MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
Murakeresztúr Község Önkormányzati Képviselőtestületének
20/2003. (XII. 12.) számú rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről
és bérleti díjáról
Murakeresztúr Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990.
évi LXV. törvény 1. § (6) b.) pontjának felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1.§
(1) A rendelet hatálya kiterjed Murakeresztúr község területén:
- Az önkormányzat (továbbiakban: fenntartó) által fenntartott és működtetett intézmények
bérbeadására és bérleti díjának megállapítására.
(2) A rendelet értelmében ilyen létesítmény:
- A faluház
- A murakeresztúri Napköziotthonos Óvoda
2.§
Murakeresztúr Község Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló egyes intézmények és
helyiségeinek esetenkénti használatbavételi díját jelen rendelet 1. számú melléklete alapján állapítja
meg.
3.§
Az egyes bérleti jogviszonyok létrejöttéhez egyedi megállapodás kötése szükséges, amelyben
rögzítésre kerül a bérbeadás tartalma, az eszközökben keletkezett károk, hiányok megtérítésének
módja. A bérleti szerződést a bérbevevővel az intézmény vezetője írja alá.
Záró rendelkezések
4. §
(1) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.
(2) Ez a rendelet 2004. január 1-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a Murakeresztúr Község
Önkormányzati Képviselőtestületének többször módosított 2/1998. (II. 13.) számú rendelete hatályát
veszti.
Murakeresztúr, 2003. december 11.
Pavlicz Lajos
polgármester

Hervai Edit
körjegyző

A rendelet kihirdetve:
Murakeresztúr, 2003. december 12.
Hervai Edit
Körjegyző
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számú melléklet

Intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendje és díjai
2013. március 11-ei hatállyal
Intézmény

Rendezvény megnevezése

Díj

(Ft)

Önkormányzat ebédlője

Ebédlő + konyha

Ebédlő konyha nélkül:

Bál

70.000.-

Lakodalom 100 főig

55.000.-

Lakodalom 200 főig

65.000.-

Lakodalom 200 fő felett

75.000.-

Családi és zártkörű rendezvény 50 főig

35.000.-

Családi és zártkörű rendezvény 50 fő felett

45.000.-

Családi és zártkörű rendezvény 25 főig

10.000.-

Családi és zártkörű rendezvény 50 főig

20.000.-

Családi és zártkörű rendezvény 50 fő felett

30.000.-

Konyhahasználat:

50 fő

15.000.-

100 fő

20.000.-

200 fő

30.000.-

Murakeresztúr székhellyel bejegyzett egyesületek, civil szervezetek évente egy
alkalommal 50%-os kedvezménnyel vehetik igénybe az önkormányzat ebédlőjét
bálok tartására.
Művelődési Ház helyiségei
Földszinti olvasóterem
Gyűlések, ülések alkalmanként
Vásárok, bemutatók alkalmanként max. 3 óra
utána inden megkezdett óra

10.000.6.000.1.000.-

Zártkörű rendezvény (osztálytalálkozó, ballagás, nyugdíjas búcsúztató)
nyitvatartási időben 70 főig

15.000.-

igény szerint, nyitvatartási idő után 70 főig

20.000.-
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Színházterem
1 óra

15.000.-

1 – 3 óra között

30.000.-

további minden megkezdett óra

5.000.-

Földszinti előtér
Bál 110 főig

50.000.-

Bál 160 főig

70.000.-

Murakeresztúr székhellyel bejegyzett egyesületek, civil szervezetek évente két
alkalommal ingyen vehetik igénybe a földszinti olvasótermet közgyűlések, ülések
tartására nyitvatartási időn belül, valamint évente egy alkalommal 50%-os
kedvezménnyel vehetik igénybe a művelődési ház helyiségét bálok tartására.
Murakeresztúr község kultúrális csoportjainak próbái és fellépései az intézményben
ingyenesek.
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Módosította a 1/2013.(III.8.) számú rendelet

