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Bánk Község Önkormányzata Polgármesterének
26/2020. (XI.24.)
határozata
a Level eki Eszter Üdül ő 2021. j anuár 1 -j ét ől ér vényes szál l áshel y szol gál tat ási
dí j air ól és kül önt erm e bér l eti dí j ár ól
Az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus
világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének
megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.
törvény (a továbbiakban: Kat.) 46.§ (4) bekezdésében meghatározott jogkörömben eljárva -miszerint
veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a
polgármester gyakorolja – a képviselő-testület tagjaival történő egyeztetés alapján az alábbi határozatot
hozom:
A Bánk Község Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk,
Tóparti sétány 1.) 2021. január 1-jétől érvényes szálláshely szolgáltatási díjait az alábbiak szerint
határozom meg:
1 szoba díja 1 éjszakára (áfával):
➢ 1 fő felnőtt részére:
➢ 2 fő felnőtt részére:
➢ 3 fő felnőtt részére:
➢ 4 fő felnőtt részére:

6.800 Ft/éjszaka;
10.000 Ft/éjszaka;
13.600 Ft/éjszaka;
15.800 Ft/éjszaka.

Gyermekek részére a szállásdíj 1 éjszakára (áfával):
- 14 éves korig 3.500 Ft/fő,
- 14 – 18 év közötti fiatal részére 4.000 Ft/fő.
Felhatalmazom a Leveleki Eszter Üdülő üzemeltetéséhez foglalkoztatott személyt, 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 Bánk Község Önkormányzata tulajdonában és üzemeltetésében lévő Leveleki Eszter Üdülő (Bánk,
Tóparti sétány 1.) különterme bérleti díjának felülvizsgálata alapján a 132/2019. (XI.18.) képviselőtestületi határozatban meghatározott, jelenleg hatályos bérlet díjat 2021. január 1-jétől továbbra is
érvényben marad, a különterem bérleti díj összege 1 napra 10.000 Ft + áfa.
Határidő: 2021. január 1-jétől folyamatos más tartalmú döntésig
Felelős: polgármester
Bánk, 2020. november 24.
Torma Andrea
polgármester

