
Kivonat 

Telki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2020. október 5-én megtartott ülésének 

jegyzőkönyvéből 

 

 

 

Telki község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 

111/2020.(X.5.) Önkormányzati Határozata 

 
71/2020. (VIII.31.) önkormányzati határozatával elfogadott Kodolányi János  

 

Közösségi ház és könyvtár helyiségbérleti díjak táblázat javítása 

 

1. Telki község Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az 1. számú mellékletében határozza meg a 

Kodolányi János Közösségi ház és könyvtár helyiségeinek bérleti díját.  

Jelen határozat hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Telki község Önkormányzat képviselő-

testületének 71/2020.(VIII.31.) Önkormányzati határozata. 

 

Az 1. számú Melléklet jelen határozat elválaszthatatlan részét képezi. 



TEREM / HELYISÉG 

MEGNEVEZÉSE 
ÁR / ÓRA 

TELJES NAP (8 óra 

felett vagy 

maximum) 

– egy óra 

kedvezmény 

KEDVEZMÉNYES 

ÁR /ÓRA 

kedvezmény 

KEDVEZVÉNYES 

TELJES NAP  

(8 óra felett vagy  

kedvezmény 

Pajta 12.000 84.000 8.000 56.000 

Nagyterem 10.000 70.000 6.000 42.000 

Nagyterem 

(minimum heti 2 órás bérlés 

esetén) 

8.000  

 

5.000 

 

Kisterem 6.000 42.000 3.500 24.500 

Kisterem 

(minimum heti 2 órás bérlés 

esetén) 

5.000  

 

3.000 

 

Kisterem  

10 fő alatti foglalkozások 

(minimum heti 2 órás tartós 

bérlés esetén) 

3.500  

 

2.000 

 

Kisterem  

10 fő alatti foglalkozások 

(minimum heti 5 órás bérlés 

esetén) 

3.000  

 

1.800 

 

Büfé  10.000 / alkalom 5.000 / alkalom  

Folyosó  5.000 35.000 3.000 21.000  

     

 

Udvar (termek nélkül, 

mellékhelyiség a Pajtában, 

kemence használata saját, 

hozott tűzifával) 

5.000 35.000 

 

 

2.500 

 

 

17.500 

Teljes komplexum (zenés-

táncos rendezvény pl. 

lakodalom, bál, születésnap, 

stb.)  

 300.000 

  

200.000 

Pajta ( zenés- táncos 

rendezvény pl.lakodalom, 

bál, születésnap, stb.) 

 150.000 

  

100.000 

Közösségi Ház 

(zenés-táncos rendezvény 

pl.lakodalom, bál, 

születésnap, stb.) 

 180.000 

  

120.000 

     

TEREM / HELYISÉG 

MEGNEVEZÉSE 
ÁR/ALKALOM  

  

Kisterem/Házasságkötés 10.000/alkalom    

Nagyterem/Házasságkötés 20.000/alkalom    



 

• Étel- és italfogyasztásból származó extrém szennyeződés esetén minimum 25.000,- Ft, indokolt 

esetben egyedi kalkuláció alapján további takarítási felár számítható fel.  

 

• Teremhasználat kizárólag aláírt terembérleti szerződés megkötése mellett lehetséges. 

 

• Kedvezményes, ill. térítésmentes teremhasználat Kt. határozat alapján. (51/2020. (VI.30.) 

Önkormányzati határozat a Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár helyiséghasználatáról.  

 

• A sörpadok bérlésére szabad kapacitás erejéig van lehetőség.  A sörpadok el- és visszaszállítása 

az intézmény nyitvatartási idejében történik.  

 

felelős: polgármester, intézményvezető 

határidő: azonnal 

 

 

Deltai Károly sk.    dr. Lack Mónika sk. 

polgármester          jegyző 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 

 

dr. Lack Mónika 

  jegyző 

     

Projektor  5.000 / alkalom 3.000 / alkalom  

Képfüggesztő rendszer, 

paraván 
 - 

-  

Hang- és fénytechnika  I. kategória: 

alaptechnika: 1 

mikrofon, zene 

bejátszása  

térítésmentes 

  II. kategória: 

teljes hang-és 

fénytechnika 

technikusi 

közreműködéssel 

40.000 

 

  III. kategória 

teljes- hang és 

fénytechnika külső 

technikus bevonásával  

egyedi árajánlat 

alapján 

     

Sörpad garnitúra  1.500 / db 1200 / db  


