
DEMECSER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
9/2010.(IV.30.)  

 
önkormányzati  rendelete 

 
az önkormányzat költségvetését érintő ár és díjtételekről  

 
 
Demecser Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2) 
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotót hatáskörében, az Alkotmány  44/A. 
§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 
 
   

1.§ 
 
Demecser Város Önkormányzat a tulajdonában álló egyes ingó és ingatlan 

vagyontárgyak használatát – a szabad kapacitás erejéig - a jelen rendeletben 
szabályozott ár és díjtételek megfizetése mellett, azonos feltételekkel biztosítja a 
lakosság, szervezetek és önkormányzati dolgozók számára. 
      
      2.§ 
 
Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású Sportcsarnok, Művelődési Ház és 
Gimnázium helyiségeinek bérleti díja:  

 
a) Művelődési Ház: 

aa)  nagyterem: bruttó 5000 Ft/óra 
ab) előtér: bruttó 1000 Ft/óra 

 
b) Sportcsarnok: 

ba) 2 öltözővel: bruttó 5000 Ft/óra 
bb) 4 öltözővel: bruttó 7000 Ft/óra 

 
c) Gimnázium: 

ca) előtér: bruttó 5000 Ft/óra  
cb) egyéb terem: bruttó 2500 Ft/óra 

 
 

3.§ 
 

Az önkormányzati tulajdonú és fenntartású Élelmezési üzem helyiségeinek és 
berendezéseinek bérleti díja: 
 
a) 6 óra időtartamot meghaladó rendezvények: 

aa) 100 főig: bruttó 100.000 Ft/alkalom 
ab) további 20 főként: 7500 bruttó Ft/alkalom 
 

b) 6 óra időtartamot meg nem haladó rendezvények: 
ba) 100 főig: bruttó 50000 Ft/alkalom 
bb) további 20 főként: bruttó 5000 Ft/alkalom 
 
 
 
 



4.§ 
 

(1) A szolgáltatások igénybevétele szóban a jelen rendeletben meghatározott 
díjtételek megfizetése ellenében történik. A 3.§ szerinti szolgáltatásról írásos 
megállapodás szükséges kötni.       

 
(2) A bérbeadás során keletkező kárt, megsérült eszközök értékét a bérlő köteles 

megtéríteni.  
  

5.§ 
 

(1) Lakossági fénymásolást az Erkel Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói 
végeznek. A fénymásolás térítési díja bruttó 10,-Ft/oldal, a faxolás térítési díja 
bruttó 250,-Ft/oldal. 

 
(2) Demecser Város Önkormányzatánál folyó ügyintézéshez szükséges iratok 

fénymásolása és faxolása ingyenes.  
       

7.§ 
 

Az önkormányzati ingók és ingatlanok bérbeadása során a bérbeadói jogokat az 
érintett intézmény vezetője, illetve az élelmezési szakfeladat vezetője gyakorolja. Az 
írásos, hosszú lejáratú, legalább 1 hónapon túli időtartamú szerződéseket a 
polgármester jogosult megkötni azzal, hogy azt a testület elé terjeszti díjmegállapítás 
céljából. 
 

8.§ 
 
Ez a rendelet 2010. május 1-jén lép hatályba. 
 
 
Kiss Gyula    Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
Polgármester   Jegyző helyett eljáró 
 
 
        Imréné Bötykös Katalin 
         köztisztviselő 
 
 
Jelen rendeletet 2010. április 30.-án kihirdettem. 
 
   
    Mártonné dr. Csimbók Ildikó 
    Jegyző helyett eljáró 
 

Imréné Bötykös Katalin 
         köztisztviselő 

 


