
Lengyeltóti Város Önkormányzatának Polgármestere 

8693 Lengyeltóti Zrínyi utca 2. 

 

Ügyiratszám: 5846/2013 

 

Előterjesztés 

Lengyeltóti Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2013. november 28-án tartandó ülésére 

 

Napirend: Lengyeltóti Városi Művelődési Ház, Könyvtár, sportcsarnok és közösségi ház 

                szolgáltatási díjainak megállapítása 

 

Előadó: Zsombok Lajos polgármester 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 290/2012.(XII.17.) számú 

képviselő-testületi határozatával állapította meg a művelődési ház, könyvtár, sportcsarnok 

2013. évre érvényes szolgáltatási díjait. 

 

2013.évben az adott költségvetési szerv bevételei az előterjesztés készítésének időpontjáig a 

következők szerint alakultak: 

 

- szolgáltatás ellenértéke    259.000.- Ft 

- terembérleti díj 1.888.000.- Ft 

- továbbszámlázott szolgáltatás               0.- Ft 

- kamatbevétel      15.000.- Ft 

Összes bevétel: 2.162.000.- Ft 

A javasolt díjak összegének megállapításánál kikértük az intézményvezető javaslatát, mely 

javaslat az előterjesztés mellékletét képezi. Az intézményvezető javaslata, hogy 2014. évben a 

szolgáltatási díjak változatlanok maradjanak. Az előterjesztés melléklete tartalmazza a 

jelenleg érvényben levő szolgáltatási díjakat. 

 

Határozati javaslat: 

1./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és 

Könyvtár, a sportcsarnok és közösségi ház 2014. január 1. napjától érvényes szolgáltatási 

díjakat az 1. számú melléklet szerint állapítja meg. 

 

2./ Lengyeltóti Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Városi Művelődési Ház és 

Könyvtár, a sportcsarnok és közösségi ház 2014. január 1. napjától érvényes szolgáltatási 

díjakat az 2. számú melléklet szerint állapítja meg.  

 

Lengyeltóti, 2013. november 7. 

 Zsombok Lajos 

 Polgármester 

 

Előterjesztést készítette: jóváhagyta: 

 

Huberné Bajzik Ibolya dr. Szatmári Ibolya 

közgazdasági irodavezető jegyző 



 

1. számú melléklet 

 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

 

A következő javaslatot teszem a Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok szolgáltatási díjaira 

2014. január 1. napjától: 

 

Sportcsarnok óradíjai: 

 

- Lengyeltóti fenntartású iskola, óvoda számára: ingyenes 

- Lengyeltóti nevét viselő egyesületek számára: ingyenes 

- A fennmaradó időben: nagyterem: 3.500.- Ft/óra 

                                       kisterem: 1.500.- Ft/óra 

-Hétvégi igénybevétel: min. 4 óra/ 15.000.- Ft 

 

Művelődési Ház terembérleti díjai: 

 

- kereskedelmi célú – árusítás: 12.000.- Ft 

- árubemutatók: 3.000.- Ft/óra 

- oktatás célú (tanácskozás, tandíjas tevékenység): 2.500.- Ft/óra 

- Műv. Ház és könyvtár tevék. Illő formák: 3.500.- Ft/óra 

- Színházterem 60.000.- Ft 

   (fűtési idényben + 10.000.- Ft fűtési költség) 

- Kisterem tanácskozásra: 15.000.- Ft 

- Kisterem- konyhai eszközök használatával: 30.000.- Ft 

- Lengyeltóti civil szervez.nek, művészi csoportoknak ingyenes 

 

Művelődési Ház eszközeinek kölcsönzése: 

 

- Mobil színpad 20.000.- Ft/alkalom 

- Sör garnitúra (teljes) 25.000.- Ft/nap 

- Sör garnitúra (1 asztal, 2 pad) 500.- Ft/nap 

  (kistérségben csere alapon) ingyenes 

 

Művelődési Ház vendégszoba: 

 

- 2 ágyas szoba 3.000.- Ft/fő/nap 

- fűtési idényben 4.000.- Ft/fő/nap 

- önkormányzat vendégeinek ingyenes 

 

Irodatechnikai szolgáltatások: 

 

- fénymásolás A4-es 25.-Ft/oldal 

- fénymásolás A3-as 35.- Ft/oldal 

- nyomtatás (fekete, csak szöveg) 25.- Ft/oldal 

- nyomtatás (fekete kép) 120.- Ft/oldal 

- nyomtatás (színes, csak szöveg)  120.-Ft/oldal 

- nyomtatás (színes, kép A4-es) 480.- Ft/oldal 



- fax- belföldre 250.- Ft/oldal 

- Fax- külföldre 500.- Ft/oldal 

- szövegszerkesztés 360.- Ft/oldal 

- laminálás A3-as 360.- Ft/oldal 

- laminálás A4-es 180.- Ft/oldal 

- laminálás A5-ös 120.- Ft/oldal 

- névjegykártya készítés 25.- Ft/db 

- kötés 600.- Ft/db 

 

Beiratkozási díjak- könyvtár: 

 

Lengyeltótiak: 

- 16 éves korig ingyenes 

- diákok, nyugdíjasok, gyes-en levő, munkanélküli 500.- Ft/év 

- felnőttek 1.000.- Ft/év  

 

Vidékiek:   

- 16 éves korig ingyenes 

- diákok, nyugdíjasok, gyes-en levő, munkanélküli 500.- Ft/év 

- felnőttek 1.000.- Ft  

 

- Kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvek utáni késedelmi díj: 

 150.- Ft/kötet/hónap 

Számítógép használat: 

 

- éves bérlet (jan.01.- dec. 31-ig) 5.200.-Ft/év 

- negyedéves  1.500.- Ft/negyedév 

- napi használat (maximum 2 óra) 300.-Ft 

 

TÓTI TV hirdetés: 

 

- képes hirdetés (max. 30 mp) 6.000.-Ft/30 mp 

- hírblokkban szereplő hirdetés 4.000.- Ft  

 

Lengyeltóti, 2013. november 7. 

 

 Peitlerné Takács Éva 

 igazgató 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

 

Városi Művelődési Ház és Könyvtár 

Lengyeltóti, Rákóczi u. 22. 

 

A következő javaslatot teszem a Művelődési Ház, Könyvtár, Sportcsarnok szolgáltatási díjaira 

2014. január 1. napjától: 

 

Sportcsarnok óradíjai: 

 

- Lengyeltóti fenntartású iskola, óvoda számára: ingyenes 

- Lengyeltóti nevét viselő egyesületek számára: ingyenes 

- A fennmaradó időben: nagyterem: …………...- Ft/óra 

                                       kisterem: …………....- Ft/óra 

-Hétvégi igénybevétel: min. 4 óra/ ………...- Ft 

 

Művelődési Ház terembérleti díjai: 

 

- kereskedelmi célú – árusítás: ………….- Ft 

- árubemutatók: …………..- Ft/óra 

- oktatás célú (tanácskozás, tandíjas tevékenység): …………...- Ft/óra 

- Műv. Ház és könyvtár tevék. Illő formák: …………...- Ft/óra 

- Színházterem ……………..- Ft 

   (fűtési idényben + 10.000.- Ft fűtési költség) 

- Kisterem tanácskozásra: ………….- Ft 

- Kisterem- konyhai eszközök használatával: …………..- Ft 

- Lengyeltóti civil szervez.nek, művészi csoportoknak ingyenes 

 

Művelődési Ház eszközeinek kölcsönzése: 

 

- Mobil színpad ………...- Ft/alkalom 

- Sör garnitúra (teljes) ………….- Ft/nap 

- Sör garnitúra (1 asztal, 2 pad) ………..- Ft/nap 

  ( kistérségben csere alapon) ingyenes 

 

Művelődési Ház vendégszoba: 

 

- 2 ágyas szoba ………...- Ft/fő/nap 

- fűtési idényben ………...- Ft/fő/nap 

- önkormányzat vendégeinek ingyenes 

 

Irodatechnikai szolgáltatások: 

 

- fénymásolás A4-es ……...-Ft/oldal 

- fénymásolás A3-as ……..- Ft/oldal 

- nyomtatás (fekete, csak szöveg) ……..- Ft/oldal 

- nyomtatás (fekete kép) ……..- Ft/oldal 

- nyomtatás (színes, csak szöveg)  ……...-Ft/oldal 

- nyomtatás (színes, kép A4-es) ……...- Ft/oldal 

- fax- belföldre ……...- Ft/oldal 



- Fax- külföldre ……..- Ft/oldal 

- szövegszerkesztés ……...- Ft/oldal 

- laminálás A3-as ……..- Ft/oldal 

- laminálás A4-es ……..- Ft/oldal 

- laminálás A5-ös ……..- Ft/oldal 

- névjegykártya készítés ……..- Ft/db 

- kötés ……...- F/db 

 

Beiratkozási díjak- könyvtár: 

 

Lengyeltótiak: 

- 16 éves korig ingyenes 

- diákok, nyugdíjasok, gyes-en levő, munkanélküli …….- Ft/év 

- felnőttek ……..- Ft/év  

 

Vidékiek:   

- 16 éves korig ingyenes 

- diákok, nyugdíjasok, gyes-en levő, munkanélküli ……….- Ft/év 

- felnőttek ……….- Ft  

 

- Kölcsönzési határidő lejárta után visszahozott könyvek utáni késedelmi díj: 

 ……..- Ft/kötet/hónap 

Számítógép használat: 

 

- éves bérlet (jan.01.- dec. 31-ig) ………..-Ft/év 

- negyedéves  …….....- Ft/negyedév 

- napi használat (maximum 2 óra) ………..-Ft 

 

TÓTI TV hirdetés: 

 

- képes hirdetés (max. 30 mp) ……….-Ft/30 mp 

- hírblokkban szereplő hirdetés ………..- Ft 

 

Lengyeltóti, 2013. november 7.  

 


