TEREMIGÉNYLÉS

2.

a hallgatói célú helyiségek hallgatói igénybevételére
(A helyiség igénybevételét a mentor engedélyezheti, kizárólag a kollégium lakója kérésére. Az engedélyeket a
kollégiumok portáján kell gyűjteni. Nem használható olyan esetben, amikor jövedéki termékek árusítása,
hangosítás igénybevétele történik.)
A kollégiumban lakó igénylő neve, Neptun kódja, szobaszáma, telefonszáma:

Igényelt területek, az igénylés célja és időtartamának felsorolása:
(kollégium-helyiség-felhasználás-dátum-óra-perc)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..

Mint igénylő és felelősségvállaló kijelentem, hogy a rendezvény befejezése után a bérleményben az eredeti állapotot helyreállítom, a takarítást a használatot követően haladéktalanul elvégzem, a használt területeken történt károkozásért anyagi,
illetve a fentiek betartásáért büntetőjogi illetve fegyelmi felelősséggel tartozom.
Vállalom, hogy a rendezvénnyel kapcsolatosan mindennemű egyetemi, jogszabályi és hatósági előírást betartok és betartatok, a rendezvénnyel kapcsolatosan minden problémás ügyért, jogkövetkezményért felelősséget vállalok, adódjék az akár
a rendezvény szervezésében, előkészítésében, akár magán a rendezvényen részt vevő személyek magatartásából vagy
mulasztásából.
Teljes körű felelősséggel tartozom különösen, amennyiben a rendezvénnyel összefüggésben, annak időtartama alatt elvégzett zajmérés alapján, Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Építési Osztálya által a kollégiumi épületre kiadott és az általam megismert határozatban megállapított zajkibocsátási határérték meghaladása miatt a BME-t zaj- illetve rezgésvédelmi bírság megfizetésére köteleznék. Elismerem ezen esetre a szándékos károkozás tényét, vállalom, hogy az ilyen módon kiszabott bírság értékét a KO részére teljes körűen megtérítem. Vállalom,
hogy a szervezésben részt vevő hallgatókat a betartandó szabályokról és mind a BME-re, mind a hallgatóra vonatkozóan
lehetséges káros következményekről, továbbá a tartozás meg nem fizetésének következményeiről teljes körűen tájékoztatom. Felelős vagyok a környező lakóházak és közterület vonatkozásában, a rendezvény okán, általa okozott zaj és zavaró
hatás minimalizálásáért.

Budapest, .................................................
A terület használatát engedélyezem:

.........................................................
Igénylő

................................................... ........................................................
Hallgatói Képviselet
kollégiumi mentor

A területet rendelkezésre bocsátó (kulcsot kiadó) személy (portás) bejegyzése:
A területet kiadtam: (év-hó-nap-óra-perc-aláírás):….………………………..……………….…………..aláírás
A területet visszavettem: (év-hó-nap-óra-perc-aláírás):….………………………..…….………………..aláírás
Megjegyzések (a használat egyéb feltételei, nem megfelelő használat, károkozás stb.)
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………..
Fentiekben leírtak a valóságnak megfelelnek: ……………………..……………………(igénylő/károkozó)

