ÜDÜLTETÉSI SZABÁLYZAT
a VKDSZ, 4200 Hajdúszoboszló, Jókai sor 20. alatti társas üdülı 102; 202; 302 számú,
3335. Bükkszék, Vörösmarty u. 37. 119/2
2007. január 01.-tıl kezdıdı üdülés szabályozásáról
1. Alapelv:
Tagszervezetek jussanak üdülési lehetıséghez:
- alanyi jogon,
- a VKDSZ Alapszabály szerinti személyi és gazdasági döntésekkor érvényes
mandátumok számának figyelembevételével
- maradékelv alapján
A Szövetség vezetıi értekezletének (Elnök, Titkár, Alelnökök) hatáskörében van az IB
jóváhagyásával, és a Választmány tájékoztatásával a szabad turnusokra térítésmentesen
biztosítani férıhelyeket a következı esetekben:
- a Szövetség évzáró értekezletén tombolán nyert, Hajdúszoboszló, 102. szoba 1
turnus biztosítása
- országos szakmai versenyt nyert gyıztesek részére 1 turnus, a gyıztes
választása szerint a bükkszéki, vagy hajduszoboszlói üdülıben.

2. Feladatok
A fenti szervezett üdültetéssel kapcsolatos szervezési feladatokat a VKDSZ Intézı Bizottsága
végzi.
Az operatív munkát:
- kapcsolattartás,
- üdülési díjak beszedése, könyvelése,
- beutalók egyeztetése elküldése,
- üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi , hatósági teljesítések,
- gondnok irányítása
a VKDSZ gazdasági vezetıje végzi.

3. A turnusok elosztása:
3.1. A Hajdúszoboszló, 202. és a Bükkszék, 119/2. apartman minden munkahelyi szervezet
alanyi jogon veheti igénybe. A következı évi turnusokat sorsolás alapján mindig a megelızı
év utolsó választmányi ülésén osztjuk el.
3.2. A további turnusok – 102, 302. apartman –az Alapelv - ben rögzítetteknek megfelelıen
szintén sorsolás alapján kerülnek elosztásra, a 202. apartman sorsolását követıen.
3.3. Minden munkahelyi szervezetnek jogában áll az elıre meghatározott térítési díj
ismeretében az üdülési lehetıségrıl lemondani az üdülési férıhelyek sorsolása elıtt. Ebbıl
felszabadult lehetıségek a 3.2.-ban leírtak szerint kerülnek felhasználásra, illetve elosztásra.
3.4. A sorsolás és az igénybejelentés után fennmaradt turnusokat a VKDSZ más szervezet
vagy utazási iroda felé értékesítheti.
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4. Az üdülı használata
4.1.Az igénylı szervezet 45 nappal az igénybevétel elıtt a térítési díjat a VKDSZ
bankszámlájára a kiadott számla alapján átutalja.
4.2. Az üdülıt kizárólag a VKDSZ által rendszeresített, a gazdasági vezetı és a küldı
tagszervezet gazdasági vezetıje/üdülési felelıse által hitelesített személy(ek)re szóló
beutalóval lehet igénybe venni.
4.3. A beutalót a gondnoknak kell átadni. Csak a beutalón szereplı személyek és 4.5.-ban
rögzített létszámnak megfelelıen vehetik igénybe az apartmanokat.
4.4. A térítési díj nem tartalmazza a Hajdúszoboszlón és Bükkszéken érvényes idegenforgalmi
adót, amit a helyszínen az eltöltött éjszakák és a személyek számától függıen, bizonylat
ellenében a gondnoknál kell kifizetni.
4.5. Az apartmanokban elhelyezhetı személyek száma:
Hajdúszoboszló
102. apartman: 2 felnıtt
202. apartman: 2 felnıtt + 1 gyermek
302. apartman: 2 felnıtt + 2 gyermek
Bükkszék
119/1. apartman: 2 felnıtt
119/2. apartman: 2+1 felnıtt, vagy 2 felnıtt+ 2 gyermek
További személyek (felnıtt, vagy gyermek) elhelyezésére nincs lehetıség.
4.6. Turnusok idıtartama:
1 hét - 7 éjszaka (szombattól-szombatig)
Turnus indítás elsı idıpontja: 2007. január 06. szombat
Turnusváltás minden szombaton történik.
Az apartmanokat az üdülés megkezdésekor 14. órától lehet lefoglalni, a üdülés
befejezésekor 9. órakor el kell hagyni.
4.7 A tagszervezetek jogosultak egymás között a turnusokat cserélni. Ezt az igénybevétel
megelızı pontjainak betartásával tehetik meg.

A VKDSZ ezen üdülı tekintetében a NEMZETI ÜDÜLÉSI ALAPÍTVÁNY- nál bejelentett
ÜDÜLÉSI CSEKK- elfogadóhely.
Az üdülı funkcionális használatának rendjét a az apartmanokban kifüggesztett HÁZIREND
tartalmazza.
Jelen szabályzatot valamennyi tagszervezet köteles szakszervezeti tagjaival megismertetni.

2

