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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 186/2009.(XI.26.)számú 
határozatával állapította meg a Csalogány Tanuszodában 2010. január 1-től érvényes 
belépőjegyek és bérletek árát. 
2010. november 16-án ülésezett a Pogányvölgyi Tanuszoda Kft. Felügyelő Bizottsága, és a 
11/2010.(XI.16.)számon hozott határozata értelmében javaslatot tett Lengyeltóti Városi 
Önkormányzat Képviselő-testületének a tanuszoda 2011.évi szolgáltatási díjainak mértékére 
az alábbiak szerint: 
 
   Lengyeltóti lakosoknak Vidékieknek  Javaslat 
         2010.január 1-től                 2011.január 1-től 
Felnőtt napijegy    850 Ft   1000 Ft Belépődíj                 600 Ft 
Felnőtt 4 órás belépőjegy (16-20 óráig) 650 Ft     800 Ft  
Nyugdíjas napijegy   450 Ft     600 Ft Nyugdíjas belépődíj                400 Ft 
Gyermek napijegy (6-14 év)  320 Ft        500 Ft Gyermekjegy  (6-14 éves)                400 Ft 
Diák napijegy (14-18 év, diákgazolv.) 550 Ft     650 Ft Diákjegy    400 Ft 

(14-18 éves, illetve nappali tagozatos   
hallgatók -diákigazolvány felmutatásával) 

6 éven aluli gyermek egész napra  ingyenes    500 Ft 6 éven aluli gyermekek                ingyenes 
Mozgássérült kerekes székkel egész napra ingyenes    600 Ft mozgássérültek belépődíja           ingyenes 

      (igazolvány felmutatásával) 
Felnőtt bérlet 10 alkalom               4800 Ft   6000 Ft Felnőtt bérlet 10 alkalom              4.500 Ft 
Gyermek bérlet 10 alkalom              2500 Ft   3500 Ft Gyermek bérlet 10 alkalom          2.500 Ft 
        Nyugdíjas bérlet 10 alkalom         3.500 Ft 
Szauna (14 év felettiek, szerda,szombat)   500 Ft + belépő        Belépődíj szauna használattal       1.000 Ft  

   (üzemelési napokon) 
   egyéb napokon        2.000 Ft + belépődíj 

Öltözőszekrény kulcs betét díja           1000 Ft   1000 Ft  
        Pályabérleti díj (óránként)            1.500 Ft 
        Családi belépő                           1.000 Ft 

    (2 felnőtt+2gyerek - minden nap) 
Uszoda teljes bérlete     15.000 Ft/óra 
 (zártkörű rendezvényhez) 

 
A javasolt díjak az ÁFA-t is tartalmazzák. 
Gyermek 0-6 éves korig csak érvényes belépőjeggyel rendelkező nagykorú kísérővel 
tartózkodhat az uszoda területén. 
Az öltözőszekrény kulcs betétdíjaként értéktárgy vagy személyi igazolvány leadása 
szükséges, a kulcs elvesztése esetén 1.000.-Ft fizetendő. 
A szauna október 1. - március 31. közötti időszakban hetente 3 alkalommal (szerdán, 
pénteken és szombaton) üzemel, április 1. - szeptember 30. közötti időszakban heti 2 
alkalommal (szerdán és szombaton) üzemel. 
A napi jegy egyszeri belépésre jogosít, az egyesületi tagok mentesülnek a díj fizetés alól. 
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Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Felügyelő Bizottság javaslata mellett, tegyen 
további javaslatot a 2011.január 1-től érvényes díjak mértékére. 
 
 
Határozati javaslat: 
 
Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Csalogány Tanuszoda” 
szolgáltatásainak 2011. január 1-től érvényes díjait az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
        2011.január 1-től érvényes 
 Belépődíj                   
 Nyugdíjas belépődíj                 
 Gyermekjegy  (6-14 éves)                 
 Diákjegy    
                      (14-18 éves, illetve nappali tagozatos hallgatók  

- diákigazolvány felmutatásával) 
 6 éven aluli gyermekek               
 mozgássérültek belépődíja           

           (igazolvány felmutatásával)  
Felnőtt bérlet 10 alkalom              

 Gyermek bérlet 10 alkalom           
 Nyugdíjas bérlet 10 alkalom         

Belépődíj szauna használattal            
         (üzemelési napokon) 
         egyéb napokon         

 Pályabérleti díj (óránként)             
 Családi belépő 

         (2 felnőtt + 2 gyerek - minden nap) 
Uszoda teljes bérlete      
         (zártkörű rendezvényhez) 

 
A javasolt díjak az ÁFA-t is tartalmazzák. 
Gyermek 0-6 éves korig csak érvényes belépőjeggyel rendelkező nagykorú kísérővel 
tartózkodhat az uszoda területén. 
Az öltözőszekrény kulcs betétdíjaként értéktárgy vagy személyi igazolvány leadása 
szükséges, a kulcs elvesztése esetén 1.000.-Ft fizetendő. 
A szauna október 1. - március 31. közötti időszakban hetente 3 alkalommal (szerdán, 
pénteken és szombaton) üzemel, április 1. - szeptember 30. közötti időszakban heti 2 
alkalommal (szerdán és szombaton) üzemel. 
A napi jegy egyszeri belépésre jogosít, az egyesületi tagok mentesülnek a díj fizetés alól. 
 
 
Lengyeltóti, 2010. november 17. 
 
                 Zsombok Lajos 
        polgármester 
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Dr. Szatmári Ibolya  
jegyző 


