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S z e n t e s 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 201/2000.(IX.24.) Kt. sz. 
határozatával döntött az egyes szolgáltatási díjak megállapításának testületi 
hatáskörébe vonásáról. 
 
Az érintett intézmények 2009. évre elkészítették a díj megállapítási javaslatukat, ami 
alkalmas az intézmények által leadott közgazdasági tartalmú önköltségszámítás 
adatainak összehasonlítása révén a javasolt díjak emelésének áttekintésére. Az 
intézmények  által javasolt emelések kerültek előterjesztésre, kivételt képez a 
Művelődési Központ, mert néhány díjtétele  nem fedezte volna az önköltséget. 
 
Az anyag előkészítése 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 Kollégiumnál  a 4 ágyas extra szoba, az extra 1 fő/éjszaka 
igénybevételének árait 4,06%-kal javasolt emelni. Ezeket a  típusú szobákat 
általában a konferenciákra, tárgyalásokra, lakodalmakra érkező csoportok veszik 
igénybe. Itt a szolgáltatások színvonala magasabb (felhúzott ágynemű, bekészített 
törülköző szappan stb.),  a csoportok ezeket a szolgáltatásokat igénylik, és hajlandók 
is megfizetni. 
 
A többi szállásdíjat, illetve a klubhelyiség bérleti díját nem lenne célszerű emelni 
olyan mértékben mint az előző díjtételt, mivel az úgynevezett „sima” szobákat az ide 
látogató sportoló felnőttek, diákok veszik elsősorban igénybe a klubhelyiséggel 
együtt. Itt a szobákba csak bekészített ágynemű van elhelyezve, amit a vendég húz 
fel. 
 
A 2 ágyas fürdőszoba wc-s nevelői szoba év közben is kiadható a diákoktól 
függetlenül, a tanév ideje alatt is, a szobában tv és hűtő is biztosított. A javasolt ár a 
nyújtott szolgáltatás színvonalát tükrözi.   
 
A diákok részére nyújtott szállásdíjat (IV.sor ) pedig  3,86 %-kal javasolt emelni, mert  
ezek a diákok (volt kollégisták) akik igénybe veszik ezeket a szolgáltatásokat, csak 
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eseti jelleggel alszanak az intézményben egy-egy iskolai rendezvény alkalmával, 
éves szinten kb. 15-20 fő. 
 
A különböző típusú szobák árainak közzétételekor – hirdetésekben - a Központi 
Gyermekélelmezési Konyha által nyújtott étkezésre van lehetőség. A szolgáltatás a 
Konyha által biztosított reggelivel, vagy félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe 
vehető. 
 
A Szigligeti üdülőben a térítési díjak megállapításánál  a nem kereskedelmi jellegű 
szálláshelyekre vonatkozó jogszabályok ár-megállapítási elveit kell figyelembe venni, 
törekvés van az önkormányzati lehetőségekkel való hatékony, takarékos 
gazdálkodásra, és a bevétel növelésére irányuló döntés előkészítésére, ami az adott 
szolgáltatást igénybe vevők köreinek illetve az adott szolgáltatás éves forgalmának, a 
településen hasonló tevékenységet folytatók árainak elemzésén alapul. Mindezeket 
szem előtt tartva súlyozott átlagot számolva 4,4 %-os térítési díjemelést  tartalmaz a 
javaslat, mely a várható infláció mértékét követi és reálisan teljesíthető bevételi 
előirányzatot eredményezhet. 
 
Bevételek növelése érdekében 2009-ben megszüntetésre kerültek a turnusváltások 
közötti technikai szünnapok, és kialakításra került egy szolgálati férőhely, melyek 
következtében egy szobával bővült a vendégek által igénybe vehető férőhely, 
valamint megszűnnek a főszezonban a vendégmentes napok. 

2010-re új szolgáltatás bevezetése nem tervezett.  A kedvezmény 
igénybevételének lehetőségét a korábbi gyakorlatnak megfelelően továbbra is 
javasolt biztosítani. 
 
A Sportközpont létesítményeinek bérleti díja összességében az önköltség 
növekedésével arányosan változik.  A 2010-es évre javasolt szolgáltatási díjak csak 
minimális, néhány százalékos emelkedést tartalmaznak az egyes kategóriák 
vonatkozásában. Az ilyen mértékű változást a szolgáltatások célcsoportjainak 
gazdasági és társadalmi körülményei teszik indokolttá. A makrogazdasági változások 
kedvezőtlenül hatottak a Sportközpont szolgáltatásainak értékesítési mutatóira, 
csökkent a fizetőképes kereslet a szolgáltatások iránt, ezért az igénybevevők 
fizetőképességének figyelembe vétele miatt nem indokolt nagyobb mértékű emelés. 
2009-ben több szakosztály jelezte, hogy szervezési, gazdasági okokból nem kéri a 
számukra fenntartott létesítményhasználatot a Sportközpont létesítményeiben, ami 
ugyancsak a visszafogott díjmegállapítást alapozza meg. 
 
A Sportcsarnok terembérleti díja a sportcélra történő igénybevételnél (iskolai 
testnevelési óra, egyesületek edzései, bajnokságai, diáksport-foglalkozások, 
sportrendezvények) – figyelembe véve az egyes pályák iránti keresletet – az 
inflációval azonos mértékben emelkedik. 
Az alábbi szolgáltatási díjtételek esetében az átlagosnál nagyobb mértékű emelés 
javasolt: 

 12,7 %-os emelés javasolt a székek kölcsönzési díjának meghatározásánál, 
mivel a székek az évek során megrongálódtak, folyamatos pótlásuk és cseréjük 
csak az átlagosnál nagyobb mértékű díjemeléssel biztosítható; 

 10,1 %-os mértékű emelést célszerű végrehajtani az italautomata bérleti 
díjában, amit a közüzemi díjak emelkedésének mértéke indokol; 
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 12,1 %-os mértékű emelés indokolt a kondicionáló terem bérleti díja esetében, 
amit az átlagosnál nagyobb mértékű kereslet megjelenése tesz lehetővé. 

A Sportszálló 2010. évi bérleti díja a két fél közös megegyezésén alapul. 
 
A Szentesi Művelődési Központ  szolgáltatásait terembérletre, technikai eszközök 
kölcsönzésére és a filmszínház jegyárainak megállapítására lehet csoportosítani 
 
A terembérleti díjak kialakításának alapja az önköltségszámítás és a fizetőképes 
kereslet, ezért 3,98 %-os emelés  javasolt.  
 
Technikai szolgáltatás díjának emelése nem javasolt, mivel a térségben hasonló 
tevékenységet folytató vállalkozások díjai átlagosan 10-25%-kal alacsonyabbak, 
illetve szolgáltatás egyezőség esetén a mögöttes műszaki tartalom jelentősen 
magasabb szintű. 
 
Nem javasolt az egyéb eszközök kölcsönzési díjainak emelése sem, mivel ezek nem 
túl korszerűek (az asztalok alapvetően nehezek, a székek a kor követelményeinek 
nem megfelelő állapotúak, nehezen szállíthatók). A fenti indokok miatt már 2009-ben 
is kevesebben vették igénybe ezt a szolgáltatást a tervezetthez képest. 
 
Az Őze Lajos Filmszínház jegyárait nem célszerű emelni, ezzel is elősegítve a 
látogatottság növelését.  
 
A Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft.-nél a beiratkozási díj:         
A 2009. évi ÁFA emelkedést év közben az intézmény nem tudta érvényesíteni a 
szolgáltatás jellegéből adódóan, ezért az a  2010. évi díjba beépítésre kerül. 2010. 
évben az intézmény gépi kölcsönzési rendszerre tér át, ahol az olvasó maga végzi az 
előjegyzést, ezért ennek a díjtételének a törlése  javasolt. 
 
Egyéb szolgáltatások: A könyvtár szolgáltatási díjai (pl.fénymásolás, nyomtatás) más 
hasonló nagyságrendű könyvtárakhoz, illetve egyes szolgáltatások piaci árához 
viszonyítva is elég magasak, ezért  emelés nem javasolt. Az internet használat díja 
az „eMagyarország Pont”  működtetésével kapcsolatos pályázatban foglaltakkal 
megegyező. 
 
Terembérlet: 2010. évben differenciált mértékű – az 5.) pont megfelelő sora -  
terembérleti díjak megállapítása célszerű. 
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A tájékoztatás és az összehasonlítás érdekében az ez évi és a tervezett díjtételeket 
a következő táblázat tartalmazza: 
 
1.)TERNEY BÉLA  KOLLÉGIUM    

                      
 Ft-ban 

Sor-
szám 

2009. évre 
megállapított díj 

2010. év javasolt 2010/2009
. jav. 

emelés 
%-a 

 

Szobaárak 
Ft/nap 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
I. *4 ágyas extra (4fő/éjszaka) 7.167 +ÁFA 7.458 +ÁFA 4,06 
    -1fő/éjszaka 1.792 +ÁFA 1.864 +ÁFA 4,02 
II. *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) 6.083 +ÁFA 6.271 +ÁFA 3,09 
    -1fő/éjszaka 1.521 +ÁFA 1.568 +ÁFA 3,09 
 *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) 5.917 +ÁFA 6.102 +ÁFA 3,13 
     -1fő/éjszaka 1.479 +ÁFA 1.525 +ÁFA 3,11 
III. *2 ágyas fürdőszoba wc-s 

nevelői szoba 
3.750 +ÁFA 3.898 +ÁFA 3,95 

      -1fő/éjszaka 2.917 +ÁFA 3.008 +ÁFA 3,12 
IV.  I-II-ig igénybevétel diákoknak 1.167 +ÁFA 1.212 +ÁFA 3,86 
IV.  Klubhelyiség bérleti díja 1.500 +ÁFA 1.560 +ÁFA 4,00 

• A különböző típusú szobák reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is 
igénybe vehetők, mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha 
biztosítja. (Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a 
Képviselő-testület) 

 
 
2.) SZIGLIGETI ÜDÜLŐ      

                      
     Ft-ban 

 
2009. évre 
megáll. díj 

 
2010. év javasolt 

 

2010/2009. 
jav. 

emelés 
%-a 

Sor
-

szá
m 

Étkezés Ft/nap 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Reggeli 408 +ÁFA 424 +ÁFA 3,92 
Ebéd 658 +ÁFA 680 +ÁFA 3,34 

 
I. 

Normál 
Előre, a szállással 

együtt rendelve Vacsora 575 +ÁFA 600 +ÁFA 4,35 
Reggeli 408 +ÁFA 424 +ÁFA 3,92 
Ebéd 542 +ÁFA 560 +ÁFA 3,32 

 
II. 

Zóna 
Előre, a szállással 

együtt rendelve Vacsora 458 +ÁFA 480 +ÁFA 4,80 
Reggeli 458 +ÁFA 480 +ÁFA 4,80 
Ebéd 700 +ÁFA 720 +ÁFA 2,86 

 
III. 

Normál 
Helyszínen, 

étlapról rendelve Vacsora 617 +ÁFA 640 +ÁFA 3,72 
Reggeli 458 +ÁFA 480 +ÁFA 4,80 
Ebéd 583 +ÁFA 600 +ÁFA 2,92 

 
IV. 

Zóna 
Helyszínen, 

étlapról rendelve Vacsora 500 +ÁFA 520 +ÁFA 4,00 
Reggeli 583 +ÁFA 640 +ÁFA 9,77 
Ebéd    1.417 +ÁFA 1520 +ÁFA 7,27 

 
V. 

Kiemelt 
Céges, és családi 
rendezvényekre Vacsora 917 +ÁFA 1200 +ÁFA 30,86 

Ebéd 425 +ÁFA 440 +ÁFA 3,53  
VI. 

Kis adag 
Személyzeti Vacsora 383 +ÁFA 400 +ÁFA 4,44 
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Ft-ban 
Sor-
szám 

2009. évre 
megáll. díj 

 
2010. év javasolt 
 

2010/2009 
jav. emelés  

%-a 

 

Szállás  
Ft/nap 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Üdülőház 101-105 szobáiban 
gyermekeknek 4 éves korig (fő/éj) 

450 +ÁFA 466 +ÁFA 3,55 

Kedvezményes* 400 +ÁFA 424 +ÁFA 6,0 
Üdülőház 101-105 szobáiban 
gyermekeknek 4-10 éves korig 
(fő/éj) 

1.250 +ÁFA 1314 +ÁFA 5,12 

Kedvezményes* 1.125 +ÁFA 1186 +ÁFA 5,42 
Üdülőház 101-105 szobáiban 
nappalis diákoknak (fő/éj) 

1.500 +ÁFA 1610 +ÁFA 7,33 

Kedvezményes* 1.375 +ÁFA 1441 +ÁFA 4,80 
Üdülőház 101-105 szobáiban 
felnőtteknek (fő/éj) 

1.917 +ÁFA 2034 +ÁFA 6,10 

 
 
 
 
 

1. 

Kedvezményes* 1.708 +ÁFA 1780 +ÁFA 4,22 
Üdülőház 1-3 szobáinak ára 
(szoba/éj) 

9.167 +ÁFA 9746 +ÁFA 6,32 

Kedvezményes* 8.250 +ÁFA 8729 +ÁFA 5,81 
1 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

3.500 +ÁFA 3602 +ÁFA 2,91 

Kedvezményes* 3.167 +ÁFA 3220 +ÁFA 1,67 
2 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

6.250 +ÁFA 6525 +ÁFA 4,40 

Kedvezményes* 5.625 +ÁFA 5847 +ÁFA 3,95 
3 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

8.167 +ÁFA 8475 +ÁFA 3,77 

 

 

2. 

Kedvezményes* 7.333 +ÁFA 7627 +ÁFA 4,00 
Üdülőház 4-es szobájának ára 
(szoba/éj) 

6.917 +ÁFA 7203 +ÁFA 4,13 

Kedvezményes* 6.208 +ÁFA 6525 +ÁFA 5,11 
1 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

3.083 +ÁFA 3220 +ÁFA 4,44 

Kedvezményes* 2.775 +ÁFA 2881 +ÁFA 3,82 
2 személy igénybevétele esetén 
(szoba/éj) 

5.500 +ÁFA 5720 +ÁFA 4,00 

 

3. 

Kedvezményes* 4.958 +ÁFA 5169 +ÁFA 4,26 
Faházban felnőtteknek 1.500 +ÁFA 1610 +ÁFA 7,33 

Kedvezményes* 1.375 +ÁFA 1441 +ÁFA 4,80 
Faházban nappalis diákoknak 1.167 +ÁFA 1229 +ÁFA 5,31 

 
4. 

Kedvezményes* 1.075 +ÁFA 1102 +ÁFA 2,51 
Sátorban, lakókocsiban 517 +ÁFA 551 +ÁFA 6,58 

Kedvezményes* 458 +ÁFA 466 +ÁFA 1,75 
Sátorhely, lakókocsihely db/éj 875 +ÁFA 890 +ÁFA 1,71 

 
5. 

Kedvezményes* 792 +ÁFA 805 +ÁFA 1,64 
Kerékpárkölcsönzés      
- max. 1 órára 333 +ÁFA 360 +ÁFA 8,11 
- max. 4 órára 500 +ÁFA 520 +ÁFA 4,00 

 
6. 

- 1 napra (4 óra felett) 667 +ÁFA 680 +ÁFA 1,95 
7. Internethasználat (1 óra) 183 +ÁFA 192 +ÁFA 4,92 
8. Parkolás** személygépkocsi/éj 667 +ÁFA 680 + ÁFA 1,95 
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*Kedvezményes szállást igényelhet, minden szentesi önkormányzatnál, illetve 
intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója 
és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát 
tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. 
Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, 
csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető 
pedagógusok a diákoknak maghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás 
esetén minden 21. fő szállása ingyenes.  
**Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolása ingyenes. 
Üdülési csekkel történő fizetés esetén, a magas kezelési költség miatt, kedvezmény nem 
vehető igénybe. 
 
3.)SPORTKÖZPONT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI                                                           
                      

Ft-ban 
2009. évre megáll. 

díj 
2010. év javasolt 

 
2010/2009. 
jav. emelés 

%-a 

Megnevezés 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Dózsa-ház       
Teremhasználat óránként      
- egyéb célra 2.400 - 2.500 - 4,17 
- sportcélra 1.800 - 1.900 - 5,56 
Táncterem bérleti díja középiskolák r. 
Ft/óra 1.670 - 1.740  4,19 

Táncterem bérleti díja Ft/óra 1.800 - 1.900 - 5,56 
Irodahelyiség bérleti díja Ft/m2/hó* 1.200 - 1.300 - 8,33 
Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* 900 - 950 - 5,56 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.500 +ÁFA 1.600 +ÁFA 6,67 
Futballpálya      
Sportrendezv. bérleti díj óra/pálya 1.800 - 1.900 - 5,56 
Bérleti díj egyéb nap/pálya** 45.000 - 46.800 - 4,00 
Rendezvénnyel összefüggő díj 
(előkészület, összeszerelés) 22.500 - 23.400 - 4,00 

Mobil lelátó kölcsönzési díja      
Egy mobil lelátó elem Ft/nap 3.000 +ÁFA 3.150 +ÁFA 5,00 
Egy lépcsőelem Ft/nap 1.500 +ÁFA 1.600 +ÁFA 6,67 
Sportszálló Ft/hó*** 
- bérleti díj (üzemeltetési megáll.) 86.750 - 91.000 - 4,90 

 
*    A rezsiköltséget is tartalmazza 

** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj 

*** Januártól-májusig és októbertől- december hónapokban                    73.000,- Ft/hó 

           júniustól-szeptemberig                                                                     127.000,- Ft/hó 
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A SPORTCSARNOK TEREMBÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI        
                                                                                                                              Ft-ban 

 
2009. évre 
megáll. díj 

 
2010. év javasolt 

2010/2009. 
jav. emelés 

%-a 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Iskola (testnevelés óra), egyesületek, diáksport, sportrendezvények csarnokhasználati díja 
Egész pálya Ft/óra 7.500 - 7.800 - 4,00 
Háromnegyed pálya Ft/óra 6.640 - 7.000 - 5,42 
Fél pálya Ft/óra 5.360 - 5.600 - 4,48 
Negyed pálya Ft/óra 3.170 - 3.300 - 4,10 
Berekháti tornaterem 2.570 - 2.700 - 5,06 
Nemzetközi és országos felnőtt bajnokság 
Egész pálya Ft/óra 19.300 - 20.200 - 4,46 
Háromnegyed pálya Ft/óra 16.450 - 17.200 - 4,56 
Fél pálya Ft/óra 12.300 - 12.800 - 4,07 
Negyed pálya Ft/óra 8.350 - 8.700 - 4,19 
Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) 
Egész pálya Ft/óra  35.000 - 36.400 - 4,00 
Háromnegyed pálya Ft/óra  31.800 - 33.200 - 4,40 
Fél pálya Ft/óra  29.250 - 30.500 - 4,27 
Negyed pálya Ft/óra  19.300 - 20.200 - 4,66 
Előcsarnok és karzat Ft/óra  10.250 - 10.700 - 4,39 
Berekháti emeleti helyiségek 
(Ft/óra) 

1.300 - 1.400 - 7,69 

Színpad kölcsönzése 60.000 +ÁFA 62.400 +ÁFA 4,00 
Székek kölcsönzése Ft/db  71 +ÁFA 80 +ÁFA 12,68 
Italautomata 
- rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) 10.900 +ÁFA 12.000 +ÁFA 10,09 

Büfé bérleti díja (Ft/hó) 29.150 - 30.500 - 4,63 
Kondicionáló terem (Ft/hó) 58.000 - 65.000 - 12,07 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.500 +ÁFA 1.600 +ÁFA 6,67 

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

 
4.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Ft-ban 
2009. évre 
megáll. díj 

2010. év 
javasolt  

2010/2009. 
jav. emelés 

%-a 

 
Megnevezés 

Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Művelődési és Ifjúsági Ház 
Pódiumterem Ft/nap 30.000 - 31.000 - 3,33 
Pódiumterem félnap 20.000 - 21.000 - 5,00 
Pódiumterem Ft/óra 9.000 - 9.500 - 5,56 
Bál Ft/nap 62.000 - 64.000 - 3,23 
Előadóterem Ft/óra 8.500 - 8.500 - - 
Ruhatár 4.500 - 5.000 - 11,11 
Klub II. fele Ft/nap 18.000 - 19.000 - 5,56 
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Klub II fele Ft/félnap 11.000 - 11.500  4,55 
Klub I. Ft/óra 5.500 - 5.500 - - 
Szakkör Ft/óra 1.800 - 1.900 - 5,56 
Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 950 - 950 - - 
Nagy játékterem nap 15.000 - 16.000 - 6,67 
Nagy játékterem Ft/óra 5.000 - 5.200 - 4,00 
Ifjúsági Park Ft/nap 70.000 - 73.000 - 4,29 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
Nagyterem Ft/nap 50.000 - 52.000 - 4,00 
Nagyterem fűtési idényben, 
lakodalom, bál Ft/nap 65.000 

 
- 65.000 

 
- 

- 

Nagyterem  Ft/óra 8.500 - 8.500 - - 
Klub I. Ft/óra 4.500 - 4.600 - 2,22 
Ismeretterjesztő Ft/óra 3.800 - 4.000 - 5,26 
Őze Lajos Filmszínház 
Nézőtér Ft/óra 10.000 - 10.500 - 5,00 
Előcsarnok Ft/óra 5.000 - 5.200 - 4,00 
Mobil színpad 
- komplett dobogóval egy napra 250.000  +ÁFA 250.000  +ÁFA - 
 + további napok Ft/nap 37.000  +ÁFA 37.000  +ÁFA - 
- sátorszerkezete ponyvával 1 
napra 70.000  

 
+ÁFA 70.000  

 
+ÁFA 

 
- 

 + további napok Ft/nap 33.000  +ÁFA 33.000  +ÁFA - 
Dobogó kölcsönzés Ft/nap 1.900  +ÁFA 1.900  +ÁFA - 
Hangtechnika kölcs. nagy telj. 
+24 csat. keverő egy napra 

       
68.000 +ÁFA        

68.000 +ÁFA  
- 

+ további napokra Ft/nap 26.000  +ÁFA 26.000  +ÁFA - 
Hangtechnika kölcs. Közepes telj. 
+12 csat. keverő egy napra 42.000  

 
+ÁFA 42.000  

 
+ÁFA 

 
- 

+ további napokra Ft/nap 26.000  +ÁFA 26.000  +ÁFA - 
Kis telj. Hangtechnika Ft/nap 17.000  +ÁFA 17.000  +ÁFA - 
Mikrofon Ft/db/nap 2.000  +ÁFA 2.000  +ÁFA - 
Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 75.000  +ÁFA 75.000  +ÁFA - 
+ további napokra Ft/nap 28.000  +ÁFA 28.000  +ÁFA - 
Egyéb eszközkölcsönzés 
Asztal – típustól függetl. Ft/db/nap 120  +ÁFA 120 +ÁFA - 
Fából készült összecsukható szék 
Ft/db/nap 70  

 
+ÁFA 72 

 
+ÁFA 

 
2,86 

Műanyag karosszék Ft/db/nap 90  +ÁFA 90 +ÁFA - 
Kárpitozott szék Ft/db/nap 110  +ÁFA 112 +ÁFA 1,82 
Kiállítási paraván Ft/db/nap 250  +ÁFA 250 +ÁFA - 
Galéria belépő 200  +ÁFA 200 +ÁFA - 
Mozi belépő Ft/db 458  +ÁFA 458 +ÁFA - 
- diák (iskoláknak) 250  +ÁFA 250 +ÁFA - 
- családi kedvezmény (2+2) 250  +ÁFA 250 +ÁFA - 

 
Kedvezmény: - önkormányzati intézmények esetében a 2009. évi díj marad érvényben 
                      - Műv. Biz. nem önkormányzati intézmények esetében kiterjeszthet 

10%-os                      kedvezményt 
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KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 
 

Ft-ban 
2009. évre 
megáll. díj 

2010. év 
javasolt 

2010/2009. 
jav. emelés 

%-a 

 
Megnevezés 

 Nettó ÁFA Nettó ÁFA  
Kistermek Ft/óra 8.000 - 8.500 - 6,25% 
Konferencia terem Ft/óra 17.000 - 18.000 - 5,88% 

 
A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos 
használat, valamint rendszeres, több termet magában foglaló igénybevétel esetén a 
díjak maximum 25%-ig engedményt adjon úgy, hogy azzal önkormányzati támogatási 
igény nem keletkezhet. 
 
5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. 
(FELNŐTT és GYERMEK  KÖNYVTÁR)     
                                                                                                                                           Ft-ban      

2009. évre 
megáll. díj  

2010. év  
javasolt 

2010/2009. 
jav. Emelés 

%-a 
 

Megnevezés 
 Nettó ÁFA Nettó ÁFA  

Beiratkozási díj 583 +ÁFA 640 +ÁFA 9,78 
 
Kedvezmények: 

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

Könyvek előjegyzése  
(postai árváltozástól függően) 60 +ÁFA Törölni javasoljuk - 
Dokumentum elvesztése Eredeti dokumentum beszerzése vagy a fénymás. és köttetés költsége. 

Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja,  a könyv visszaküldésének 
postaköltsége  

Nyomtatás 25 +ÁFA 25 +ÁFA - 
Nyomtatás, színes 167 +ÁFA 168 +ÁFA 0,60 
Fénymásolás                       A gép bérbeadója határozza meg. 
- A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 10 +ÁFA - 
- A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA 17 +ÁFA - 
- A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA 17 +ÁFA - 
- A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA 25 +ÁFA - 
Fax küldése      
- Szentesen 1 oldal 150 +ÁFA 160 +ÁFA 6,67 
- további oldal 117 +ÁFA 120 +ÁFA 2,56 
- Távolsági 1 oldal 167 +ÁFA 176 +ÁFA 5,39 
- további oldal 150 +ÁFA 160 +ÁFA 6,67 
Fax fogadása Ft/oldal 83 +ÁFA 84 +ÁFA 1,20 
Spirálozás  
- 1–50 oldalig 208 +ÁFA 216 +ÁFA 3,85 
- 51. oldaltól oldalanként 3 +ÁFA    4 +ÁFA    33,33 
Terembérlet Ft/óra      
-előadóterem  2500 +ÁFA 3000 +ÁFA 20,00 
-előadóterem technikai 
felszereléssel 

Új szolgáltatás 4000 +ÁFA - 
-számítógépes oktatóterem  Új szolgáltatás 6500 +ÁFA - 
-klubhelyiség Új szolgáltatás 2500 +ÁFA - 
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Internet Ft/óra 83 +ÁFA 80 +ÁFA -3,61 
Késedelmi díj Ft/hó      
 - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db 100 - 100 - - 
 - 1 hetes kölcsönzésű 
könyveknél Ft/nap/db 30 - 30 - - 

 - 3 hetes kölcsönzésű 
könyveknél Ft/hét/db 20 -  

Törölni javasoljuk - 

 - 4 hetes kölcsönzésű 
könyveknél Ft/nap/db   10 - - 

Hőkötés      
3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 275 +ÁFA 288 +ÁFA   4,73 
9 mm-es borítóval (max. 90 lap) 367 +ÁFA 384 +ÁFA   4,63       
Szövegszerkesztés Ft/oldal 208 +ÁFA 208 +ÁFA - 
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…./2009.(XI.27.) Kt. 
 
 
Tárgy: Intézmények szolgáltatási díjának megállapítása 

 
 

Határozati javaslat 
 
 
Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete az intézmények 2010. évi 
szolgáltatási díjairól készült előterjesztést megtárgyalta és az alábbiak szerint dönt: 
 

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

 
2.) Felhívja a figyelmet arra, hogy az önkormányzat 2010. évi költségvetésében 

a jóváhagyott díjak mértékével kell számolni, és az intézmények saját 
bevételei között a megfelelő összeget kell szerepeltetni. 

 
Felelős: intézményvezetők 
Határidő: 2010. évi költségvetés benyújtása 

 
 
      A határozatról értesítést kapnak: 

1. Polgármesteri Hivatal Jegyzője 
2. Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Osztály Számviteli ésTervezési Iroda 
3. Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
4. Terney Béla Kollégium igazgatója 
5. Szentesi Családsegítő Központ igazgatója 
6. Sportközpont Igazgatója 
7. Szentesi Művelődési Központ igazgatója 
8. Szentes Városi Könyvtár Nonprofit Közhasznú Kft. igazgatója 
9. Irattár 

 
Szentes, 2008. november 10. 

 

 
                                                                                     Dr. Sztantics Csaba 
                                                                                              jegyző 
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Melléklet 
1.)TERNEY BÉLA  KOLLÉGIUM                       

 Ft-ban 
Sor-
szám 

Szobaárak Ft/nap 

 

Szobaárak 
Ft/nap 

Nettó ÁFA 
I. *4 ágyas extra (4fő/éjszaka) 7.458 +ÁFA 
    -1fő/éjszaka 1.864 +ÁFA 
II. *4 ágyas sima (4fő/éjszaka) 6.271 +ÁFA 
    -1fő/éjszaka 1.568 +ÁFA 
 *4 ágyas 2. éjszakától (4fő/éj.) 6.102 +ÁFA 
     -1fő/éjszaka 1.525 +ÁFA 
III. *2 ágyas fürdőszoba wc-s nevelői szoba 3.898 +ÁFA 
      -1fő/éjszaka 3.008 +ÁFA 
IV.  I-II-ig igénybevétel diákoknak 1.212 +ÁFA 
IV.  Klubhelyiség bérleti díja 1.560 +ÁFA 

*A különböző típusú szobák reggelivel, félpanzióval, vagy teljes ellátással is igénybe 
vehetők, mely étkezéseket a Központi Gyermekélelmezési Konyha biztosítja. 
(Konyha térítési díjait külön előterjesztésben hagyja jóvá a Képviselő-testület) 
 
2.) SZIGLIGETI ÜDÜLŐ 

     Ft-ban 
Étkezés Ft/nap Sor-

szám Megnevezés Nettó ÁFA 
Reggeli 424 +ÁFA 
Ebéd 680 +ÁFA 

 
I. 

Normál 
Előre, a szállással együtt rendelve 

Vacsora 600 +ÁFA 
Reggeli 424 +ÁFA 
Ebéd 560 +ÁFA 

 
II. 

Zóna 
Előre, a szállással együtt rendelve 

Vacsora 480 +ÁFA 
Reggeli 480 +ÁFA 
Ebéd 720 +ÁFA 

 
III. 

Normál 
Helyszínen, étlapról rendelve 

Vacsora 640 +ÁFA 
Reggeli 480 +ÁFA 
Ebéd 600 +ÁFA 

 
IV. 

Zóna 
Helyszínen, étlapról rendelve 

Vacsora 520 +ÁFA 
Reggeli 640 +ÁFA 
Ebéd 1520 +ÁFA 

 
V. 

Kiemelt 
Céges, és családi rendezvényekre 

Vacsora 1200 +ÁFA 
Ebéd 440 +ÁFA  

VI. 
Kis adag Személyzeti 

Vacsora 400 +ÁFA 
 

Ft-ban 
Sor-
szám 

Szállás Ft/nap 

 

Megnevezés 

Nettó ÁFA 
Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek  
4 éves korig (fő/éj) 

466 +ÁFA 

Kedvezményes* 424 +ÁFA 
Üdülőház 101-105 szobáiban gyermekeknek  
4-10 éves korig (fő/éj) 

1314 +ÁFA 

 
 
 
 
 

1. Kedvezményes* 1186 +ÁFA 
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Üdülőház 101-105 szobáiban nappalis diákoknak 
(fő/éj) 

1610 +ÁFA 

Kedvezményes* 1441 +ÁFA 
Üdülőház 101-105 szobáiban felnőtteknek (fő/éj) 2034 +ÁFA 

 

Kedvezményes* 1780 +ÁFA 
Üdülőház 1-3 szobáinak ára (szoba/éj) 9746 +ÁFA 

Kedvezményes* 8729 +ÁFA 
1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3602 +ÁFA 

Kedvezményes* 3220 +ÁFA 
2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 6525 +ÁFA 

Kedvezményes* 5847 +ÁFA 
3 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 8475 +ÁFA 

 

 

2. 

Kedvezményes* 7627 +ÁFA 
Üdülőház 4-es szobájának ára (szoba/éj) 7203 +ÁFA 

Kedvezményes* 6525 +ÁFA 
1 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 3220 +ÁFA 

Kedvezményes* 2881 +ÁFA 
2 személy igénybevétele esetén (szoba/éj) 5720 +ÁFA 

 

3. 

Kedvezményes* 5169 +ÁFA 
Faházban felnőtteknek 1610 +ÁFA 

Kedvezményes* 1441 +ÁFA 
Faházban nappalis diákoknak 1229 +ÁFA 

 
4. 

Kedvezményes* 1102 +ÁFA 
Sátorban, lakókocsiban 551 +ÁFA 

Kedvezményes* 466 +ÁFA 
Sátorhely, lakókocsihely db/éj 890 +ÁFA 

 
5. 

Kedvezményes* 805 +ÁFA 
Kerékpárkölcsönzés   
- max. 1 órára 360 +ÁFA 
- max. 4 órára 520 +ÁFA 

 
6. 

- 1 napra (4 óra felett) 680 +ÁFA 
7. Internethasználat (1 óra) 192 +ÁFA 
8. Parkolás** személygépkocsi/éj 680 + ÁFA 

 
*Kedvezményes szállást igényelhet, minden szentesi önkormányzatnál, illetve 
intézményeiben dolgozó köztisztviselő és közalkalmazott, valamint közvetlen hozzátartozója 
és saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, továbbá az, aki legalább 4 éjszakát 
tartózkodik teljes ellátással, vagy legalább 7 éjszakát tartózkodik félpanziós ellátással. 
Kedvezményes szállásra jogosult, minden szentesi közoktatási intézmény tanulója, 
csoportos megrendelés esetén. További kedvezmények: Diákcsoportoknál a csoportvezető 
pedagógusok a diákoknak maghatározott árat fizetik, és legalább 4 éjszakai tartózkodás 
esetén minden 21. fő szállása ingyenes.  
**Parkolás: Szobánként vagy faházanként 1 személygépkocsi parkolása ingyenes. 
Üdülési csekkel történő fizetés esetén, a magas kezelési költség miatt, kedvezmény nem 
vehető igénybe. 
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3.)SPORTKÖZPONT SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI 
Ft-ban 

Kategória árak Megnevezés 
Nettó ÁFA 

Dózsa-ház    
Teremhasználat óránként   
- egyéb célra 2.500 - 
- sportcélra 1.900 - 
Táncterem bérleti díja középiskolák r. Ft/óra 1.740  
Táncterem bérleti díja Ft/óra 1.900 - 
Irodahelyiség bérleti díja Ft/m2/hó* 1.300 - 
Egyéb helyiség bérleti díja Ft/m2/hó* 950 - 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.600 +ÁFA 
Futballpálya   
Sportrendezv. bérleti díj óra/pálya 1.900 - 
Bérleti díj egyéb nap/pálya** 46.800 - 
Rendezvénnyel összefüggő díj 
(előkészület, összeszerelés) 23.400 - 

Mobil lelátó kölcsönzési díja   
Egy mobil lelátó elem Ft/nap 3.150 +ÁFA 
Egy lépcsőelem Ft/nap 1.600 +ÁFA 
Sportszálló Ft/hó*** bérleti díj (üzemeltetési megáll.) 91.000 - 

*    A rezsiköltséget is tartalmazza 
** A pályahasználattal arányosan változik a térítési díj 
*** Januártól-májusig és októbertől- december hónapokban                    73.000,- Ft/hó 
      júniustól-szeptemberig                                                                     127.000,- Ft/hó 
 
A SPORTCSARNOK TEREMBÉRLETI ÉS SZOLGÁLTATÁSI DÍJAI        

                                                                                                                              Ft-ban 
Kategória árak  

Megnevezés Nettó ÁFA 
Iskola (testnevelés óra),egyesületek, diáksport, sportrendezvények, csarnokhasználati díja 
Egész pálya Ft/óra 7.800 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra 7.000 - 
Fél pálya Ft/óra 5.600 - 
Negyed pálya Ft/óra 3.300 - 
Berekháti tornaterem 2.700 - 
Nemzetközi és országos felnőtt bajnokság 
Egész pálya Ft/óra 20.200 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra 17.200 - 
Fél pálya Ft/óra 12.800 - 
Negyed pálya Ft/óra 8.700 - 
Egyéb (kiállítás, vásár, koncert, nagygyűlés stb.) 
Egész pálya Ft/óra  36.400 - 
Háromnegyed pálya Ft/óra  33.200 - 
Fél pálya Ft/óra  30.500 - 
Negyed pálya Ft/óra  20.200 - 
Előcsarnok és karzat Ft/óra  10.700 - 
Berekháti emeleti helyiségek (Ft/óra) 1.400 - 
Színpad kölcsönzése 62.400 +ÁFA 
Székek kölcsönzése Ft/db  80 +ÁFA 
Italautomata rezsiköltség átalány (Ft/hó/db) 12.000 +ÁFA 
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Büfé bérleti díja (Ft/hó) 30.500 - 
Kondicionáló terem (Ft/hó) 65.000 - 
Reklám díj Ft/hó/m2 1.600 +ÁFA 

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

 
4.) MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 

Ft-ban 
Kategória árak   

Megnevezés Nettó Nettó 
Művelődési és Ifjúsági Ház 
Pódiumterem Ft/nap 31.000 - 
Pódiumterem félnap 21.000 - 
Pódiumterem Ft/óra 9.500 - 
Bál Ft/nap 64.000 - 
Előadóterem Ft/óra 8.500 - 
Ruhatár 5.000 - 
Klub II. fele Ft/nap 19.000 - 
Klub II fele Ft/félnap 11.500  
Klub I. Ft/óra 5.500 - 
Szakkör Ft/óra 1.900 - 
Szakkör tanfolyam esetén Ft/óra 950 - 
Nagy játékterem nap 16.000 - 
Nagy játékterem Ft/óra 5.200 - 
Ifjúsági Park Ft/nap 73.000 - 
Móricz Zsigmond Művelődési Ház 
Nagyterem Ft/nap 52.000 - 
Nagyterem fűtési idényben, lakodalom, bál Ft/nap 65.000 - 
Nagyterem  Ft/óra 8.500 - 
Klub I. Ft/óra 4.600 - 
Ismeretterjesztő Ft/óra 4.000 - 
Őze Lajos Filmszínház 
Nézőtér Ft/óra 10.500 - 
Előcsarnok Ft/óra 5.200 - 
Mobil színpad 
- komplett dobogóval egy napra 250.000 +ÁFA 
 + további napok Ft/nap 37.000 +ÁFA 
- sátorszerkezete ponyvával 1 napra 70.000 +ÁFA 
 + további napok Ft/nap 33.000 +ÁFA 
Dobogó kölcsönzés Ft/nap 1.900 +ÁFA 
Hangtechnika kölcs. nagy telj. +24 csat. keverő egy napra 68.000 +ÁFA 
+ további napokra Ft/nap 26.000 +ÁFA 
Hangtechnika kölcs. Közepes telj. +12 csat. keverő egy napra 42.000 +ÁFA 
+ további napokra Ft/nap 26.000 +ÁFA 
Kis telj. Hangtechnika Ft/nap 17.000 +ÁFA 
Mikrofon Ft/db/nap 2.000 +ÁFA 
Fénytechnika kölcsönzése Ft/nap 75.000 +ÁFA 
+ további napokra Ft/nap 28.000 +ÁFA 
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Egyéb eszközkölcsönzés 
Asztal – típustól függetl. Ft/db/nap 120 +ÁFA 
Fából készült összecsukható szék Ft/db/nap 72 +ÁFA 
Műanyag karosszék Ft/db/nap 90 +ÁFA 
Kárpitozott szék Ft/db/nap 110 +ÁFA 
Kiállítási paraván Ft/db/nap 250 +ÁFA 
Galéria belépő 200 +ÁFA 
Mozi belépő Ft/db 458 +ÁFA 
- diák (iskoláknak) 250 +ÁFA 
- családi kedvezmény (2+2) 250 +ÁFA 

 
Kedvezmény: - önkormányzati intézmények esetében a 2009. évi díj marad érvényben 
                      - Műv. Biz. nem önkormányzati intézmények esetében kiterjeszthet 

10%-os  kedvezményt 
 
 
 
KONFERENCIA ÉS KULTURÁLIS KÖZPONT 
 

 
Ft-ban 

Termek díjai  
Megnevezés Nettó ÁFA 

Kistermek Ft/óra 8.500 - 
Konferencia terem Ft/óra 18.000 - 

 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a központ vezetőjét, hogy az oktatási-tudományos 
használat, valamint rendszeres, több termet magában foglaló igénybevétel esetén a 
díjak maximum 25%-ig engedményt adjon úgy, hogy azzal önkormányzati támogatási 
igény nem keletkezhet. 
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5.) VÁROSI KÖNYVTÁR NKFT. 
(FELNŐTT és GYERMEK  KÖNYVTÁR)     
                                                                                                                                           Ft-ban      

2010. év  
javasolt  

Megnevezés Nettó ÁFA 
Beiratkozási díj 640 +ÁFA 
 
Kedvezmények: 

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

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

Könyvtárközi kölcsönzés Fénymásolt dokumentum kiszámlázott díja,  a 
könyv visszaküldésének postaköltsége  

Nyomtatás 25 +ÁFA 
Nyomtatás, színes 168 +ÁFA 
Fénymásolás                        A gép bérbeadója határozza meg. 
- A/4-es egyoldalas 10 +ÁFA 
- A/3-as egyoldalas 17 +ÁFA 
- A/4-es kétoldalas 17 +ÁFA 
- A/3-as kétoldalas 25 +ÁFA 
Fax küldése   
- Szentesen 1 oldal 160 +ÁFA 
- további oldal 120 +ÁFA 
- Távolsági 1 oldal 176 +ÁFA 
- további oldal 160 +ÁFA 
Fax fogadása Ft/oldal 84 +ÁFA 
Spirálozás  
- 1–50 oldalig 216 +ÁFA 
- 51. oldaltól oldalanként 4 +ÁFA    
Terembérlet Ft/óra   
-előadóterem  3000 +ÁFA 
-előadóterem technikai felszereléssel 4000 +ÁFA 
-számítógépes oktatóterem  6500 +ÁFA 
-klubhelyiség 2500 +ÁFA 
Internet Ft/óra 80 +ÁFA 
Késedelmi díj Ft/hó   
 - Olvasótermi könyveknél Ft/nap/db 100 - 
 - 1 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db 30 - 
 - 4 hetes kölcsönzésű könyveknél Ft/nap/db 10 - 
Hőkötés   
3 mm-es borítóval (max. 30 lap) 288 +ÁFA 
9 mm-es borítóval (max. 90 lap) 384 +ÁFA 
Szövegszerkesztés Ft/oldal 208 +ÁFA 

 


