
 

Hernádnémeti Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

11/2014. (VI. 25.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat tulajdonában álló épületek és egyéb eszközök bérleti díjáról 

 

 

 

Hernádnémeti Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés 

e) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

 

A rendelet hatálya 

 

 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható egyéb épületek 

bérbeadására, az önkormányzat tulajdonában lévő bérbe adható egyéb eszközök bérbeadására, az 

önkormányzat fenntartásában lévő tanuszoda használati díjaira. 

 

2.§ Az önkormányzat tulajdonában álló bérbe adható épületek bérleti díjai: 

(1)Kastély épületében lévő ebédlő  

a) hosszú időtartamú rendezvényre (minimum 5 óra időtartam)  27.000.- Ft/alkalom 

b) rövid időtartamú rendezvényre ( 5 óra alatti időtartam)    2.500.- Ft/óra  

(2) Butik bérleti díja    11.200.- Ft/hó 

(3) Hivatal házasságkötő terme      3.000.- Ft/óra 

 

3.§ Az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használati díjai 

(1) Tanúsítvány nélküli színpad   38.000.- Ft/alkalom 

(2) Csővázas építő állvány      5.500.- Ft/nap 

(3) Étkezéshez szükséges eszközök (tányér, evőeszköz, pohár, terítő)        100.- Ft/fő/alkalom 

(4) Székszoknya          300.- Ft/alkalom/db 

 

4. § A tanuszoda és szauna használatáért fizetendő általános forgalmi adóval növelt térítési díjak 

összegei 

(1) Napijegy medence használatára 

a) gyermek 6 éves korig 230.- Ft/nap 

b) gyermek 7-14 éves korig 280.- Ft/nap 

c) felnőtt  400.- Ft/nap 

(2) Úszósapka bérlése   60.- Ft/nap 



(3) Uszoda bérlet 10 alkalomra 

a) 14 éves korig 1.700.- Ft 

b) 14 éves kor felett 3.200.- Ft 

(4) Uszoda bérlet 20 alkalomra 

a) 14 éves korig 2.900.- Ft 

b) 14 éves kor felett 5.800.- Ft 

(5) Éves bérlet  

a) 14 éves korig 26.000.- Ft 

b) 14 éves kor felett 29.000.- Ft 

(6) Szauna és medence együttes használata 

a) Napijegy    800.- Ft 

b) 10 alkalmas bérlet 5.700.- Ft 

(7) Törölköző bérlése     120.- Ft/db/alkalom 

(8) Szauna használata 

a) Napijegy      700.- Ft 

b) 10 alkalmas bérlet   5.100.- Ft 

c) 20 alkalmas bérlet 10.000.- Ft 

(9) Lepedő bérlése      120.- Ft 

 

5.§ Ez a rendelet 2014. július 1.-jén lép hatályba. 

 

 

     dr. Orosz Zsolt s.k.     dr. Szabó Zoltán s.k. 

       polgármester                                                               jegyző 


