65 év felett szentesi lakosra 
érvényes) 

520 +ÁFA Törölni javasolt - 

Tanmedence bérlet Ft/óra (hazai sportolók 
részére)      

- pályánként 880 +ÁFA 880 +ÁFA - 
- egész medence (6 pálya) 5.240 +ÁFA 5.280 +ÁFA 0,76 
Tanmedence bérlet Ft/óra (vendégsportolók 
részére) 

     

- pályánként 1.600 +ÁFA 1.320 +ÁFA -17,50 
- teljes medence (6 pálya) 9.600 +ÁFA 7.920 +ÁFA -17,50 
Versenymedence bérlet Ft/óra (hazai 
sportolók részére) 

     

- pályánként 1.120 +ÁFA 1.120 +ÁFA - 
- egész medence (8 pálya) 8.800 +ÁFA 8.800 +ÁFA - 
Versenymedence bérlet Ft/óra 
(vendégsportolók részére)  

     

- pályánként 1.600 +ÁFA 1.680 +ÁFA 5,00 
- teljes medence (8 pálya) 12.800 +ÁFA 13.200 +ÁFA 3,13 
Medencebérlet Ft/óra 
 Szervezett úszásoktatásra 880 +ÁFA 880 +ÁFA - 

Terület-igénybevételi dij      
- alkalmanként Ft/nap 8.320 +ÁFA 8.320 +ÁFA - 
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- havonta Ft/hó 45.000 +ÁFA 50.000 +ÁFA 11,11 
Reklámdíj Ft/hó/m2 1.520 +ÁFA 1.520 +ÁFA - 
Italautomata 
- rezsiköltség átalány, Ft/hó/db 13.480 +ÁFA 13.480 +ÁFA - 

Minigolf-pálya 
- pálya- és eszközhasználati díj, Ft/óra 400 +ÁFA 520   +ÁFA 30,00 

Lengőteke 
- eszközhasználati díj, Ft/óra 160 +ÁFA Törölni javasolt - 

Tollaslabdapálya 
- eszközhasználati díj Ft/óra 160 +ÁFA Törölni javasolt - 

Vízibicikli kölcsönzés Ft/óra 560 +ÁFA 520 +ÁFA -7,14 
Egyéb vízi jármű kölcsönzés Ft/óra 440 +ÁFA 520 +ÁFA 18,18 
Napozóágy kölcsönzés Ft/nap 240    +ÁFA Törölni javasolt - 
Hangos bemondás Ft/alkalom 80 +ÁFA Törölni javasolt - 
Búvárfoglalkozás:      
-Bemutató merülés búvárkísérővel Ft/óra 560 +ÁFA 560 +ÁFA - 
-Bemutató merülés búvárkísérő nélkül Ft/óra 560 +ÁFA 560 +ÁFA - 
-Gyermek csoportos búvárfoglalkozás Ft/fő 280 +ÁFA 280 +ÁFA - 
-Gyermek búvárszerelés bérleti díja Ft/óra 160 +ÁFA 160 +ÁFA - 
-Gyermek búvárszerelés - kaukció 840 +ÁFA 840 +ÁFA - 
-Felnőtt búvárszerelés bérleti díja Ft/óra 160    +ÁFA 160 +ÁFA - 
-Felnőtt búvárszerelés - kaukció 1.680 +ÁFA 1.680 +ÁFA - 
Nyári torna:      
-Reggeli frissítő torna Ft/óra 560 +ÁFA 560 +ÁFA - 
-Könnyed délutáni torna Ft/óra 560 +ÁFA 560 +ÁFA - 
-Esti torna Ft/óra 280    +ÁFA 280 +ÁFA - 
-Kiegészítő jegy Ft/óra 280 +ÁFA 280 +ÁFA - 

 

 

 

 

2009. év 
jóváhagyott 

főszezoni árak 
máj.1-szept.15-ig 

2009.év 
jóváhagyott elő- 

és utószezoni- 
árak I.1-IV.30-ig,  
 IX.16- XII.31-ig 

2010. év javasolt 
főszezoni árak 

máj.1-szept.15-ig 

2010.év javasolt 
elő- és utószezoni 

árak  
I.1-től-IV.30-ig, 
IX.16-XII.31-ig 

 

KATEGÓRIA 

Nettó ÁFA  Nettó ÁFA Nettó ÁFA  Nettó ÁFA 
Szauna jegy (uszodai szolg. 
együtt) 1.160 +ÁFA 960 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 

Szauna pótjegy (érvényes 
bérlethez* kiegészítő jegy, 
valamint az üdülővendégek 
számára szükséges jegy) 

560 +ÁFA 560 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 

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

4.160 +ÁFA 3.760 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 

Rendezvényhez kapcsolódó 
szaunabérlet 30.000 +ÁFA 30.000 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
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Kategória 

2009. évre 
megállapított díj 

2010. évre 
javasolt 

2010/2009. 
jav. emelés 

%-a 
 Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Szauna kombinált jegy (uszodai szolg. 
Együtt) - + ÁFA 1.040 +ÁFA - 

Szauna pótjegy (érvényes bérlethez 
kiegészítő jegy, valamint az üdülővendégek 
számára szükséges jegy) 

- +ÁFA 520 +ÁFA - 

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

- +ÁFA 4.000 +ÁFA - 

 

 

Teniszpálya 

   
 
Kategória 

2009. évre 
megállapított díj 

2010. évre 
javasolt 

2010/2009. jav. 
Emelés 
%-a 

 Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Pályahasználati díj 1.680 +ÁFA 1.600 +ÁFA -4,76 
Pályahasználat 1 óra kedvezményes - +ÁFA 1.120 +ÁFA - 
Pályahasználati díj szentesi 
egyesületek részére 880 +ÁFA 880 +ÁFA - 

Pályahasználati díj 10 óra időtartamra 10.480 +ÁFA 11.200 +ÁFA 6,87 
Pályahasználati díj 10 óra időtartamra 
kedvezményes - +ÁFA 7.840 +ÁFA - 

Pályahasználati díj 30 óra időtartamra 28.480 +ÁFA 28.800 +ÁFA 1,12 
Pályahasználati díj 30 óra időtartamra 
kedvezményes - +ÁFA 20.160 +ÁFA - 

Bérlet éves felnőtt 40.000 +ÁFA Törölni javasolt - 
Bérlet éves 60 éves kor felett 27.000 +ÁFA Törölni javasolt - 
Bérlet éves diák 24.000 +ÁFA Törölni javasolt - 
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ÜDÜLŐHÁZAK ÉS KEMPING 

                                                                                                                               Ft-ban                          
2009. év 

jóváhagyott 
főszezoni árak 
V.1-IX.15-ig 

2009.év 
jóváhagyott elő- és 

utószezoni árak  
I.1-től-IV.30-ig, 
IX.16-XII.31-ig 

2010. év  
javasolt főszezoni 
árak V.1-IX.15-ig 

2010.év  
javasolt elő- és 
utószezoni árak  
I.1-től-IV.30-ig, 
IX.16-XII.31-ig 

 

Üdülőház árai 
Ft/nap 

 Nettó ÁFA  Nettó ÁFA Nettó ÁFA  Nettó ÁFA 
2 ágyas faház 5.254 +ÁFA 3.390 +ÁFA 5.678 +ÁFA 3.729 +ÁFA 
4 ágyas faház 8.051 +ÁFA 5.932 +ÁFA 9.492 +ÁFA 6.186 +ÁFA 
4 ágyas kőház 9.746 +ÁFA 8.220 +ÁFA 12.881 +ÁFA 8.390 +ÁFA 
Újép.4 ágyas kőház  14.492 +ÁFA 9.322 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
Újép.2 ágyas kőház 8.729 +ÁFA 5.424 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
Újép.2 ágyas kőház 
(2007. évi átadás) 8.729 +ÁFA 5.424 + ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 

2 ágyas kőház - +ÁFA - +ÁFA 8.390 +ÁFA 5.424 +ÁFA 
4 ágyas faház  
emeletes ágyakkal 6.441 +ÁFA 3.475 +ÁFA 6.780 +ÁFA 4.407 +ÁFA 

Üdülőházi személyi 
pótdíj 1.102 +ÁFA 1.102 +ÁFA 1.695 +ÁFA 1.271 +ÁFA 

Klíma használati díj 
Ft/ház/nap 800 +ÁFA 800 +ÁFA 800 +ÁFA 800 +ÁFA 

Pótágy napi díj 424 +ÁFA 424 +ÁFA 424 +ÁFA 424 +ÁFA 
Lakókocsi, lakóa. 932 +ÁFA 593 +ÁFA 1.017 +ÁFA 847 +ÁFA 
- + személyi díj, 
felnőtt 593 +ÁFA 424 +ÁFA 805 +ÁFA 678 +ÁFA 

- + személyi díj, 6-14 
éves korig 424 +ÁFA 339 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 

- + személyi díj, 14 
éves kor alatt - + ÁFA - +ÁFA 593 +ÁFA 466 +ÁFA 

- + személyi díj, 6 év 
alatt ingyenes ingyenes Törölni javasolt Törölni javasolt 

Sátorhely 678 +ÁFA 424 +ÁFA 847 +ÁFA 720 +ÁFA 
- + személyi díj, 
felnőtt 593 +ÁFA 424 +ÁFA 805 +ÁFA 678 +ÁFA 

- + személyi díj, 6-14 
éves korig 424 +ÁFA 339 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 

- + személyi díj, 14 
éves kor alatt - +ÁFA - +ÁFA 593 +ÁFA 466 +ÁFA 

- + személyi díj, 6 év 
alatt ingyenes ingyenes Törölni javasolt Törölni javasolt 

Kutya 508 +ÁFA 254 +ÁFA 508 +ÁFA 254 +ÁFA 
Áram 593 +ÁFA 593 +ÁFA 847 +ÁFA 847 +ÁFA 
Személygk., 
motorkerékpár 593 +ÁFA 424 +ÁFA 678 +ÁFA 551 +ÁFA 

Reggeli Ft/fő/nap 400 +ÁFA 400 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
Kerékpár kölcs.:         
- 1 óra időtartamra 240 +ÁFA 240 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
- 4 óra időtartamra 400 +ÁFA 320 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
- egész napra 
 (4 óra felett) 640 +ÁFA 480 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
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- családi jegy  
(2felnőtt, 2 gyerek):         

 - 4 óra időtartamra 1.360 +ÁFA 1.360 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 
 - egész napra        
(4 óra felett) 1.760 +ÁFA 1.600 +ÁFA Törölni javasolt Törölni javasolt 

 

 
Kategória 

2009. évre 
megállapított díj 

2010. évre 
javasolt 

2010/2009. jav. 
emelés 
%-a 

 Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Kerékpár kölcsönzés  
- 1 óra időtartamra - +ÁFA 400 +ÁFA - 
- 4 óra időtartamra - +ÁFA 560 +ÁFA - 
- egész napra (4 óra felett) - +ÁFA 720 +ÁFA - 
  Családi jegy (4 főre, min. 1 felnőtt)  
- 4 óra időtartamra - +ÁFA 1.680 +ÁFA - 
- egész napra (4 óra felett) - +ÁFA 2.000 +ÁFA - 

 


