BÉRLETI DÍJ – 2021. DÍSZTEREM
DÍSZTEREM BÉRLETI DÍJA – ESKÜVŐ, ZENÉS TÁNCOS MULATSÁG

Díszterem
(aula, karzat,
közlekedő,
mellékhelyiség,
étkezde)
Portaszolgálat

Esküvő
napja
150.000,-

Morzsa
napja
75.000,-

Előkészületek és a
levonulás ideje
50.000/alkalom

Portaszolgálat/
Technikus

7.200/óra

Takarítás

50.000,-

Megjegyzés
Az étkezde
használati díját
a terembérleti
díj tartalmazza
Fizetési
kötelezettség
az iskolai időn
túl jelentkezik

DÍSZTEREM BÉRLETI DÍJA – KONFERENCIA, ELŐADÁS

Díszterem
(aula, karzat,
közlekedő,
mellékhelyiség,
étkezde)
Portaszolgálat

Esemén
y napja
100.000,
-

Hangtechnikus

Takarítás
-

-

Portaszolgálat/
Technikus

7.200/óra

5.000/ óra – hivatalos
munkaidőben
7.200 – hivatalos
munkaidőn túl
50.000,-

Fizetési
kötelezettség
az iskolai időn
túl jelentkezik

Az iskola konyhája nem bérelhető
Portaszolgálat igénybevétele kötelező
o iskolai időszakban fizetési kötelezettség:
 hétköznap: 20 és 7 óra között
 hétvégén és ünnepnapokon: 0-24 óra között
o iskolai időszakon kívül fizetési kötelezettség: a hét minden napján 0-24 óra között
Kaució zenés-táncos rendezvény esetén: 100.000,További információ, foglalás: balasianiko@pilisszentivan.hu
A dísztermet évente egy alkalommal térítésmentesen használók köre melléklet szerint. Az önkormányzat a terembérleti
díj megfizetését engedi el, portaszolgálat és takarítási költségek jelentkeznek.
A dísztermet az önkormányzat – kizárólag polgármesteri felkérés alapján - kiemelkedő kulturális, társadalmi értékkel
bíró események megszervezése céljából térítésmentesen bocsátja a szervezet rendelkezésére.(Ez esetben nem
keletkezik porta –és takarítási költség sem.)/pl. szüreti bál.
Amennyiben a mellékletben felsorolt egyesületek, szervezetek önkormányzati felkérésre szerveznek programot, a
program megrendezésén felül az évente egy térítésmentes teremhasználat továbbra is biztosított.
Pilisszentiván, 2021. február 1.

DÍSZTEREM – TÉRÍTÉSMENTES HASZNÁLÓK (Évente maximum 1 alkalom)
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Német Nemzetiségi Általános Iskola és Művészeti Iskola 
Német Nemzetiségi Óvoda
Pilisszentiváni Vegyes Kórus
Pilisszentiváni Német Nemzetiségi Táncegyüttes
Pilisszentiváni Fúvószenekar
Pilisi Len Nagycsaládos Egyesület
Szent Borbála Cserkészcsapat
Pilisszentiváni Helytörténeti Egyesület
Pilisszentiváni Polgárőrség és Tűzoltó Egyesület
Pilisszentiváni Sportegyesület
Pilisszentiváni Nyugdíjas Egyesület
Dorogi Bányász Szakszervezet Pilisi Nyugdíjas Alapszervezet
Horgász Egyesület
Pilisszentiváni Faluszépítő Egyesület
Egyházi szervezetek (Katolikus Egyházközség, Református Közösség)
 Az iskola tanítási időben bármikor, időpont egyeztetés alapján térítésmentesen veszi igénybe a dísztermet

