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!éI&: Előterjesztési javaslat a Nonprofit Kft. használatában Iévö ingatl4not. közmüvelődési
és kulturális feladatainak ellátását szolgáló közösségi szinterek nyifua lartás rendjéről, bérleti

dúától

Mélykút Vóros onkormányzal KéPviselőlestriletékek 20]ó. üúrcius 29-ei úIésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Mélykúti Önkormányzati Közszolgáltatási, Múvészeti és Kulturális Nonprofit Kft
hasz!álatában lévó ingatlanok, közmúvelődési és kulturális feladatainak ellátását szolgáló
közösségi színtelek nyitva taltás rendjéről, bérleti díjráró1, az alábbi előterjesztést teszem:

Nyitva tartás:

Múvelődési Htíz Mélvkílt. TóDart 58.

DE. DU. ESTE

Hétíö 8_12 13 - l5]0 RENDEZVÉNYFÜGGó
Kedd 8 12 13-21 RENDEZVÉNYFÜGGó
Szelda 8 - 12 13 - 1510 RENDEZVÉNYFüGGÓ
csütörtök 8 12 13 - 1530 RENDEZVÉNYFÜGGÓ
Péntek 8 12 RENDEZVÉNYFÜGGó
szombat RLNDEZVÉNYFüGGÓ
Vasámap RENDEZVÉNY|ÜCCÓ
Nyitvataítási időn túl, előre egyeáetett idópontban az ügyeletet megoldjuk,

sDortcsamok Mélvkút. Tópart 57.

Az iskolai lanitási idószak alatt a nyitva tanás az ónrendhez igazodik.

Hétfő - Péntek 1-14órálg

14 óra után a sportc§amokban elhelyezett kiírás szerint 19 óráig DSE szakosaályai
használják a sportcsamokot.



19-22 óráig a Cílil szerveződések, amatör focicsapatok a tömegsport rendezvények résztvevói
számá{a bizto§itjuk az intézmény hasaálatát,

A hétvégi nyitva tartás az aktuális igényekhez, versenyekhez igazodik.

Alkotóház MéIvkút. Hunyadi u. l8,

Hétfő - Vasrirnap RENDEZVÉNYFÜGGÓ
Előíe egyeztetett idópontban nyitva taítunk,

Bérleti düak:

MúvelődésiHáz Nagyterem: 2.200.-Fílóía

Klubterem: 1.700,-Ft/ón

Tartós terem bérbeadások esetén(Nyelvtanfolyam, kres§z tanfolyam, stb.) az időszakra
vonatkozó terembérleti szerződést kötünk. A számítás alapja 1600,-Ft/óra.
Egyéb foglalkoáatást elősegítő képzések felzlírkóztató tanfolyamok, képzőintézményekkel
yagy azokat segítő szervezetekkel m9gkötött bérleti szerzödés alapján az alábbiak szerint
kerül megállapitásla.

- óradij esetén: min óradíj 500.-Ft/óra
- alkalom esetén: min. 3.000,-Ft/alkalom( mely nem haladhatja meg a napi 6 órát)

Egyéb családi és társas nem üzleti és tercmigények esetén az alábbi óradíjat alkalmazzuk.

Családi rendezvények: névnap, születésnap, kereszteló. esküvő, ballagás, lakodalom stb.

- 1300,-FVóra,/kistelem, teakonyha, wc-k, bútorzat
- 1500,-Ft/óra,/nagyerem, kisterem, teakonyha, wc-k, bútorzat

Teljes intézmény használata: 22oo.-FVóra

60,-Ft/fö(étké§zlet ha§ználat, pohár, terítő)

Sportcsamok óra díja 2000,-Ft/óra (kivéve a rendeletben foglaltakat)

A településen kivüli szervezetek részére, kízátólag sport és kulturális rendezvények
lebonyolítására!

A Mélykúti spoú és civil szervezetek. önszerveződő egészségmegőrző és rekeációs vagy
rehabilitációt §zolgáló c§oportok számára, kizirólag egé§zségmegőrző, sport és kulturáli§
lendezvényeik, szervezett és elózetesen egyeztetett programjaik részére a teremhasználat
ingyenes!

A sportcsamok magán és családi Iendezvényeke nem adható bérbe!



(1) A közösségi tereket térítésmentesen veheti igénybe a rendezvény szeívezője:

a) a városi oktatá§i intézmények évenként az egész iníézrnényt éIintő külturális
nagyrendezvényükhöz és az azt megelőzó íiipróbához,

b) kaíitatív célú szervezetek kulturális és jótékonysági rendezvényeihez, amennyiben
vállalkozási te\.ékenységgeI nem ös§zeíiiggö.

c) bevett egyház kulturális célú alkalmi rendezvényeihez,

d) az önkormányzat saját rendezvényeihez,

e) nemzetiségi önkormányzat kulturális rendezvényeihez.

(2) Térítési díj megfizetése ellenében
rendezvényekhez:

a) tanfolyamok,

b) tiincmulatság,

c) magánrendezvények,

d) kereskedelmi célú vállalkozások részere.

e) pártrendezvények, választási gyűlések.

A bérleti díj ménéke: l500Ftl&a

Mélykút 20l6. március l7.

vehető igénybe közösségi tér az alábbi
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