SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS
ALJEGYZŐJE

Ikt. szám: IV.196/2005.

1/2005.(III.3) Jegyzői utasítás
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala helyiségeinek eseti
bérbeadásáról és a bérbeadás díjának megállapításáról
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri
Hivatal) helyiségeinek eseti bérbeadására, és a bérbeadás díjának meghatározására a
következő utasítást adom ki:
1. A Polgármesteri Hivatal Szekszárd, Béla király tér 8. szám alatti 2. pontban
megnevezett helyiségei az alábbi feltételekkel adhatók bérbe:
- a bérbeadás a Közgyűlés és szervei működését, valamint a helyi kisebbségi
önkormányzatok működését, továbbá a hivatali feladatok ellátását ne zavarja, és
- a Közgyűlés és szervei, valamint a helyi kisebbségi önkormányzatok testületei ne
jelezzenek igényt a helyiségek használatára.
2. A Polgármesteri Hivatal eseti bérbeadás útján hasznosítható helyiségei:
- Konferencia terem,
- Házasságkötő terem,
- Polgármesteri tárgyaló,
- Műszaki tárgyaló.
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3. A Polgármesteri Hivatal 2. pontban megjelölt helyiségeinek a hivatali portaszolgálat
időtartama alatt (hétfőtől csütörtökig 6-19 óráig, pénteken 6- 17.30 óráig) történő
igénybevétele esetén az alábbi bérleti díjat kell fizetni:
- Konferencia terem bérleti díja:
4.000 Ft/óra,
- Házasságkötő terem bérleti díja:
2.000 Ft/óra,
- Polgármesteri tárgyaló bérleti díja:
2.000 Ft/óra,
- Műszaki tárgyaló bérleti díja:
2.000 Ft/óra.
A bérleti díjak kizárólag a fenti helyiségek használatát foglalják magukba, az
informatikai berendezések használatára nem terjednek ki.
4. A 2. pontban meghatározott helyiségek portaszolgálat időtartamán kívül 50 %-os
felár megfizetésével adhatók bérbe.
5. A bérleti díj fizetése szempontjából minden megkezdett óra egész órának számít.
6. Térítésnélküli igénybevétel kizárólag közérdekű célból egyedi jegyzői engedély
alapján lehetséges.
7. A bérleti jogviszony létrehozására a bérlet időtartamának nagyságától függetlenül
külön bérleti szerződést kell kötni.
8. A bérleti szerződés megkötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény, valamint a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre
vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény idevonatkozó
szabályait kell megfelelően alkalmazni.
9. Jelen utasítás 2005. március 7. napján lép hatályba, és visszavonásáig érvényes.
Szekszárd, 2005. március 3.

Dr. Ferincz János
aljegyző
Kapják:
1.) polgármester,
2.) gazdasági alpolgármester,
3.) aljegyző,
4.) irodavezetők,
5.) vezető gondnok,
6.) irattár.

