Üdülési tájékoztató Hajdúszoboszló 2019.
Az OMSZ üdülőben Hajdúszoboszlón az OMSZ és a KT együtt döntésével nyaralhatnak az
OMSZ dolgozói. Az üdülési jelentkezési lapok beérkezési határideje 2019. április 30.
Az OMSZ Hajdúszoboszlóra folyamatosan gondnokot biztosít. Az üdülő anyagi feltételeiért a
régió gazdasági vezető a felelős. Üdülési díj egységesen 400 Ft/fő naponta + idegenforgalmi
adó (500 Ft/fő/nap). Amennyiben a megkapott üdülési jogot valaki lemondja, köteles a KTval közölni, hogy helyette más mehessen. Előnybe kell részesíteni a több gyermekeseket és a
hosszabb szolgálati idővel rendelkezőket.
A jelentkezés feltétele: minimum 3 éves OMSZ főállású munkaviszony. Részállású dolgozók
csak üres helyre mehetnek. Főszezonban a dolgozó 5 évenként veheti igénybe az üdülést,
szezonon kívül folyamatosan. A turnusváltás szerdai napokon történik 2019. június 12-től –
augusztus 28-ig. A turnusok 7 éjszakára szólnak. Az üdülőben a házirend konvencióit be kell
tartani.
A szobákat turnuskezdéskor 16 órától foglalhatják el és az üdülés utolsó napján 10,00 óráig
kell elhagyni. Tizennégy éven aluli gyermek térítés nélkül veheti igénybe az üdülőt.
Üdülésre OMSZ dolgozó + házas/élettárs és gyermek (18 évig) jogosult.
Az üdülési díjat legalább két héttel az üdülés megkezdése előtt OMSZ csekken be kell
fizetni! OMSZ csekket mellékelünk az értesítés mellé. A befizetésről szóló csekk szelvényt az
üdülő gondnokának be kell mutatni. Amennyiben a befizetés időben nem történik meg, az
üdülést nem vehetik igénybe! Az üdülést csak az arra jogosult veheti igénybe, másra át nem
ruházhatja. Amennyiben az üdülést (elháríthatatlan akadály miatt) nem tudja igénybe venni,
azonnal a KT-t értesíteni kell és a KT dönt az új személyről. A szobák nem pót ágyazhatók!
Az üdülő területén sátrat állítani tilos! Kutyát, macskát, egyéb házi állatot az üdülőbe vinni és
dohányozni tilos!
Az üdülési kérelmeket a Közalkalmazotti Tanácsnak kell levélben megküldeni (1134.
Budapest, Róbert Károly krt. 77.). Tartalmaznia kell a kérelemnek a személyek számát
(gyermek esetén az életkort is), értesítési cím (elérhetősége telefon, e-mail), valamint, hogy a
kérelmező kapott-e már üdülési lehetőséget az OMSZ-tól és mikor. Tekintettel a hatalmas
érdeklődésre lehetőleg több turnust jelöljenek meg az igénylők a könnyebb elbírálás miatt.
Az üdülőben a konyha teljesen felszerelt: mikro, vízforraló, hűtő, rezsó. Minden szobában van
TV készülék. Üdülő gondnoka: Kántor Norbert, tel.: 20-568-7169.
Üdülési turnusok:
2019. június 12 – június 19.
2019. június 19 – 26.
2019. június 26 – július 03.
2019. július 03 – július 10.
2019. július 10 – július 17.
2019. július 17 – 24.

2019. július 24 – július 31.
2019. július 31 - augusztus 07.
2019. augusztus 07 – 14.
2019. augusztus 14 – 21.
2019. augusztus 21 – augusztus 28.

1 db 5 ágyas, 2 db 4 ágyas és 1 db 3 ágyas szoba vehető igénybe.

KÖZALKALMAZOTTI TANÁCS
1134. Budapest XIII. Róbert Károly krt. 77.
Telefon: 20/219-4754

ÜDÜLÉSI JELENTKEZÉS
Név:________________________Munkahely:
Regionális Mentőszervezet
________________megye
Mentőállomás
Munkakör: ___________________________
Lakcím: _________________________
Telefonszám: (____)____________________ E-mail cím:________________________________

Alulírott, jelentkezem a Hajdúszoboszlói OMSZ üdülőben meghirdetett üdülésre. Tartozom a
térítési összeget az üdülés megkezdése előtt 15 nappal OMSZ csekken befizetni, az igazoló
szelvényt a helyszínen bemutatni. Tudomásul veszem, hogy az üdülés 15 napon belüli
lemondása esetén az üdülési díjból visszatérítés nem igényelhető.
Az idegenforgalmi adó a helyszínen kapott csekken fizetendő be. Vállalom a
személyazonosságom igazolását érkezéskor. Az üdülés nem ruházható át. A házirend
betartását magamra nézve kötelezőnek ismerem el.
Az üdülést ___ fő felnőtt, ___ fő gyermek részvételével 2019.____.___-től 2019.____ ____-ig
kívánom igénybe venni. Helyhiány esetén ________________________ időpont is megfelel.
1.OMSZ munkaviszony kezdete: ……………… Főállású – részállású dolgozó (napi …... óra)

2. Saját háztartásban nevelt, 14 év alatti/tanuló gyermekek száma, életkora: …………
3. A családtagok között maradandó egészségkárosodott, eltérő nevelési igényű gyermek:
van
4. Előző nyaralás OMSZ üdülőben:

-

nincs

nem részesült

részesült …….. évben

(5 éven belül nyaraltak csak üres helyekre, vagy turnuson kívül kerülhetnek be)
5. Előző elutasított igény:

nem szerepelt

6. Házastárs munkahelye: OMSZ dolgozó

-

szerepelt,………évben

- egyéb eü. dolgozó - más közalkalmazott -

nincs munkahelye (nyugdíjas, munkanélküli, stb…)
Kelt: 2019. ________________________
___________________________
kérelmező aláírása
A jelentkezést

elfogadom – elutasítom
__________________________

Közalkalmazotti Tanács

