
 

 
4. NAPIREND               Ügyiratszám: 27/126-1/2018. 

 
ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2018. december 20-i nyilvános ülésére 
 
Tárgy:    A Községi Könyvtár és Kultúrház helyiségeinek és felszerelésének 

  bérbeadásáról  megalkotott szabályzat véleményezése 
Előterjesztő:   Bolla Albert polgármester 
Előkészítette:  Önkormányzati és Igazgatási Iroda 

Általános Igazgatási Csoport 
   Molnár Károly csoportvezető 
Megtárgyalja:   
 
Meghívott:            -  
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A településünkön az önkormányzat tulajdonát képező 8300 Raposka, Fő utca 51. szám alatt 
található Községi Könyvtár és Kultúrház helyiségeit, valamint felszerelését igény esetén bérbe 
adtuk különböző rendezvények céljára.  
A jelenlegi gyakorlatot egy 2007. áprilisban kiadott díjszabás alapján folytattuk, amely már 
nem nyújtott fedezetet a létesítmény üzemeltetésére, az elhasználódott eszközök pótlására. 
Időszerű az új szabályok megállapítása.  
A hasznosítás módját egy szabályzatban célszerű meghatározni, amelyben felsoroljuk a 
bérbeadható helyiségeket, eszközöket és azok bérleti díjait.  
A szabályzat tervezetét az előterjesztéshez mellékeltük.  
Az előterjesztés nem tartalmazza a bérleti díjak mértékét. Erre a Képviselő-testület tagjaitól 
várom a javaslatokat.  
A díjak mértékét oly módon javaslom megállapítani, hogy a raposkai lakosok részére 
kedvezményes díjszabást tudjunk alkalmazni.  
A bérbeadásnál a nagyteremmel tudunk számolni, amelynek a maximális befogadó képessége 
80 fő. Amennyiben a teremhasználathoz a konyhát is igénybe kívánják venni, úgy kiegészítő 
díjat kellene megállapítani, amely a felszerelést (tányér, pohár stb. is tartalmazhatja).  
A terembérletet célszerű téli – nyári szezonra megbontani, mert a fűtés rezsiköltsége jelentős 
a téli szezonban.  
Eszköz bérbeadás esetében sörpad garnitúrával, (1 asztal + 2 db pad), illetve a rendezvény 
jellegétől függően asztalokat és székeket tudunk biztosítani.  
A bérbeadásról célszerű szerződést kötni, amelyben többek között a bérbe vevő anyagi 
felelőségét is rögzíteni kell az esetleges károk keletkezése esetére.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és döntését meghozni 
szíveskedjék. 
 

 



 

 
HATÁROZATI JAVASLAT 

 
Raposka Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a Községi Könyvtár és Kultúrház helyiségeinek, 
valamint eszközeinek bérbeadása tárgyában 
megalkotott szabályzat tartalmával egyetért.   

 
Tapolca, 2018. december 10. 
             Bolla Albert 
            polgármester 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Polgármesteri utasítás  

 
A Községi Könyvtár és Kultúrház területén található helyiségek használatára, valamint 

rendezvények szervezésére, lebonyolítására vonatkozó igénybevétel rendjéről 
 

A Községi Könyvtár és Kultúrház (a továbbiakban: Kultúrház) területe, helyiségei és eszközei 
elsődlegesen Raposka Község kulturális feladatainak ellátását kell, hogy szolgálják. 
Használatuk átengedésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az átengedés az 
alapfeladat ellátásában nem okoz zavart. 
 
I. A szabályozás hatálya 

A szabályzat hatálya kiterjed Raposka Község Önkormányzata tulajdonában levő 
Kultúrház épületére és egyéb építményekre a 80. helyrajzi számú teleken. 

II. A bérbeadás általános feltételei 
1. A Kultúrház területét, helyiségeit ideiglenes használatra (továbbiakban: bérletre) a 

meghatározott térítési díj megfizetése mellett csak abban az esetben lehet átengedni, 
ha az átengedés az Kultúrház rendeltetésszerű működését nem zavarja, Önkormányzati 
rendezvénnyel nem ütközik, és az Önkormányzat hírnevét a bérlő tevékenysége nem 
csorbítja. 

2. Kulturális, társadalmi és egyéb rendezvények céljára helyiségeket bérbe adni 
elsősorban hétvégén lehet. Kereskedelmi célú bérbeadásra (árusítás) hétköznap is van 
lehetőség, amennyiben e tevékenység a létesítmény napi tevékenységét nem zavarja. 

III. A bérleti jogviszony létesítésének szabályai 
1. A bérleti szerződések típusai: 
2. Eseti bérbeadás: Az egybefüggően 5 napot meg nem haladó, illetve meghatározott 

napokra történő bérbeadás. 
3. Tartós bérbeadás: ha az ingatlan, helyiség bérbeadása rendszeres és 1 hónapot 

meghaladóan folyamatos. 
4. Az eseti bérbeadás feltételeiről és a bérleti díjról az érvényes képviselőtestületi 

határozat értelmében a polgármester dönt. A tartós bérbeadás feltételeiről a Képviselő-
testület egyedi határozattal dönt az igénybevétel céljának ismeretében. 

5. Jogi személy vagy jogi személyiség nélküli társaság, egyéni vállalkozó, illetve 
magánszemély a bérleti szándékát tartalmazó kérelmét az engedélyezésre jogosult 
vezetőhöz írásban nyújthatja be, erre a célra kialakított igénylőlapon. 

6. A kérelemben fel kell tüntetni: 
- a kérelmező adatait, elérhetőségét, 
- az igényelt terület, helyiség megnevezését, 
- a használat tervezett időtartamát, 
- a bérbevétel célját. 

7. Az engedélyezés feltételeit a rendezvény szervezőivel az engedély megadásakor 
közölni kell. 



 

8. Az ugyanazon időpontban azonos helyiségre és eszközre érkező igények közül az 
önkormányzat intézményei elsőbbséget élveznek, ezen túl a helyi szervezetek, lakosok 
igényeit kell előnyben részesíteni. 

9. Bérleti jogviszony létesítésére irányuló szerződés a jelen szabályzat mellékletében 
található szerződés-minta értelemszerű kitöltésével köthető. 

10. A bérleti szerződés megkötésére a polgármester jogosult.  
IV. Bérbeadás folyamata 

1. A létesítményt az igénybe vevő írásbeli kérelme (benyújtása legkevesebb 10 nappal a 
tervezett igénybevétel előtt a polgármesterhez) alapján kapja meg, melynek elbírálása 
e szabályozás alapján történik. 

2. A kérelmeket a Községház kultúrosának kell beadni. A polgármester saját hatáskörben 
dönt a kérelem engedélyezéséről. 

3. A Bérlők a rendezvény megkezdése előtt a rendelkezésére bocsájtott készpénzátutalási 
megbízással vagy banki utalással egyösszegben befizetik a szerződésben 
meghatározott bérleti díjat Raposka Község Önkormányzata Költségvetési 
Elszámolási Számlájára. 

4. A bérlő a rendezvény során előforduló esetleges károk megtérítésére köteles. A 
rendezvény lebonyolítása után a terem eredeti állapotát köteles visszaállítani, 
legkésőbb a rendezvényt követő 2 napon belül, illetve az elszállított eszközöket 
felszereléseket visszaadni. 

5. Bérlő a szerződésben rögzített igénybevétel szerinti időpont lemondását legalább 3 
munkanappal előre köteles jelezni. Amennyiben a bérlő a távolmaradási szándékát a 
fenti időpontig nem jelzi, úgy a helyiséget igénybevettnek kell tekinteni, mely után a 
bérleti díj …… %-át meg köteles megfizetni.  

6. A bérlő minden esetben köteles megnevezni egy felelős szervezőt. 50 fő feletti 
rendezvény estében minimum kettő fő biztonsági személyzet megnevezése kötelező. 

7. Kizárólag eszköz bérbevétel esetén az átvett eszközök listáját tartalmazó átadás-
átvételi jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza az elszállítás és a vállalt visszaszállítás 
időpontját.  

V. Egyéb rendelkezések 
A helyiségek használatára vonatkozó egyéb rendelkezéseket a Házirend tartalmazza. 

Jelen szabályzat 2018. december …. napján lép hatályba. 

Raposka, 2018. december 20.  

 
  Bolla Albert   
                        polgármester                                                                                                          
 
 
 
Függelék: 
1. sz. Bérleti díjak 
2. sz. Bérbeadási kérelem 
3. sz. Bérleti szerződés 



 

1. számú függelék 
 

Bérleti díjak  
 
 

Megnevezés Bérleti díj 
05.01-től 09.30-ig 10.01-tő 04.30-ig 

Nagyterem ( 
maximum 80 főig) ….. .- Ft/nap ……. – Ft/nap 

Konyha igénybevételének 
pótdíja (felszereléssel együtt)   

Sörpad garnitúra  
(1 asztal + 2 pad)   

Szék /darab   
Asztal /darab   
Sátor   

 
A helyi lakosok és szervezetek a fenti díjakból …. % kedvezményben részesülnek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. számú függelék 
 

KÉRELEM HELYISÉG, ESZKÖZ BÉRBEVÉTELÉHEZ 

A bérbe vevő szerv (személy) megnevezése: ……………………………………………  

Címe: ..................................................................................................................................  

Adószáma: ..........................................................................................................................  

Számlaszáma: .....................................................................................................................  

Tel/Fax/E-mail száma: .......................................................................................................  

Ügyintéző: ..........................................................................................................................  

Ügyintéző tel/e-mail száma ................................................................................................  

A rendezvény esetén annak részletes programja:  ..............................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

A rendezvényre meghívottak köre, a résztvevők száma: ...................................................  

 ............................................................................................................................................  

A rendezvény felelős rendezőjének neve, címe (50 fő felett 2 fő megnevezése 
kötelező!): ……………………………………….……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

A rendezvénnyel kapcsolatosan igényelt eszközök, felszerelések: ....................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

A rendezvény helyszíne: ....................................................................................................  



 

 ............................................................................................................................................  

A rendezvény időpontja, időtartama: .................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

A rendezvény jellege: .........................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................  

A házirendet megismertem, betartásáért a felelősséget vállalom. 

Dátum:  ................... , 20. ….. év .  .................... hó  ..... nap 

  

      ……………….…………………. 
      Rendező (szervező) szerv, személy 
                        aláírása 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. számú függelék 
HELYISÉGBÉRLETI SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről Raposka Község Önkormányzata (8300 Raposka, Fő u. 51., mint 
bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó, képviseli: Bolla Albert polgármester); 

másrészről  …………………………………………………………………………………………… 
lakos/társaság/cég, mint bérlő között (a továbbiakban: Bérlő, képviseli: 
………………………………….……………), az alábbiak szerint: 

1. Bérbeadó bérbe adja, Bérlő bérbe veszi a kérelemben meghatározott rendezvény 
céljából a 8300 Raposka, Fő u. 51. sz. alatti raposkai Kultúrházban található nagytermet 
és annak használatához szükséges kiszolgáló helyiségeket.  

2. Bérlő az általa tartott rendezvény céljára a helyiség használatára 20…. …….. hó ….. 
napján ……… órától ……….óráig jogosult. A helyiséget Bérlő másnak nem adhatja 
bérbe. 

3. Felek ……………..,- Ft/…….., összesen ……………… Forint bérleti díjban állapodnak 
meg. Bérlő a 2. pont szerinti időpont lemondását legalább 3 munkanappal előre köteles 
jelezni. Amennyiben Bérlő a távolmaradási szándékát a fenti időpontig nem jelzi, úgy a 
helyiséget igénybevettnek kell tekinteni, mely után a bérleti díj …… %-át meg kell 
fizetni.  

4. Bérlő a helyiséget köteles rendeltetésszerűen, a hatályos jogszabályokban előírt módon 
használni, a helyiségben általa okozott kárt köteles megtéríteni. Az épületet Bérlő a 2. 
pont szerinti időtartam lejárta után köteles elhagyni, azt a Bérbeadó képviselőjének 
kitakarított állapotban visszaadni.  

5. Bérlő bérleti díjat a rendezvény megtartását megelőzően 5 munkanapon belül Bérbeadó 
által biztosított (A raposkai Kultúrházban vagy a Tapolcai Közös Önkormányzati 
Hivatalban átvehető) postai csekken, vagy banki utalással fizeti meg. A befizetést  
követően a csekkszelvény másolatát vagy az utalás banki igazolását be kell mutatni a 
Tapolcai Közös Önkormányzati Hivatalban.    

6. Bérbeadó a bérlet időtartama alatt az épület nyitva tartását biztosítja.  

7. Jelen bérleti szerződés nem mentesíti a Bérlőt az általa tartott rendezvénnyel 
kapcsolatosan más jogszabályokban előírt engedélyek beszerzése alól.  

8. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
évi V. tv. irányadó. 

9. Szerződő felek az esetleges peres eljárásoknál a Tapolcai Járásbíróság, illetve a 
Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét ismerik el. 

10. Szerződő felek a fenti szerződést – mint akaratukkal mindenben megegyezőt – 
elolvasták és helybenhagyólag aláírták. 

 
Raposka, 20…….. év ……….. hónap …… nap.  
 
 
                        Bolla Albert _____________________________ 
              polgármester  
            Bérbeadó Bérlő 
 
 



 

A szerződést ellenjegyezte: 20…….. év ……….. hónap …… nap. 
 
 
                                            dr. Németh Mária Anita  
            jegyző                                                                   

 


	HATÁROZATI JAVASLAT

