Tájékoztatás a
Kultúrház helyiségeinek 2017. február 1-től érvényes
bérleti díjairól
11/2017. (I. 23.) sz. határozat:
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában álló 7717 Kölked,
Kossuth L. u. 4. szám alatti Kultúrház helyiségei alkalomszerű igénybevételének bérleti díjait
2017. február 1-től az alábbi legkisebb összegekben határozza meg:
Kölked Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kultúrház bérleti díját lakodalom
esetén, ha legalább az egyik házasulandó fél kölkedi állandó lakos, 0.- Ft-ban állapítja meg
azzal, hogy kaució és rezsiköltség ez esetben is terheli a bérlőt.
a) Kereskedelmi, árusítási célra
aa) nagyterem
5.000,- Ft/alkalom/4 óra
ab) kisterem
3.000,- Ft/alkalom/4 óra
mindkét terem esetében minden további megkezdett óra 1.000,- Ft/óra.
Elektromos szolgáltatáson kívül mást nem tartalmaz a bérleti díj. Fűtés költsége külön
számlázásra kerül.
b) Egyéb rendezvényre, amennyiben a rendezvény időtartama nem haladja meg a 12 órát
ba) nagyterem
20.000,- Ft + teljes rezsiköltség
bb) kisterem
10.000,- Ft + teljes rezsiköltség
bc) együtt
25.000,- Ft + teljes rezsiköltség
c) Egyéb rendezvény, amely meghaladja a 12 órát
ca) nagyterem
40.000,- Ft + teljes rezsiköltség
cb) kisterem
20.000,- Ft + teljes rezsiköltség
cc) együtt
50.000,- Ft + teljes rezsiköltség
d) Az udvari, főzésre alkalmas melléképület bérleti díja 3.000,- Ft, melyet kibérelni csak a kis-,
nagy-, vagy mindkét terem együttes bérlésével együtt lehetséges.
e) A kaució mértéke a rendezvény időtartamától függetlenül
da) nagyteremnél
40.000,- Ft
db) kisteremnél
20.000,- Ft
dc) együtt
50.000,- Ft
f) A bérelt helyiségek nem megfelelő minőségű takarítása esetén a kaució összegéből levonásra
kerül a bérbeadó által elvégeztetett takarítás összege, az alábbiak szerint:
fa) kisterem és külső környezet a vizesblokkal
5.000,- Ft
fb) nagyterem és külső környezete a vizesblokkal
10.000,- Ft
fc) kis- és nagyterem, külső környezet a vizesblokkal
15.000,- Ft
g) Kölked társadalmi szervezetei, egyesülései, nemzetiségi önkormányzatai, intézményei évi egy
alkalommal, rezsiköltséggel együtt, ingyenesen használhatják a helyiségeket, viszont kauciót
ezekben az esetekben is fizetni kell.

h) Az országgyűlési, önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati és Európa
parlamentiválasztásokon induló képviselők választásonként 1 alkalommal térítésmentesen és
kauciófizetési kötelezettség nélkül vehetik igénybe a Kultúrház nagytermét.
i) Az udvari főzőhelyet mindenki csak saját felelősségére használhatja, a főzéshez szükséges
szilárd, vagy gáznemű tüzelőanyag biztosítása a bérlő feladata.
j)A bérbeadó az egyéni főzésekkel kapcsolatosan semmilyen egészségügyi, vagy más
felelősséggel nem tartozik, a bérbe vevőt terheli minden kötelezettség és felelősség.
k) Bérlő kötelessége az általa szervezett rendezvénnyel kapcsolatosan keletkező mindenféle
kommunális és egyéb hulladék összegyűjtése és elszállítása a bérlet tárgyát képező
helyszínekről, melybe a kultúrház 20 m-es külső környezete is beletartozik. Hulladékot a
rendezvényt követő 24 órán belül bérlő köteles elszállítani. Amennyiben ennek a
kötelezettségének nem tesz eleget, úgy a határozat ec) pontja szerinti 15.000,- Ft kerül
felszámításra.
l)Kölked Község Képviselő-testülete magánszemélyek által szervezett nyilvános zenés, táncos
rendezvény Kultúrházban történő rendezéséhez nem járul hozzá.
m) Kölked Község Önkormányzata Képviselő-testülete a tulajdonában álló 7717 Kölked,
Kossuth L. u. 4. szám alatti Kultúrház helyiségeinek a Botond Horgászegyesület által nem
alkalomszerűen történő igénybevételét díjmentesen biztosítja.

Kölked, 2017. február 1.
Csomor Tibor
polgármester

