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Házi rend
a mískolezi ágo hitve evangy.
eg'yházközség épületeiben és
udvaraiban.
(Hunyady-utcza 8. és 10., Kun József-utcza 7. és 9.)

1. A tulajdonos egyház 4 tagból á1l6
intéző Bizottsága által gondoskodik
házainak, udvarainak
rendbentartásár61,
a
megállapitott
rendnek betartásár61;
intéz-kedik a panaszkönyvbe
beirt kifogások,
panaszok elenyésztetéséről
és a kivánalmaknak lehetőleg teljesitéséről ; megköti
a lakófelekkel
a szerződést, átveszi tőlük
a házbért, elfogadja vagy eszközli a felmondást;
átadja a lak6knak
helyfoglaláskor és átveszi a lakóktól
kiköltözés
előtt az egyháznak előszobákban, szobákban, konyhában,
éléskamrában.
fürdőszobában, - padon és pinczehelyiségben
levő
értékeit leltár mellett.
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2. Az intéző 'Bizottság összes teendőinek elökészitőj e, üléseiben előadója és
a megállapitott
rendnek, 3 szolgának mint
házmesternek
igénybe vételével.
fentartőja az Intéző, a ki a lakéfelekkel
k özvetlenül intézkedik s mindenre
nézve, a
mi az udvarokban,
házakban, lakásokban,
pinczékben,
padokon,
fürdőkádaknál
és
vizvezetéknél
a megállapitott
rendnek betartására
vonatkozik,
személyesen
intézkedik.
3. Az intéző Bizottság hivatalos helyisége az egyházi jroda (Hunyady-utcza
8., földszint jobbra), a hol naponta
délutáni 4-6 óra közt az Intéző tartózkodik, a hol a lakók panaszaikat
vagy kivánalmaikat
a panaszkönyvbe
bejegyezhetik, a hol a bérbevétel vagy a felmondás történik és a hol a házbér negyedévenként ellennyugta
és nyugta triellett
fizettetik.
4. Alakhelyek
és bolthelyiségek
kibérlésére nézve kivétel nélkül szerződés
köttetik s azon ingó tárgyakról,
melyek
a bérlet tartamára
használatul, vagy mint
a lakás tartozékai
átvétetnek,
leltár készittetik. Azon szerződést és ezen leltárt
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tartozik minden egyes bérlőfél aláirni s a
kézhez kapott ezen házirendet
betartani,
cselédei által is felelősség mellett betartatni.
5. A lakhely ek és bolthelyiségek
felmondására nézve irányadó a városnak
szabályrendelete.
A 600 koronán alól levő
_lakások november első napját kivéve,
a
mennyiben
a szerződésben
nem történt
más intézkedés,
tehát február 1., május
1. és augusztus első napján a házbér befizetése után déli 12 óráig szabályosan 1/4
évre felmondhatók.
Hasonló módon történik a 600 koronán felül bérelt lakásokra
és a bolthelyiségekre
nézve is május és
november
hónapok
első napján
házbér
lefizetése után déli 12 6ráig a -szabályos
fél éves felmondás.
6. A lakók és boltbérlők
ittlakás uk
ideje alatt tartoznak a házrend követelte
tisztaságot, a társlak6k
és bérlők jogait,
a békés együttélést
és az egyház jellege,
ugyszintén a templomudvar
követelte tisztességet megóvni,
megtartani
és cselédjeikkel. boltszolgáikkal
és segédeikkel felelősség mellett megtartatni.
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Nevezeiesen :
a) Minden lakó csak az általa kibérelt és szerződésében megnevezett
helyeket használhatja
saját czéljaira.
b) Minden lakó használhatja
a villamvilágitást
saját költségére,
vagyis a
villamóráérL járó havi bérösszeg, ugyszintén a villamtársaságnál
hektovatt
őrán-.
ként 10 fillér közvetlenül
fizetésének kötelezettsége
mellett;
az egyháztól szerződésben fel vett vagy fel veendő berendezésért és felszerelésért
pedig szavatolni
köteles és az ezután járó tőkebefektetési
illetéket lj 4 évenként a házbérrel
együtt
az egyház pénztárába
befizetni tartozik.
Tartozik továbbá
kéménysepretés,
ürgödör tiszti tás és szemethordés
ozimén 600
koronán alóli bérlet után évente 12 és
600 koronán felül levő bérlet után 24 koronát évente fizetni. Az utczalocsolás dija
közvetlenül
a város
nyugtájára
külön
fizettetik.
c) Minden lakó ingyen használatba
kapja a vizvezetéket
a konyhában és a fürdőszobában, ugy azonban, hogy a konyhai
vizvezeték csak a mosatáson kivül levő
szükségletekre,
a fürdői vizveseték
pedig
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csupán fürdési czélokra használható;
a
csapoknak esetleg nyitva hagyása, vagy
a fürdőmelegitőnek
rossz kezelése okozta
károkért szavatol.
d) Minden lakó köteles a fürdő elhasznált vizét a fürdőkád csapján, a konyhában elhasznált vizet pedig mint szenynyes mosadékot csak is az erre rendelt l~öntő kagylóba beöntve, tehát az árnyékszék
megkimélésével,
lebocsátani.
Az árnyékszékbe és konyhai leöntőkbe
történő beöntés okozta kárért a lak6 vagy bérlő
szavatolni tartozik.
e) Minden lakó köteles a fagyos téli
időszakban - deczember, január és február hónapokban
- magát a visvezetékből délutáni
4 óráig a szükségeIt viz
mennyiséggel
ellátni, azért, mert a vizvezeték a befagyás veszélyének
kikerülése
szempontjából
naponta délutáni 5 órakor,
összes vizének lebocsátásával,
lezárafik
és
csak másnap reggeli 7 órakor nyittatik
meg ujra.
f) Minden lakó köteles ruhamosatás
czéljából a pinczeházban
levő mos6konyhát az Intéző által kijelölt
sorrendben
igénybe venni, a kimosott ruhát udvarok
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folyosók, rácsok, kértek mellőzésével, egye·
dül saját padján felaggatva szárit.ani, háztartási eszközeit pedig saját pinczéjében
és padján, a tisztaságnak
,köteles
mégóvása mellett, elhelyezve tartani.
g) Minden lakó köteles a lépcsőháznak és folyos6knak,
valamint
ezek vaskeritéseinek mindenkor ti sztán tartás a mellett a szemetet az udvaron lévő faládába,
a hamut pedig az udvaron levő vasládába
szöratni ; a poroini való tárgyakat,
a folyosók rácsainak köteles megkimélésével,
az udvarban levő porolóra levitetni s ezt
a tisztittatást., v asár- és ünnepnapokat
kivéve, naponta 7-10 óra közt, szombat napon pedig kivételesen 7-11 óra közt elvégeztetni.
h) Minden 'lakó köteles a padon levő
minden dolgát
világos nappal elvégeztetni; este és éjjel tehát zárt lámpással
sem szabad oda felmenni; köteles továbbá
a favágatást a lebocsát6 nyilás előtt, felvágott fát, kőszenet
és pirssént
pedig
ugyanazon ablaknyijáson
pinczéjébe
történő elhelyesés czéljából bedobatrii.
i) Minden lak6 köteles
cselédj eire
felügyelni s intézkedni, hogy azoknak ne
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legyen kapukulcsa, az udvaron vagy kapubejáratokban
ácsorgásra
szabadalma
s a
szomszéd lakók cselédségévei
a csendet
és békét zavarólag
ne lehessen érintkezésük.
j) A Iakök egyike sem tarthat
sem
a szabadban,
sem a padon, folyosókon,
lépcsőházakban,
udvarokon
állatot. Szárnyas kis állatok egyedül a lakó pinczéjében elhelyezve kezelhetők.
k) Minden lakó köteles: nov.-febr.
hónapokban esti 9 órától, márczius-okt.
hónapokban
pedig esti 10 órától bezárt
kapu nyitásáért éjfeIig 10 fillért, éjfél után
20 fillért az illető kaput kezelő házmesternek fizetni; a házmester pedig köteles
a kaput a fenti hónapokban
reggeli 6
órától esti 9 óráig, ill etve reggeli 5 órától esti 10 óráig nyitva tartani és a csengőnek rendben tartásár61 felelősség mellett gondoskodni.
7. A lakók elköltözésüket
megelőzőleg tartoznak az egyház iránt való pénzbeli tartozásaikat
kifizetni ; a leltár 87.erint átvett ingóságokat az ablakokkal, ajtókkal, csillarokkal,
kályhákkal,
takaréktüzhelyekkel
és fürdőkádakkal
pedig az
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Intézőnek jókarban és az összes kulcsokkal, ugyszintén magával a leltárral együtt
átadni.
Megállapittatott
november hó 30-án
bizottságok együttes

Miskolczon, 1901. évi
pénzügyi
és intézőüléseiben .

Zelenka Pál,

Radv5ny István,

lelkész.

felUuyeló.

HronyBcz J6ZSBf,
j·gIlZÓ.

