
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A „Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. Sportiskolai sportszolgáltatási nyilvántartási, befizetési 

szabályzatáról” szóló sportszolgáltatás (tagdíj) jelenlegi havi díjait és annak egyéb szabályozását 

tartalmazó 1/2013.sz. ügyvezető igazgatói utasítás a 1/2020. számú rendeletre módosul az alábbiak 

szerint.  

A Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 2020. évi Üzleti Tervének részeként a Szolnoki Sportiskola 

költségvetésének tervezése megtörtént. Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szakosztályok költségvetése – 

alapvetően az önkormányzati támogatás és tagdíjbefizetések alapján – biztosítja a megfelelő működéshez 

szükséges alapvető forrásokat. Ennek köszönhetően, illetve a gyakorlathoz igazodva a sportszolgáltatási 

díjak mértékét  minimális mértékben szükséges módosítani.  

Fentiek alapján a 2020. április 1-jétől hatályos Szolnoki Sportiskola sportszolgáltatási díjait az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

 

A szakosztályok havi sportszolgáltatási díjai a következők: 

 

 

 

Szakosztály 

 

 

 

Teljes díj 

Kedvezményes díjak 

Iskolai díj Óvodás díj 
Általános 

kedvezmény 

Atlétika 4.000.- Ft 2.500.- Ft  2.500.- Ft 

Evezés 7.200.- Ft 2.000.- Ft  3.500.- Ft 

Judo 4.000.- Ft 2.500.- Ft 500.- Ft/alk. 2.500.- Ft 

Kajak-Kenu 5.500.- Ft nincs  4.500.- Ft 

Női Kosárlabda 4.500.- Ft 2.500.- Ft  3.000.- Ft 

Férfi Kosárlabda 5.500.- Ft 2.500.- Ft  3.700.- Ft 

Női-Férfi Röplabda 4.500.- Ft 3.000.- Ft  3.000.- Ft 

Vívás 6.000.- Ft 2.000.- Ft  5.000.- Ft 

 



 

Továbbra is kiemelt célunk – mind a gyermekek mind az edzők érdekében –, hogy a lehető legtöbben  

banki átutalással teljesítsék a befizetést.  

 

A sportszolgáltatási díj befizetési határideje legkésőbb minden tárgyhónap 15. napja, melyet átutalásos 

kiegyenlítés esetén szíveskedjenek az alábbi számlaszámra megtenni:  

 

Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. 

A bankszámlaszám: OTP BANK NYRT. 11745004-20137450 

 

 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy a banki utalással történő befizetési szándékukról tájékoztassák 

gyermekük edzőjét, hogy nyilvántartásában Ő is vezethesse ezeket. Utaláskor szükséges, hogy a 

közlemény rovatba szíveskedjenek feltüntetni gyermekük és edzője nevét, sportágát illetve a 

befizetéssel érintett hónap megnevezését. 

Edzőváltás esetén a szükséges módosítást szíveskedjenek a közlemény rovatba is átvezetni. 

 

Edző kollégáink nevében ezúton is köszönjük, hogy a sportot és a Szolnoki Sportcentrum – 

Sportiskolát választották gyermekeik egészséges életmódra nevelésében. Igyekszünk a Szolnoki 

Sportiskola hagyományait, eddigi szép eredményeit folytatva a tehetséggondozásban, utánpótlás-

nevelésben további sikereket elérni. 

 

Szolnok, 2020. március 10. 

 

Tisztelettel: 

 

 

 

                                          

 Erdélyi Gyuláné  Rózsa József 

 Szolnoki Sportiskola igazgatóhelyettes ügyvezető igazgató 


