BENTLAKÁSI MEGÁLLAPODÁS
(Önköltséges)
amely létrejött, egyrészről a Károli Gáspár Református Egyetem (KRE) (székhely:1091 Budapest, Kálvin tér 9., adószám:
18060676-2-43, OM azonosító: FI 44189), Bethlen Gábor Kollégiuma képviseletében Sipos Tamás ügyintéző,
másrészről

NÉV:………………………………………………..………….. hallgató, NEPTUN kód: ……………………….
OKTATÁSI azonosító: …………………………………………………… mint a kollégium lakója között.
A Kollégium a fent nevezett hallgató részére a 2019/2020 tanévre férőhelyet biztosít.
A kollégista vállalja, hogy a kollégiumi díjat, melynek összege: 21.500,- Ft/hó, az egyetem gyűjtőszámlájára
átutalja, és a NEPTUN rendszerben a kiírt tétel megadott határidejéig befizeti.
A kollégista tudomásul veszi, hogy:
amennyiben a fizetési kötelezettségnek a megjelölt határidőre nem tesz eleget, késedelmi díjat kell
fizetnie, (aktuális Szolgáltatási díjtáblázat alapján), melyet szintén a NEPTUN rendszerben kell befizetni.
amennyiben fizetési kötelezettségnek a befizetési határidőt követő 30 napig nem tesz eleget, úgy azonnali
hatállyal ki kell költöznie a kollégiumból.
amennyiben a kollégiumból indokolatlanul kiköltözik, köteles a kiköltözés hónapján túl, a tanévből
hátralévő időre járó, de maximum 2 havi kollégiumi díjat megfizetni. Indokolt kiköltözésnek tekinthető
az előre bejelentett tanulmányút vagy a hallgatói jogviszony megszűnése.
köteles kiköltözési szándékát legalább egy hónappal előre jelezni.
A kollégium lakója a lakószoba mellett jogosult a közös helyiségeket a Házirendben meghatározott módon
használni. A kollégium lakójaként elfogadja az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatában
megfogalmazott követelményeket, magatartása, életvitele minden tekintetben összeegyeztethető az Egyetem
református szellemiségével.
Kijelentem, hogy beköltözéskor a 100 000 Ft feletti értéktárgyakról külön nyilatkozom az Értékbejelentő lapon.
Tudomásul veszem, hogy az általam a kollégiumba bevitt értéktárgyaimért a kollégium nem vállal felelősséget.
Kijelentem, hogy a Házirendet betartom, a szobám tisztaságáért felelek, az épület műszaki eszközeit
rendeltetésszerűen használom, a rendelkezésemre bocsátott felszerelési tárgyakban keletkezett károkat jelentem
és megtérítem, a szelektív hulladékgyűjtés szabályait betartom. Tudomásul veszem, hogy a kollégiumi tanár és a
HÖK képviselője heti rendszerességgel ellenőrzi a szobák rendjét és tisztaságát.
Tudomásul veszem, hogy a kollégiumból való kiköltözésem alkalmával – melynek időpontját munkaidőben
egyeztetem a kollégiumi tanárral – a berendezési és felszerelési tárgyakkal köteles vagyok személyesen
elszámolni, illetve a szobában található hűtőt kihúzva, leolvasztva, a szobát kitakarítva, rendben a kollégiumi
tanár jelenlétében átadni. Tudomásul veszem, hogy amennyiben az átadás nem történik meg, a kollégiumi díj
tovább kiszámlázásra kerül.
Beköltözés dátuma: 2019 év…….….. hó………nap
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Kollégista aláírása

Kiköltözés dátuma:

PH
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Sipos Tamás, ügyintéző

................ év ........................................ hó ....................... nap

A kollégiumi férőhely és az átvett felszerelési tárgyak hivatalos átadása megtörtént,
díjtartozása nincs. A Bethlen Gábor Kollélgiumnak a hallgató felé további követelése nincs.
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