
Mogrorósbánya Község Onkormányzatának
1ll20t3. (X.29.) önkormányzati rendelete a tulajdonát képező épületek

b érb ev ételén ek és használatán ak sza b ály a iró l

Mogyorósbánya Község Képviselő-testülete a lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére,
valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény
34. § (1) bekezdésében kapott felhataLmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.)
pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) Mogyorósbánya Község Önkormányzaténak(továbbiakban: Önkormányzat)tulajdonát
képezőépületekbérbeadásátazalábbiesetekbenruhénzaátapolgármesterre:

a) eseti, kisebb maximum 50 ffis zenés rendezvények,
b) konferenciák, kiállítások és egyéb előadások.

(2) Az építményeket zenés rendezvény céljara csak felelős rendezőség megjelölésével
lehet kiadni.

(3) Önkorm ényzatirendezvény céljárabármely épület igénybe vehető.

2. § (1) Díjmentes kör az Önkormányzat épileteiben megtartott rendezvények esetében:

a) Az Önkorményzat és bizottságai, a III. Béla Általános Iskola Mogyorósbányai
Tagintézménye, a Napköziotthonos Óvoda Mogyorósbrányai Tagintézménye által
szew ezett rendezvény, gyűlés,

b) Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat és .Német Nemzetiségi
képviselő-testületeiáltalszervezettrcndezvériyek,

c) a véúasztási eljárásról szóló törvényben meghatétrozott kamprány
hasznáIatra minden jelölt és jelölő szewezet számára.

(2) Minden az (I) bekezdésben nem szereplő esetben a Képviselő-testület hatfuozatában
megállapított díjat kell fizetni.

3.§ (1) Az önkormányzati épületek bérlése esetén a bérleti díjat előre, átutalással vagy
készpénzben (Mogyorósbánya Szőlősor u. 1. sz. alattihazipétutárt befizetéssel) kell
megfi zetni Mo gyorósbanya Község Önkormányz ata részéte.

(2) 
^ 

bérbevett épület, helyiség átadás-átyételét a melléklet szerinti jegyzőkönyvben kell
dokumentálni.

4. § (1) Ez a rendel et2lt3.november 1. napjrán lép hatályba.

(2) Hatályát veszti Mogyorósbánya Község Önkormányzata Képviselőtestületének az
önkormanyzat tulajdonát képező épületek bérleti díjáról és a térítési díjakról szóló
61209. (IV.9.) sz. KT rendelete.
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Mellékletalll20l3.(X.29.)önkormányzatircndelethez

Átadás-átv éte\i jegyzőkönyv önkormányzati ingatlan használatáról

1. Használatba adó képviselője (név): ;......

2. Használatba vevő képviselőj e :

Név: ..
An:
Lakcím:
Szig.sz.:
Telefonszám: .....

3. A használatba adás kezdete (év, hó, nap, óra):

4. A használatba vett helyiségek felsorolása: ..............

5. Díjköteles használat esetén annak befizetése megtörtént-e: igen nem

6. A használathoz sztikséges információk átadása (meglévő hibák, egyéb):

Az épületben és berendezéseiben esetlegesen okozott káíért a felelősséget átvevő vállalja.

Átadó

7. Ahasznált helyiségek használatanak befejezése (év, hó, nap, óra): .

A használat során keletkezett hibák és elharításukra vonatkozó nyilatkozat: .

Átado
Ha nem azonos az átvevővel:

Atvevő

Név:
An:
Lakcím:
Szig.sz.:
Telefonszám:


