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A Képviselő-testület a javaslatot 4 fő részvételével, 4 egyetértéssel, 0 ellenvéleménnyel és 
0 tartózkodással elfogadta és a következő határozatot hozta: 

 
 

6/2016. (II.11.) önkormányzati határozat 
  
I. Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyes önkormányzati 

tulajdonú helyiségek és vagyontárgyak közül az alábbi épületeket, helyiségeket és 
felszerelési tárgyak használatát biztosítja: 

 
a) Tornacsarnok: küzdőtér, konditerem, sporteszközök. 
b) Általános Iskola: iskolabüfé, fénymásoló. 
c) Művelődési Ház: nagyterem, előcsarnok, klubhelyiség, hangosító berendezés, 

edények, fénymásoló. 
d) Könyvtár: fénymásoló, számítógép. 
e) Közös Önkormányzati Hivatal: házasságkötő terem, fénymásoló. 

 
Az a) és c) pontba foglalt helyiségek igénybevétele esetén a közlekedők és 
mellékhelyiségek használata külön kérés és díj nélkül biztosított. 

 
 
II. Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyiségek használatáról az 

alábbiak szerint rendelkezik: 
 

a) A Tornacsarnokot testnevelési és sport célokra, rendezvényekre lehet igénybe 
venni. 

b) A Művelődési Házat családi összejövetelekre, pártok, tömegszervezetek, jogi 
személyek rendezvényeire, illetve kereskedelmi célokra vehető igénybe. 

c) A Házasságkötő terem házasságkötési, névadási műsorhoz vehető igénybe. A 
határozat 1. mellékletében foglalt díjtétel csak a teremhasználatot tartalmazza. A 
házasságkötések szolgáltatási díjait külön önkormányzati rendelet tartalmazza. 

 
 
III.  Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kedvezményezettek körét 

az alábbiak szerint határozza meg: 
 

1.    Nagyrédei Környezetvédők és Hagyományőrzők Egyesülete 
2. Nagyrédei Asszonykórus 
3. Nagyrédei Horgász Egyesület 
4. Nagyrédei Turisztikai Egyesület 
5. Szőlőskert Nagyréde Sport Club 
6. Szőlőskert Vadásztársaság 
7. Gyermekeink Jövőjéért Alapítvány 
8. Nagyrédei Hegyközség 



9. Önkormányzatok Üdültetési Alapítványa 
10.  Nagyrédei Polgárőr Egyesület 
11. Mátra völgye Bérkilövő Vadásztársaság 
12. Nagyrédei Vállalkozók Egyesülete 
13. Bokréta Nyugdíjaskör 
14. Szent Imre Borlovagrend 

 
A Polgármester településérdek esetén más szervezet számára is kedvezményt 
biztosíthat. 

 
IV.  Nagyréde Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kedvezmények körét az 

alábbiak szerint határozza meg: 
 

a) a helyi civil szervezetek egész évben ingyenesen használhatják a Művelődési 
Ház termeit, 

b) a helyi civil szervezetek évi egy alkalommal a hangosítás igénybevétele esetén 
50%-os díjkedvezményre jogosultak. 

 
A kedvezmény igénybevételére a civil szervezet képviselője jogosult. 

 
V. Az I. pontban foglalt épületek, helyiségek, és felszerelési tárgyak használatáért 

fizetendő díjakat a határozat 1. és 2. melléklete tartalmazza. 
 

A Képviselő-testület térítésmentesen biztosítja az I. pontban foglalt épületek, 
helyiségek, és felszerelési tárgyak használatát: 
 
a) Az adott intézmény által szervezett, alaptevékenységének megfelelő célú 
hasznosítása esetére, 
b) Nagyréde Községi Önkormányzat és szervei általi hasznosítás, 
igénybevétel esetén. 

 
VI. Amennyiben az Önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott személy veszi 

igénybe a 2. mellékletben foglalt eszközöket, a kölcsönzési díjnak az 50 %-át kell 
megfizetnie. 

 
VII. A 2. mellékletben foglalt kölcsönzési díjak 1 alkalomra, maximum 3 napra szólnak. 

A 4. naptól a kikölcsönzött eszközök és edények összköltségének napi 10 %-át kell 
megfizetni. 
A törött, elveszett tárgyak értékét meg kell téríteni a 2. mellékletben foglalt 
beszerzési árakon. 

 
VIII. Jelen határozatban foglalt díjakat a Képviselő-testület minden évben 
felülvizsgálja. 
 
Felelős:  Siposné Fodor Judit polgármester 
Határidő:  azonnal 
 
      
 
Kivonat hiteléül: 
Nagyréde, 2016. február 15. 
 
        dr. Bálint Edina Ida 
                  jegyző 


