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KIVONAT 

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

2021. szeptember 30-án tartott zárt üléséről készült jegyzőkönyvéből 

 

Szerencs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

116/2021. (IX.30.) határozata 

a Szerencsi Fürdő & Wellnessház árjegyzékének kiegészítéséről 

 

Szerencs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szerencsi Városüzemeltető 

Non-Profit Korlátolt Felelősségű Társaság (3900 Szerencs, Kossuth tér 1.) alapítója, az 

ügyvezető előterjesztése alapján az alábbi határozatot hozza: 

 

A társaság üzemeltetésében lévő Szerencsi Fürdő & Wellnessház árjegyzék kiegészítését 

2021. szeptember 03. napjától a következők szerint határozza meg.  

 

Szerencsi Fürdő & Wellnessház árai - kiegészítés 

2021. szeptember 3. – visszavonásig 

 

 

Belépők, bérletek 

hétfő-csütörtök péntek-vasárnap és 

ünnepnap 

 10-21 óra 10-22 óra 

Úszásoktatás belépő 600 Ft 

Úszás felnőtt belépő 1 500 Ft 

Úszás felnőtt belépő (szerencsi lakos) * 1 050 Ft 

Úszás diák, nyugdíjas belépő** 1 200 Ft 

Úszás diák, nyugdíjas belépő**(szerencsi lakos) * 850 Ft 

Eü. úszás 10 órás felnőtt bérlet 9 500 Ft 

Eü. úszás 10 órás felnőtt bérlet (szerencsi lakos) * 8 500 Ft 

Eü. úszás 10 órás diák, nyugdíjas bérlet**( 8 400 Ft 

Eü. úszás 10 órás diák, nyugdíjas 

bérlet**(szerencsi lakos) * 
6 500 Ft 

Úszásoktatás 30 napos bérlet 5 000 Ft 

Medencehasználat – 1 sáv belépővel 400 Ft/fő 

 

A jegy megvásárlása egyszeri belépésre jogosít, valamint a vásárlással (belépőjegy és bérlet) a 

Házirendet a belépő elfogadja! A fenti árak esetében kizárólag az úszómedence használható! 

A bérletek névre szólóak és nem átruházhatóak, személyes okmányokkal együtt érvényesek!  

* Szerencsi lakos: lakcímkártya bemutatásával vehető igénybe. 

**Diák, nyugdíjas: igazolvány bemutatásával igényelhető kedvezmény (külföldi állampolgár esetén 

diáknak minősül 6-18 éves korig, nyugdíjas 65 év felett). A 10 órás bérletek érvényessége 30 nap. 

Úszásoktatás, OEP gyógyúszás időtartamára az oktatást végző személyeknek nem kell 

belépőjegyet váltani. 



A fenti árak az áfát tartalmazzák. 

 

Határidő: 2021. szeptember 03. napjától folyamatos 

Felelős: Takács M. István ügyvezető 

 

 

 

K.m.f. 

(dr. Krajnyák Rita sk.)    (Nyiri Tibor sk.) 

                                  jegyző                                       polgármester 

(Rábainé Végh Anett sk.) 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

 

 

A kivonat hiteles:  


