
Ipolydamásd Község Önkormányzatának

11/2006 (XI. 17) rendelete

a helységek bérbeadásának feltételeiről

Ipolydamásd Község Önkormányzat  Képviselő- testülete  a lakások és helységek bérletére,
valamint  az  elidegenítésükre  vonatkozó  egyes  szabályokról  szóló   1993.  évi  LXXVIII.
törvény  36.§  (2)  bekezdés  felhatalmazása  alapján  az  Önkormányzat  tulajdonában  lévő
helységek bérbeadásának feltételeit az alábbi rendeletben határozza meg.

1. §.

A rendelet hatálya kiterjed a Kultúrház helységeire.

2. §.

(1) A  Kultúrház  nagytermének  és/vagy  konyhájának  (továbbiakban:  helységek)
rendezvény céljára történő kiadása esetén egy alkalom 24 órás  igénybevételt jelent.

(2) A 24 óra a helység kulcsának átadásával kezdődik és annak visszaadásakor ér véget.
(3) A 24  óra  túllépése  esetén  a  bérleti  díj  időarányos  részét  kell  megfizetni.  Minden

megkezdett óra egy órának számít.

3. §.

A  rendezvényt  követően  a  szervezőnek/szervezőknek  a  helységet  tisztán,  az  eredeti
állapotot  visszaállítva  kell  átadni.  Ellenkező  esetben  a  takarítást  az  Önkormányzat
elvégezteti a szervező/szervezők költségére.

4. §.

(1) Bérleti díj befizetésével egy időben 10.000.- Ft-ot letétbe kell helyezni az esetlegesen  
      bekövetkező károk és az elmaradt takarítás költségeinek fedezetére, amennyiben kár  
      nem keletkezik, és a takarítást elvégezték, a letétbe helyezett összeget, a rendezvényt  
      követő első munkanapon a Márianosztra-Kóspallag-Ipolydamásd Községek       
      Körjegyzőségének Ipolydamásdi Hivatal (továbbiakban:  hivatal) ellenőrzést követően
      visszafizeti a   szervezőnek/szervezőknek.
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(2) Amennyiben a letéti  összeg nem éri  el  ,  vagy nem fedezi  a kárt  és a takarítást,  a
különbözettel 8 napon belül el kell számolni.

(3) Bérleti  díjat  a  letéti  összeget  a  rendezvényt  megelőző  munkanapon  a  hivatal
pénztárába kell befizetni.

(4) A helység kulcsát csak a bevételi bizonylat bemutatását követően lehet átadni.

5. §. 

(1) A helyiség bérbevételének igényét – a rendezvényt megelőző 2 héttel - írásban a 
hivatal pénzügyi ügyintézőjével történt egyeztetést követően,  a Polgármesternek 
címezve  (2631  Ipolydamásd Fő u. 85.)   kell bejelenteni.

(2) A helységek kulcsai a hivatalban vehetők át.

6.   §. 

A rendezvény ideje alatt a balestei és tűzvédelmi szabályok betartásáért az ott tartózkodók
testi épségéért a rendező/rendezők a felelős.

7. §. 

      A helységbér mértékét az önkormányzat határozatban állapítja meg.

8. §

Ez a rendelet 2006. december 1. napján lép hatályba.

Ipolydamásd, 2006. november 16.

Rományik Ferenc Bahil Emilné
  polgármester   körjegyző

A rendelet kihirdetve 2006. november 17.

Bahil Emilné
  körjegyző
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                  66/2006. (XI.16.) Kt. sz. határozat

                           

                    Ipolydamásd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
                    Kultúrház helyiségeinek bérleti díját berendezéssel együtt az 
                    erről szóló rendeletének hatályba lépésével egyidejűleg alábbiakban
                    állapítja meg:

                    l./ Rendezvény – 24 órás – igénybevétel esetén  

- az összes helyiség igénybevétele esetén     10.000 Ft/alkalom   
- csak a nagyterem + mosdó helyiségek         8.000 Ft/alkalom
- csak a konyha + mosdó helyiségek              6.000 Ft/alkalom
- fűtési díj +                                                    4.000 Ft/alkalom

                    2./ Egyéb – 8 órát meg nem haladó – igénybevétel esetén

                        -    az összes helyiség igénybevétele esetén         800  Ft/óra
                        -    csak a nagyterem + mosdó helyiségek            500  Ft/óra
                        -    csak a konyha + mosdó helyiségek                 500  Ft/óra
                        -    fűtési +                                                            300  Ft/óra        

                   Felelős: polgármester
                   Határidő: folyamatos

              Rományik Ferenc sk Bahil Emilné
                      polgármester                   körjegyző


