B.-A.-Z. Megyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház
………………………………………….Tagkórház

NÉV: ………………………………………………..
MUNKAKÖR: …………………………………….
MUNKAHELY: ……………………………………

Iktatószám: ………………

FÉRŐHELY KIUTALÓ HATÁROZAT
1. A Kérelmező részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató
Kórház – a továbbiakban: Intézet - kezelésében lévő Tóth Ilona Orvosszálló (II.
kategória) a ……..sz. szobában …….. db férőhely kiutalásáról rendelkezem.
2. Az igénylés időtartama: ……………………………………………. terjedő határozott idő.
3. A férőhely használatának térítési díja havi …………………………………. elektromos
eszközök használatáért, melyet havonta, a hónap 20. napjáig kell egy összegben befizetni
az Intézet Házipénztárába (Pénzgazdálkodási Osztály) készpénzben számla ellenében,
vagy átutalással. A térítési díj magában foglalja a berendezési és felszerelési tárgyak
használatának költségét, a fűtés-, víz-, áramszolgáltatás díját, valamint az ágynemű
használatot és annak cseréjét.
Az esetlegesen igénybe vett külön szolgáltatásokért további térítési díj kerül
felszámolására.
4. A Kérelmező köteles a szálló, valamint a férőhely helyiségeit, a leltár szerint átvett
berendezési, és felszerelési tárgyakat rendeltetésszerűen használni, a jó gazda
gondosságával kezelni, s állagát megóvni. Köteles a szállás házirendjét maradéktalanul
betartani, a szállás rendjét, tisztaságát megőrizni. A férőhelyet másnak át nem engedheti,
oda idegen személyt nem fogadhat be. E kötelezettségei megszegésével okozott károkért
teljes anyagi felelősséggel tartozik.
5. Megszűnik az igénylés a határozott idő elteltével, illetőleg a Kérelmező az Intézettel
fennálló közalkalmazotti vagy egyéb foglalkoztatásra irányuló jogviszonya
megszűnésével a megszűnés napján. Megszüntethető a felek közös megegyezésével,
illetőleg - az Intézet részéről indokolt - felmondással, 30 napos felmondási idő
kitöltésével. A felmondás oka különösen Intézeti érdek, vagy a Kérelmező családi
állapotában bekövetkező változás lehet, melyet a Kérelmező köteles bejelenteni.
6. Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha bármely fél a jelen szerződésből folyó
kötelezettségét súlyosan megszegi, így különösen ha a Kérelmező a házirendet, illetve az
együttélés szabályait súlyosan, vagy ismételten megszegi, a férőhely berendezési,
felszerelési tárgyait rongálja, oda idegent befogad, a bérleti díj fizetését elmulasztja, vagy
fizetési kötelezettségét ismételten jelentős késedelemmel teljesíti.

7. A használat megszűnése esetén a Kérelmező – további elhelyezési igény nélkül - köteles a
férőhelyet ingóságaitól kiüríteni, abból kiköltözni, s a megszűnést követő 3 napon belül
tisztán, s rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban, leltár szerint visszaadni. A
Kérelmezőt térítési díj fizetési kötelezettség a férőhely visszaadásáig terheli.
8. Az Intézet részéről a férőhellyel kapcsolatban intézkedésre jogosult: Juhász Ildikó
gondnoksági koordinátor.
9. A férőhely kiutalásával illetőleg a használatával kapcsolatos egyéb kérdésekre a Ptk. 423.
- 433.§- ban foglaltak az irányadók.
Miskolc, ……………………………

……………………………………….
Vas Mónika
ápolási igazgató
A határozatban foglaltakat megértettem és magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Tudomásul veszem, hogy a leltár szerint átvett berendezési és felszerelési tárgyakért, a
bérleményben okozott károkért teljes anyagi felelősséggel tartozom.

………………………………………………
Kérelmező

Erről értesülnek:
1./ Címzett
2./ Gondnoksági csoportvezető
3./ Pénzgazdálkodási Osztály
4./ Humánpolitika
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