Gyömrő Város Önkormányzata
2230 Gyömrő Szabadság út 1.

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 7-én 8.30 órakor
megtartott rendkívüli testületi ülésének jegyzőkönyvéből.
/Kihagyva a kihagyandók/
Tárgy: Döntés a 36/2013. (II. 14.) sz. határozat módosításáról.
115/2013. (V.07.) sz. önkormányzati határozat:
Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete
9 igen szavazattal, 0 nem szavazattal, 0 tartózkodással
Gyömrő Város Önkormányzata által fenntartott-, működtetett intézmények
bérbeadásának díjait 2013. június 1-től az alábbiak szerint állapítja meg:
1. Közoktatási intézmények (iskolák)
tanterem:
bruttó 2.300,- Ft /óra
számítástechnikai szaktanterem:
bruttó 3.600,- Ft/óra
tornaterem:
bruttó 3.600,- Ft/óra*
tornaszoba:
bruttó 2.800,- Ft/óra*
*az összeg 60%-a, amennyiben kizárólag saját intézményben tanulói jogviszonyban
levő gyermekek részére, a teljes tanévhez illeszkedő program megvalósítása esetén.
minimum egy tanévre szóló, iskolarendszerű oktatás esetén, illetve :
tanterem:
bruttó 1.500,- Ft/óra
számítástechnikai szaktanterem:
bruttó 2.000,- Ft/óra
Óvodában, bölcsődében:
csoportszoba:
bruttó 1.600,- Ft/óra
tornaszoba:
bruttó 2.800,- Ft/óra*
*60%, amennyiben kizárólag saját intézményben tanulói jogviszonyban levő
gyermekek részére, a teljes tanévhez illeszkedő program megvalósítása esetén.
Művészeti Központ:
alagsori foglalkoztató:
bruttó 3.800,- Ft /óra
alagsori foglalkoztató nagyterem: bruttó 3.800,- Ft /óra
öltöző:
bruttó 2.600,- Ft/óra
színpad:
bruttó 6.400,- Ft/óra
intézményi bál (színpad, aula):
bruttó 38.000,- Ft/alkalom
külsős rendezvény (színpad, aula): bruttó 26.000,- Ft/óra
aula képzőművészeti kiállítás előkészítés:
ingyenes
aula képzőművészeti kiállítás megnyitó ünnepség:
bruttó 6.400,- Ft+Áfa/óra
aula képzőművészeti kiállítás nyitvatartási/látogatási időszak: bruttó 6.400,- Ft/nap
Sportcsarnok:
óradíj
bruttó 6.000,- Ft/óra
egész napos rendezvény esetén (8 óra időtartamra)

bruttó 23.623,- Ft + Áfa /esemény + minden megkezdett óra bruttó
6.000,- Ft/óra
Helyi szervezésű nyári táborok, gyömrői gyermekek részére:
Sportcsarnok:
bruttó 5.000,- Ft/nap
Közoktatási intézmény (iskolák): bruttó 5.000,- Ft/nap
Óvoda, bölcsőde:
bruttó 5.000,- Ft/nap
Művészeti Központ:
bruttó 5.000,- Ft/nap
Tájház:
bruttó 5.000,- Ft/nap
2. Az új díjtételek bérleti megállapításával egyidőben 36/2013. (II.14.) sz. határozat
hatályát veszti.
3. A határozat hatályba lépését megelőzően, határozott idejű szerződéseket jelen
határozat rendelkezései nem érintik.
Felelős: polgármester.
Hat. idő: azonnal.

/Gyenes Levente/ s.k.
polgármester
Kivonat hiteléül:
Gyömrő, 2013. május 7.

Herczku Dóra
jegyzőkönyvvezető

/Varga Ernő/ s.k.
jegyző

