Pedagógusok Szakszervezete Heves Megyei Szervezete
3300 Eger, Klapka u. 5/b. Tel.: 36/418 804
Megyei elnök: Balogh Éva/telefon: 70/375-6355
Üdülési felelős: Flaisik Krisztina 70/311 6067
Üdülő gondnok: Szekér Lászlóné (Ildikó) 70/296 2594

HÁZIREND 2021
1. Az üdülő működtetése
Az üdülő fenntartója, működtetője a PSZ Heves Megyei Szervezete. Az üdülő működtetése nem
kereskedelmi célú, ezért az üdülést igénybe vevők által fizetendő térítési díj megállapítása a PSZ Heves
Megyei Szervezetének önköltségszámítása alapján történik. A térítési díj nem tartalmaz nyereséget, csupán
az üdülő fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését szolgálja.
A PSZ Heves Megyei Szervezete köteles gondoskodni az üzemeltetés biztonságáról, az esetleges baleseti-, s
egyéb veszélyhelyzetek elhárításáról; a mellékhelyiségek évenkénti tisztasági festéséről, a bútorzat, egyéb
konyhai eszközök felújításáról, elhasználódásából adódó cseréjéről.
2. Az üdülés térítési díjairól dönt: a Megyei Intézőbizottság a gazdasági év folyamatainak függvényében a
szokott módon.
TÉRÍTÉSI DÍJAK
Időpontok-turnusok

Benti szobák (1- 4.) Egész ház (1.– 4. sz.)

Kinti szoba

Előszezon: két turnus (jún.02. - 22.)

48 000,-Ft

192 000,-Ft

12 000,-Ft/fő

Főszezon: 1.-9. turnus (jún.23.-aug.24.)

54 000,-Ft

216 000,-Ft

13 000,-Ft/Fő

Utószezon: két turnus (08.25.-09.07.)

48 000,-Ft

192 000,-Ft

12 000,-Ft/fő

1.) Balatonszemesi üdülőnkben az üdülést igénylő főszezonban, 54 000,-Ft-t térít egy szobáért egy turnus
alatt. Négy főnél kevesebb üdülő személy esetén is ki kell fizetni a szoba árát.
2.) Elő-és utószezonban: 12 000,- Ft/fő a turnus ára; 4 fő esetén 48 000,-Ft/szoba/turnus.
3.) Amennyiben egy-egy üdülési turnusra nincs jelentkező, a megadott turnustól rövidebb időre is igénybe
lehet venni a szobákat.
Például: Négy nap, három éjszaka esetén a minimális térítési díj elő- és utószezonban: 32 000,- Ft/szoba;
főszezonban: 36 000,- Ft/szoba.
4.) A Kinti szoba használatáért mind az Elő- és Utószezonban, mind a Főszezonban annyi összeget fizetnek
az üdülő vendégek, ahányan igénybe veszik ezt a szobát. (Lásd: 2. pont Táblázata!)
5.) Amennyiben valaki az egész házat kiveszi, s a kinti szobára is igényt tart, az Elő- , Utószezonban a ház
ára: 192 000,-Ft + 12 000,-Ft-szor a vendégek száma; a Főszezonban 216 000,-Ft + 12 000,-Ft-szor a
vendégek száma.
6.) Az üdülő vendégeinek idegenforgalmi adót is kell fizetniük a helyszínen, amelynek összege 2020-ban
470,- Ft/fő/éj volt, de a Covid-járvány miatt ezt az Állam biztosította a Balatonszemesi
Önkormányzatnak. Jogszabályváltozás miatt a 70 év fölöttieknek is fizetniük kell. A 18 év alattiaknak
nem kell fizetniük.
7.) Üdülőnkben az étkezés önellátó jellegű, felszerelt konyhával várjuk az üdülőket. A közös helyiségben
televízió és internet-hozzáférést biztosítunk.

8.) Ha valaki az üdülést a kifizetett jegy ellenére nem tudja igénybe venni, kérjük, azonnal értesítse megyei
szervezetünk gazdasági vezetőjét, Flaisik Krisztinát (06/70 311 6067) és gondnokát, Szekér Lászlónét
(06/70/296 2594), hogy a szoba kiadását megkísérelhessük. Ellenkező esetben a költség – mint
eladatlan jegy- a szolgáltatást igénybe nem vevő tag Járási Szervezetét terheli.
9.) Az üdülő egy időpontban négy-négy főből álló családok üdültetésére szolgál. A melléképületben levő
Kinti szobában a működtetésért felelős személyek és családtagjaik (max. 3 fő) tartózkodhatnak.
10.) A szobák a turnus első napjának 1000 órájától foglalhatók el. A szobákat a turnus utolsó napján, 1300
óráig kell elhagyni. A szobák nem pótágyazhatók. Egyéni problémák megoldása a gondnok segítségével
lehetséges.
11.) A covid-járvány miatt szobánként egy nagykorú személy köteles aláírásával igazolni, hogy társaival,
családjával együtt megismerték és elfogadják a hatályos Járványügyi előírásokat.
12.) Kérjük, hogy az üdülőt igénybe vevők ügyeljenek az épület és a berendezés épségére, tisztaságára! A
személyes felelősség miatt bekövetkező károk és költségek a kárt okozót terhelik.
13.) Minden vendégnek be kell tartania a Házirendet, amit a pihenés megkezdése elején az ingatlan
gondnoka ismertet illetve olvasható a Házirend szabályzatban. Az Üdülő épületében, az udvaron 2200
óra után hangoskodással zavarni a saját és más üdülő vendégeit, szigorúan tilos. Az Üdülő területén
csak bejelentett vendégek tartózkodhatnak. Látogatás - a gondnoknak történő előzetes bejelentkezés
után - lehetséges.
14.) Az Üdülő területén tüzet rakni kizárólag az arra kijelölt helyen, bográcsozás vagy szalonnasütés,
grillezés céljából lehet. A tüzet a program befejeztével minden esetben el kell oltani!
15.) Az épületben tilos a dohányzás!
16.) Kérjük, ha bármely berendezés hibáját észleli, haladéktalanul jelentse az Üdülő gondnokánál, hogy a
hibaelhárítást megkezdhessük. A szándékos rongálás, vagy a berendezési tárgyak eltulajdonítása
minden esetben helyszíni kártérítést vagy feljelentést von maga után.
17.) A sporteszközöket mindenki a saját felelősségére veheti igénybe. A sporteszközöket a gondnok adja ki.
A kölcsönzött eszközöket használat után, illetve a turnus végén vissza kell adni.
Üdülőnk címe: 8636 Balatonszemes, Kossuth L. u. 4.
Üdülőgondok: Szekér Lászlóné (Ildikó) 06/70-2962 594

Eger, 2021. május 15.
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