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1 2 .  N a p i r e n d  
 

E L Ő T E R J E S Z T É S   

a Tóparti Üdülőház szállásdíjainak felülvizsgálatához 
 

 

 

 Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Bánk Község Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében lévő Tóparti Üdülőházban alkalmazott 

szállásdíjakat a képviselő-testület határozza meg. 
A szállásdíj minden évben felülvizsgálatra kerül. 

 

A jelenleg hatályos szállásdíj: 
 

 1 szoba díja 1 éjszakára (áfával): 

 1 fő felnőtt részére:   6.000Ft/éjszaka; 

 2 fő felnőtt részére:   8.000 Ft/éjszaka; 

 3 fő felnőtt részére:  10.000 Ft/éjszaka; 

 4 fő felnőtt részére:  12.000 Ft/éjszaka. 

 

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfával): 

- 14 éves korig 2.500 Ft/fő, 
- 14 – 18 év közötti fiatal részére 3.000 Ft/fő. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a Tóparti Üdülőház vezetőjét, hogy az alábbi díjtételek alkalmazásával a 

kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő bevitelét egyedi elbírálás alapján, minden 

felmerülő körülményt figyelembe véve engedélyezheti: 

 kis testű állat: 2.000 Ft/éjszaka; 

 közepes-, és nagy testű állat: 2.500 Ft/éjszaka. 

 

 
A Tóparti Üdülőház gazdálkodásának 2019. háromnegyed-éves helyzetéről az alábbiak szerint adunk 

tájékoztatást. A bevételek és kiadások részletes kimutatása az 1.mellékletben található. 

 

  

Bevételek alakulása  

 

Szállásdíj- és közvetített szolgáltatás bevételi összege 2019.09.30-ig 6.160 ezer Ft, mely az éves 
előirányzat (7.000 ezer Ft) 88 %-a. 

 

 

Kiadások alakulása 

 

Személyi juttatás és járulék kiadások összege: 1.614 ezer Ft, a teljesítés 41 %.  Itt kerül elszámolásra a 

tóparti ház dolgozójának illetménye. A ház kisegítő személyzete 2019-ben közfoglalkoztatás 
keretében került foglalkoztatásra, a kiadásokat a Munkaügyi Központtól kapott támogatás fedezte. 

Készletbeszerzésre fordított összeg 240 ezer Ft, az előirányzott összeg 96 %-a került felhasználásra.  

Itt kerülnek kimutatásra az irodaszer, tisztítószer és egyéb kisebb eszközbeszerzések.  
Kommunikációs szolgáltatások területén 160 ezer Ft a kiadás, az előirányzott 250 ezer forinthoz 

képest 64 % a teljesítés. Ez a vezetékes telefon kiadásokat tartalmazza, valamint az internet elérés 

költségeit.  

Szolgáltatási kiadások 
- Közüzemi díjak (áram, gáz, víz és csatorna díjak) összege 1.153 ezer Ft, az előirányzott 1.200 ezer 

Ft-hoz képest 96%-os a teljesítés.  

- Egyéb szolgáltatások összege 717 ezer Ft, a teljesítés 84%.  
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       Ebből: mosodai kiadás 573 ezer Ft, egyéb szolgáltatások (üzemorvos, bank, érintésvédelem, 
hulladékszállítás) 144 ezer Ft. 

Egyéb dologi kiadások összege 10 ezer Ft biztosítási kiadás. 

Beruházási kiadások összege 121 ezer Ft. Egyéb tárgyi eszközök, berendezések kerültek beszerzésre 

(hűtőszekrény, fűnyíró, irodai szék, telefon). 
 

Összességében megállapítható, hogy a Tóparti Üdülőház bevételei háromnegyed-éves szinten 

kedvezően alakultak, a nyári szezon bevételei az időarányost meghaladó teljesítési arányt mutatnak. A 
kiadások tekintetében a béreknél megtakarítás mutatkozik, mivel nem került betöltésre a nyári 

időszakra tervezett kisegítői munkakör. A dologi kiadásoknál a közüzemi és a mosodai kiadásnál 

viszonylag magasabb a teljesítési arány, ennek indoka, hogy ezen kiadások a forgalommal arányosan 

emelkednek. 
 

 

A szállásdíj felülvizsgálata: 
 

Infláció, rezsi költségek, munkabérek 

A KSH által közzétett 2018. évi fogyasztóiár-index: 102,8 % (változás: 2,8 %), a 2019. évi 
fogyasztóiár-index 103 % körül várható.  

2020. évben a mosodai költségek kisebb mértékű emelkedése várható.  

A munkabérek tekintetében a minimálbér emelkedése várható, az előrejelzések szerint 8 %-os 

bérnövekedéssel lehet kalkulálni. 
 

A szállásadás tevékenység az Áfa tekintetében 18%-os kulcs alá tartozik, mely várhatóan nem változik 

2020. évben. 
 

2019. január 1-jétől jelenleg érvényes 
szállásdíj 

Bruttó ár (mely 
18%-os áfá-t 

tartalmaz) 

 
nettó ár 

(tényleges bevétel) 

 

6.000 5.085 

8.000 6.780 

10.000 8.475 

12.000 10.169 

 
 

A Tóparti Üdülőház külön terme alkalmanként bérbeadásra kerül szálláshelyet nem kérő vendégek 

részére.  

Javasoljuk, hogy a terembérleti díj kerüljön meghatározásra. A Községháza nagytermének díjtétele 
2019 évben 6.500 Ft + áfa, azaz bruttó 8.255 Ft egy napra.  

A Tóparti Üdülőházban a terem bérlete esetén a személyzet biztosítása többlet szolgáltatást jelent, 

ezért a Tóparti Üdülőház külön termének bérleti díját községháza terembérleti díj összegénél 
magasabb összegben, 10.000 Ft + áfa, azaz bruttó 12.700 Ft napi díjtételben javaslom meghatározni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalni, illetve az alkalmazandó 
szállás- és bérleti díj tekintetében döntést hozni szíveskedjenek. 

 

Bánk, 2019. november 13.  

 
      Tisztelettel: 

 

  Torma Andrea 
  polgármester  
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Szállásdíj megállapítására szóló határozati javaslat: 

 

 

……./2019. (XI….) Képviselő-testületi határozati j a v a s l a t : („A” alternatíva) 

 

 

Bánk Község Önkormányzat képviselő-testülete a tulajdonában és üzemeltetésében álló Tóparti 
Üdülőház szállásdíj felülvizsgálata alapján úgy dönt, hogy a 109/2018. (XI.12.) határozatában 

meghatározott, jelenleg hatályos szállásdíjakat 2020. január 1-jétől továbbra is érvényben tartja, a 

2019. évben alkalmazott szállásdíjakat egyelőre nem módosítja. 

 
Határidő:  folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   polgármester 

 
 

……./2019. (XI…..) Képviselő-testületi határozati j a v a s l a t :  („B” alternatíva) 

 
Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében 

lévő Tóparti Üdülőház (Bánk, Tóparti sétány 1.) 2020. január 1-jétől érvényes szálláshely szolgáltatási 

díjait az alábbiak szerint határozza meg: 

 
 1 szoba díja 1 éjszakára (áfával): 

 1 fő felnőtt részére:   6.500 Ft/éjszaka; 

 2 fő felnőtt részére:   9.500 Ft/éjszaka; 
 3 fő felnőtt részére:  13.000 Ft/éjszaka; 

 4 fő felnőtt részére:  15.000 Ft/éjszaka. 

 

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfával): 
- 14 éves korig 3.000 Ft/fő, 

- 14 – 18 év közötti fiatal részére 4.000 Ft/fő. 

 
A képviselő-testület felhatalmazza a Tóparti Üdülőház vezetőjét, hogy az alábbi díjtételek 

alkalmazásával a kedvtelésből tartott háziállat (eb, macska) szálláshelyre történő bevitelét egyedi 

elbírálás alapján, minden felmerülő körülményt figyelembe véve engedélyezheti: 

 kis testű állat: 2.000 Ft/éjszaka; 

 közepes-, és nagy testű állat: 2.500 Ft/éjszaka. 

 

Határidő: 2020. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   polgármester 

 
 

 

Bérleti díj megállapítására szóló határozati javaslat: 
 

 

……./2019. (XI…..) Képviselő-testületi határozati j a v a s l a t :   
 

Bánk Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonában és üzemeltetésében 

lévő Tóparti Üdülőház (Bánk, Tóparti sétány 1.) külön terme bérleti díját napi 10.000 Ft + 27% Áfa, 

azaz bruttó 12.700 Ft  összegben határozza meg. 
 

Határidő: azonnal, folyamatos más tartalmú döntésig 

Felelős:   polgármester 
 


