
     T E R V E Z E T 

 

  

Sióagárd Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2020. (......) önkormányzati 

rendelete 

a Közösségi Térés  SióagárdKözség Konyhájateremhasználati díjairól 

 

 

Sióagárd Község önkormányzat képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) , 

e.) pontjában, valamint (2) bekezdésében meghatározott jogalkotói hatáskörébeneljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 

1.§. 

Az önkormányzat által fenntartott Konyha intézményének, valamint az önkormányzat által 

működtetett Közösségi Tér helyiségeit, termeit jogi személyek, magánszemélyek, civil 

szervezetek, vállalkozók - a polgármester hozzájárulásával- bérbe vehetik. 

 

2.§ 

(1) A teremhasználatért az igénybevevők teremhasználati díjat kötelesek fizetni. 

(2) A teremhasználati díj mértékét a Rendelet 1. számú mellékletet tartalmazza. 

 

3.§. 

(1)  A 2. § (2) bekezdésének pontjában meghatározott díj megfizetése alól mentesülnek a 

sióagárdi székhelyű, működő helyi civil szervezetek. 

(2) A 2. § (2) bekezdésének pontjában meghatározott díj megfizetése alól egyedi 

mérlegeléssel a polgármester felmentést adhat. 

 

4. § 

(1) A teremhasználati díjakat  az önkormányzat pénztárába – a terembérleti szerződés, 

megállapodás megkötésével egyidejűleg – előre kell befizetni.  

(2) A terembérleti szerződést, megállapodást az közművelődési munkatárs köti meg és a 

polgármester hagyja jóvá.  

5. §  



A rendezvények megtartása után a termek takarítását a bérlő köteles elvégezni. A takarítás 

elmaradása, vagy nem megfelelő takarítás esetén a bérbe vevő 30.000.-Ft takarítási díjat kell 

köteles megfizetni bérbe adó részére. 

6.§. 

(1) A Rendelet 2020. november 1. napján lép hatályba. 

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos módon gondoskodik. 

Sióagárd, 2020.  

 

  Gerő Attila       Balogh Györgyi 

  polgármester      jegyző 

 

Kihirdetési záradék: 

 

A rendelet 2020. ... napján kihirdetésre került. 

 

     Balogh Györgyi jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.sz.melléklet 

1. KÖZÖSSÉGI TÉR NAGYTEREM (DÍSZTEREM KIVÉTELÉVEL) BÉRLET 

 Eredeti Változás Módosított 

½ nap (max. 4 óra) + 

takarítás 
15.000,- Ft ..?.. ..?.. 

1 nap (max. 8 óra) + 

takarítás 
20.000,- Ft ..?.. ..?.. 

 

Lakodalom, nagyrendezvény 

 Eredeti Változás Módosított 

Nagyterem 

(kisteremmel együtt) 
20.000,- Ft/nap ..?.. ..?.. 

Kisterem 10.000,- Ft/nap ..?.. ..?.. 

 

2. NAPKÖZIS KONYHA + ÉTTEREM BÉRLET 

Napközi éttermi rész (konyha igénybevétele nélkül): 

 Eredeti Változás Módosított 

1 alkalom (max. 4 óra) 5.000,- Ft ..?.. ..?.. 

Lakodalom, 

nagyrendezvény 
10.000,- Ft ..?.. ..?.. 

 

Konyha igénybevétele (konyhai dolgozó közreműködési díját nem tartalmazza): 

Igénybevételi idő Eredeti Változás Módosított 

2 óra 5.000,- Ft ..?.. ..?.. 

4 óra 10.000,- Ft ..?.. ..?.. 

6 óra 15.000,- Ft ..?.. ..?.. 

 

3. CIVILHÁZ 

Tárgyaló terem 

 Eredeti Változás Módosított 

½ nap (max. 4 óra) 5.000,- Ft ..?.. ..?.. 

1 nap (max. 8 óra) 10.000,- Ft ..?.. ..?.. 

 

Hátsó helységek 

 Eredeti Változás Módosított 

½ nap (max. 4 óra) 5.000,- Ft ..?.. ..?.. 

1 nap (max. 8 óra) 10.000,- Ft ..?.. ..?.. 

 


