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Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
Szentes 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 

A Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja Alapító Okiratában foglaltak alapján az 
intézmény üzemeltetési körébe tartozik a Szentes, Csongrádi út 8. szám alatti telephelyen 
lévő Sportszálló.  
 

A Sportszálló a 7934. helyrajzi szám alatt, 36.145 m2 területtel nyilvántartott ingatlan, egy 
emeletes, tetőtér-beépítésű, 468,3 m2 hasznos alapterülettel rendelkezik. A Sportszálló 
jelenlegi funkcióját, illetve kihasználtságát tekintve vegyes képet mutat: 

- A háromszintes épület alsó szintjét részben a sportegyesületek öltözőként használják, 
részben pedig más szervezetek egyéb célra veszik igénybe, akik havonta bérleti díjat 
és rezsiköltséget fizetnek a használt helyiségek után. 

- A középső szinten szállástevékenységre alkalmas, berendezett szobák (6 szoba; 24 
ágy) vannak, melyek jelenleg kihasználatlanok.  

- A legfelső szinten működik az elsősorban fiatal korosztálynak kialakított ún. ifjúsági 
klub bérleményként hasznosítva. 

Az épület 1996. - 2011. augusztus 31. időszak között bérleményként került hasznosításra, 
ahol a középső szinten szállástevékenységet végzett a bérlő. A bérlemény felmondását 
követően az épület középső része kihasználatlan maradt. Az épületen (kívül és belül) évek óta 
felújítás, korszerűsítés nem történt, azonban az intézmény saját munkaerő és a közcélú 
foglalkoztatottak szakmunkájának bevonásával a szükséges állagmegóvást (konvektorok 
felújítása, meleg víz-ellátás korszerűsítése, tisztasági meszelés, esőcsatorna-rendszer 
részbeni helyreállítása) saját hatáskörben elvégezte. A középső szinten a vendégek 
fogadására, elszállásolására alkalmas szobák takarítása, tisztasági meszelése a bérlemény 
átadását követően megtörtént. A vizesblokkok és a szociális helyiségek rendbetétele, kisebb 
karbantartási munkák elvégzése folyamatosan történik.  
 

Az épület középső szintjének kihasználása érdekében a Sportközpont tevékenységi 
körét kiegészítve - a szálláshelyek értékesítésével - további bevételt szeretne elérni.  
 

A szállástevékenység megkezdéséhez szükséges alapfontosságú tárgyi feltételek 
biztosítottak. A szobákban összesen 24 fő elszállásolására van lehetőség. A szobák 
bútorozottak, emeletes ágyakkal és heverőkkel vannak felszerelve. A vendégek részére 
biztosított az ágynemű-garnitúra, melyre az előző bérlőnek nem volt szüksége, ezért ezek a 
textíliák az intézmény részére átadásra kerültek.  

A szálláshely szolgáltatás elsősorban a tavasztól őszig terjedő időszakra vonatkozik (áprilistól 
- októberig - 7 hó), mivel a fűtés költsége a számított adatok alapján nem térülne meg.  
 

A személyi feltételek a szállástevékenység végzésével összefüggésben az intézmény belső 
személyi létszám átcsoportosításával megoldhatóak, többletköltséget nem igényelnek. A 
feladatellátáshoz szükséges okmányok, illetve hatósági engedélyek beszerzése további 
intézkedést igényelnek. 
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Az épület kihasználása érdekében tett javaslatot az is indokolja, hogy a Csongrádi úton 
elhelyezkedő épület középpontja azon szabadidős sporttevékenységeknek, ahol a gyermek és 
ifjúsági edzőtáboroknak ideális környezetet biztosítana az elszállásolás lehetősége. A fenti 
eshetőség érinti a vízilabda, a futball, a tánc, az atlétika, az extrém és egyéb sportágaknál 
résztvevő edzőtáborozók, hazai és külföldi vendégek összességét. További indokként merül 
fel az a tény, hogy Szentesen olyan jellegű szállás lehetőség nem található, ahol közvetlen 
közelségben a sportolás feltételei adottak. 
 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Sportközpont tevékenységi 
körének bővítésével kapcsolatban alakítsa ki álláspontját. 
 

…./2011.(X.28.)  
 

Tárgy: Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja tevékenységi körének 
bővítése, alapító okirat módosítása  
 

Határozati javaslat 
 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szentes Város 
Önkormányzatának Sportközpontja tevékenységi körének bővítése, alapító okirat módosítása 
tárgyú előterjesztést és az alábbiak szerint dönt: 
 

1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi Szentes Város 
Önkormányzatának Sportközpontja alaptevékenységének szálláshely szolgáltatással 
történő bővítését 2011. december 01. napjával, mely költségvetési többlettámogatást nem 
igényel.  

 
2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Sportközpont vezetőjét a 

működéshez szükséges engedélyek beszerzésére. 
 

Felelős: Sportközpont intézményvezető 
Határidő: 2011. december 01. 

 
3./ Szentes Város Önkormányzatának Sportközpontja alapító okirata az alábbiak szerint 

módosul: 

- Az „Alaptevékenysége” című fejezet kiegészül az: 
552002  Sportolók részére nyújtott edzőtábori szálláshely szolgáltatás szakfeladattal. 

 
  Felelős: Jegyző 

Határidő: azonnal 

4./ A szállástevékenységhez kapcsolódó szállásdíj mértékét az intézmények 2012. évi 
szolgáltatási díjainak megállapításakor tervezni szükséges. 

Felelős: Sportközpont intézményvezető 
Határidő: novemberi testületi ülés időpontja 

 
A határozatról értesítést kapnak: 
1./ Szentes Város Alpolgármestere 
2./ Szentes Város Jegyzője 
3./ Polgármesteri Hivatal Számviteli és Tervezési Irodája 
4./ Polgármesteri Hivatal Művelődési Irodája 
5./ Szentes Város Önkormányzata Sportközpontja 
 
Szentes, 2011. október 6. 
 
        Dr. Sztantics Csaba 
         Jegyző 
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1. számú melléklet 
 
 

2012. évre tervezett bevételek és kiadások a szálláshely szolgáltatás bővítésével 
 
 
A következő táblázat a 2012. évben várhatóan elszállásolt vendégek (előreláthatólag 1000 
vendégéjszakát eltöltött) után számítandó várható kiadások és bevételek adatait tartalmazza: 
 
 

Megnevezés Bekerülési 
költség (Ft) 

Üzemelési 
kiadás éves 
szinten (Ft) 

Bevétel éves 
szinten 

(bruttó Ft) 
Szakhatósági engedélyek  80.000  
Automata mosó- és szárítógép 100.000  
Villanybojler 70.000  
  

Üzemeléssel kapcsolatban 
felmerült közüzemi díjak 

 

- Áramdíj  
     (7 hó*1000 kWh*47 Ft/kWh) 

. 329.000 

- Gázdíj (alapdíj + fogyasztás) 98.000 
- Vízdíj (350 m3*818 Ft/m3) 286.300 
- Szemétszállítás  
     (3.235 Ft/hó * 7 hó) 

22.645 

Dologi kiadások  
- Takarítószerek  
      (mosópor, öblítő, eü-i    
       papír, fertőtlenítőszerek,     
       szemeteszsák, egyéb  
       takarítóeszközök) 

400.000 

Személyi kiadások 0 
Egyéb saját bevétel  

Szállástevékenységből tervezett 
bevétel (1000 vendégéjszakával 
számolva * 1800 Ft/fő) 

 1.800.000

IFA (1.000 fő * 300 Ft/fő)  300.000
ÖSSZESEN: 250.000 1.135.945 2.100.000

 
A fenti táblázatban a tervezett szállásdíj mértéke 1.800,- Ft/fő/éj egységáron (a környékben 
található hasonló kategóriájú szállástevékenységet végző intézményekhez) került 
kimunkálásra.  
 


