Megállapodás
mely létrejött egyrészről Pogány Község Önkormányzata (Pogány Község Önkormányzat
Képviselőtestületének 3/2016. (II.11.) és 22/2017. (II.15.) számú határozatában adott
felhatalmazás alapján képviseli Fejes Andrea faluház vezető)
másrészről ....................................................................................(név)
........................................................(an).......................................................(szül. idő, hely)
.................................................................(lakcím)
között a mai napon az alábbi feltételekkel:

........................................(telefonszám)

Pogány Község Önkormányzata alkalmi jelleggel bérbe adja a tulajdonában álló Faluház
nagytermét és teakonyháját az alábbi feltételekkel:
1.A használatért bérleti díj kerül felszámításra az alábbiak szerint: (a megfelelő rész
aláhúzandó)
– nagyterem bérleti díja:
15.000 Ft+ÁFA
– konyhahasználattal:
18.000 Ft+ÁFA
- nagyterem bérleti díja 1 órára 1.500 Ft+ ÁFA
Nem pogányi bérlők részére:
– nagyterem bérleti díja:
20.000 Ft + ÁFA
– konyhahasználattal:
25.000 Ft+ÁFA
- nagyterem bérleti díja 1 órára 2.000 Ft+ ÁFA
Bérbevétel időpontja:………………………………………
A bérleti díj kiegyenlítése a bérleti időpont kezdetéig történik. Ennek elmulasztása esetén a
terem nem adható át. A bérleti díj megfizetésekészpénzben, számla ellenében a pogányi
Polgármesteri Hivatal épületében (cím:7666 Pogány, Széchenyi u. 12.) a hivatal nyitvatartási
idejében, vagy átutalással történik.
További feltételek:
2. Az intézmény teljes területén a dohányzás szigorúan tilos! Dohányozni a bejárati ajtóktól 5
méterre, a „Dohányzásra kijelölt helyen” lehet. A Faluház előttlehetőség van parkolásra.
3. A Faluházban őrizetlenül hagyott személyes tárgyakért, értékekért, felelősséget az
intézmény nem vállal.
4. Valamennyi szervezet, illetve magánszemély felelősséget visel az általa, továbbá az általa
bérelt idő alatt okozott károkért, azokat köteles megtéríteni.
5. Szöget vagy bármilyen más tárgyat a falba verni, illetve bármilyen típusú ragasztóval
tárgyakat a falra, ajtóra, ablakra ragasztani kizárólag az intézmény vezetőjének engedélyével
lehet. Ennek megszegéséből adódó károkat mindenki köteles megtéríteni.

6. Az intézményt, a rendezvényt követően az átvett állapotban, a megfelelő takarítást
követően kell átadni! A takarítással a másnapi nyitvatartási idő kezdetéig el kell készülni, és a
kapott kulcsot is ekkor kell átadni.
Konyha használat esetében a konyhai eszközök átvétele és átadása leltári lista szerint történik.
7. Lehetőség van takarítást igénybe venni, amelynek díja: 5000 Ft+ ÁFA/ alkalom.
8. Zenés rendezvény esetén a bérlő kötelessége a jegyzői engedély, illetve szükség esetén a
rendőrségi engedély megszerzése, valamint az Artisjus jogvédőnél történő díjrendezés.
9. Egész estés-éjszakás rendezvény esetén (bál, lakodalom) a Faluház igénybe vehető
díszítésre, a rendezvényt megelőző nap nyitvatartási idejében.

Pogány,………………………………………………………………………

-------------------------Bérbeadó

--------------------------Bérlő

