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

ÜDÜLÉSI TÁJÉKOZTATÓ 2022
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 támogatási díj megállapítása a PSZ Heves
Megyei Szervezetének önköltségszámítása alapján történik. A támogatási díj nem tartalmaz nyereséget,
csupán az üdülő fenntartásával kapcsolatban felmerülő költségek megtérítését szolgálja.
TÉRÍTÉSI DÍJAK
Időpontok-turnusok

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

Kinti szoba

Előszezon:1-3. turnus jún. 08. – jún. 28.

50 000,-Ft

200 000,-Ft

12 500,-Ft/fő

Főszezon: 1.-9. turnus (jún.29. - aug.30.)

56 000,-Ft

224 000,-Ft

13 500,-Ft/Fő

Utószezon: két turnus (08.31. - 09.13.)

50 000,-Ft

200 000,-Ft

12 500,-Ft/fő

1.) Balatonszemesi üdülőnkben az üdülést igénylő főszezonban, 56 000,-Ft támogatási díjat fizet egy
szobáért egy turnus alatt. Négy főnél kevesebb üdülő személy esetén is ki kell fizetni a szoba árát.
2.) Elő-és utószezonban: 12 500,- Ft/fő a turnus ára; 4 fő esetén 50 000,-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 támogatási díj elő- és utószezonban: 25 000,Ft/szoba; főszezonban: 28 000,- 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: Táblázat!)
5) Amennyiben valaki az egész házat kiveszi, s a kinti szobára is igényt tart, az Elő- és Utószezonban a ház
ára: 200 000,-Ft + 12 500,-Ft-szor a vendégek száma; a Főszezonban 224 000,-Ft + 13 500,-Ft-szor a
vendégek száma.
4.) Az üdülő vendégeinek idegenforgalmi adót is kell fizetniük a helyszínen, amelynek összege 2022-ben is
470,- Ft/fő/nap lesz. Jogszabályváltozás miatt a 70 év fölöttieknek is fizetniük kell. A 18 év alattiaknak
nem kell fizetniük.
5.) Üdülőnkben az étkezés önellátó jellegű, felszerelt konyhával várjuk üdülő vendégeinket. A közös
helyiségben televízió- és internet-hozzáférést biztosítunk.
6.) 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.
7.) 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.
8.) A szobák a turnus első napjának 1000 órájától foglalhatók el. A szobákat a turnus utolsó napján, 1300 óráig
kell elhagyni. A szobák nem pótágyazhatók.

9.) 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.
10.) A covid-járvány miatt szobánként egy nagykorú személy köteles aláírásával igazolni, hogy társaival,
családjával együtt megismerték és elfogadják a hatályos Járványügyi előírásokat.
11.) Kérjük, hogy amennyiben átutalással rendezi az üdülés támogatási díjának befizetését, a megjegyzésben
az üdülő személy neve és járása is kerüljön rögzítésre.
12.) A jelentkezési lapokat
pszhevesmsz@gmail.com.
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13.) Az igénylés elfogadása visszaigazolással történik a tárgyév május 15. napjáig. Az üdülés támogatási
díját lehet banki átutalással,
a K&H Bank Zrt-nél vezetett 10403507-50526768-69801009 számú bankszámlaszámára utalni,
vagy személyesen az Irodában /Klapka u. 5/B fszt. 1./ befizetni.

Pénztári órák: hétfői és csütörtöki napokon: 830 – 1030 között.
Mivel a járványhelyzet miatt home-office-módban dolgozunk, ha más időpontban szeretne fizetni,
telefonon egyeztessen a gazdasági vezetővel, vagy a megyei elnökkel.

Az átutalásokat, befizetéseket 2022. május 17 - 2022. június 17. között tehetik meg.
Felhívjuk minden ügyfelünk figyelmét, hogy
saját banki pénztáron keresztül történő készpénzes befizetést
nem áll módunkban elfogadni, ugyanis az ott keletkező kezelési költséget nem tudjuk átvállalni.
14) Az Üdülőjegyeket az üdülő gondnokától, Szekér Lászlónétól, a helyszínen kapja meg minden üdülő
vendégünk.
15.) Üdülőnk címe: 8636 Balatonszemes, Kossuth L. u. 4.
Üdülőgondok: Szekér Lászlóné (Ildikó) 06/70/296 2594
Lakcíme: Balatonszemes, Zrínyi M. u. 22. Tel: 84/36l-l57

Eger, 2022. február 10.
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