DEVECSERI VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ
8460 Devecser, Petőfi tér 5.

Tel.: 88/514-620 e-mail: konyvtar@vkdevecser.hu

Rendezvényigény bejelentőlap
Rendező
megnevezése:
Helyszín
elhagyásának ideje

Rendezvény
időpontja:
Helyszínre érkezés
ideje (rendezvény előtt
mennyi idővel):

(elpakoláshoz szükséges
idő):

Bejelentő neve,
elérhetősége:
Tervezett maximális
létszám:
Terem berendezése
(db):

főasztal:

Kapcsolattartó
neve,
elérhetősége:
Rendezvény
helyszíne
(melyik terem):
főasztalhoz
szék:
szék:

szervízasztal
előtérbe:

asztal:

Terem berendezésére vonatkozó
egyéb igények:
Vendéglátás lesz?
igen

Vendéglátást ki biztosítja?
nem

DVKMH*

Igényelt technikai eszközök:
igen

nem

igen

nem

igen

nem

pohár főasztalra
pohár vendégeknek
tányér vendégeknek
termosz kávéhoz
teáskanna, -csésze
kávéscsésze

szárazon törölhető
demonstrációs tábla

terítő, szalvéta
egyéb:

egyéb:
Személyzetigény DVKMH részéről:
igen
technikai
hosztesz
vendéglátást előkészítő
vendéglátást lebonyolító

Igényfelvétel ideje:

egyéb

Igényelt szervízeszközök (darabszám is):

hangosítás
projektor
vetítővászon
laptop
lézerceruza

Terembérlet:

szervező

ingyenes

Szervező személyzete:
nem
hosztesz
vendéglátást előkészítő
vendéglátást lebonyolító
technikus
térítésköteles:
Igényfelvevő neve:

Ft

*Pótlap – amennyiben a vendéglátást a DVKMH biztosítja

Vendéglátásban részesülők száma (fő):
Vendéglátás helyszíne (mely terem):
Vendéglátás
módja/helye:

állófogadás

ültetett

rendezvényteremben felállított
szervízasztalon

fogadótérben felállított
szervízasztalon

Igényelt ételek:

Igényelt italok:

pogácsa
szendvics
hidegtál
egyéb

tea
kávé
ásványvíz
egyéb

Számlázási cím (amelyre a felszolgált
italok, ételek számláját kiállíttatjuk):
Számlaszám:

Terembérleti díjak a Devecseri Városi Könyvtár és Művelődési Házban
Városi Könyvtár:
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Városi Könyvtár (Devecser, Petőfi tér 5.) helyiségeinek
eseti hasznosítása során – nyitva tartási időben – az alábbi irányárakat állapítja meg határozatában, melyek
tartalmazzák a közüzemi díjakat is:
Helyiség

Tevékenység
kereskedelmi célra

egyéb

Olvasóterem

-

3.000,- Ft/óra

Előadóterem

-

1.500,- Ft/óra

Ezen összegektől az intézményvezető egyedi mérlegelés alapján plusz 100%-ban eltérhet.
Nyitva tartási időn túl a fenti bérleti díjakat +50%-kal növelt összegben kell megállapítani.
A technika (projektor, laptop, hangosítás) használati díja 3.000,- Ft/alkalom.
Járási, képviselő-testületi és bizottsági ülések tartása, valamint önkormányzati, önkormányzat által alapított
költségvetési szervek által szervezett rendezvények esetén bérleti díjat nem kell fizetni.

Művelődési Ház:
Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Művelődési Ház (Devecser, Jókai u. 3.) helyiségeinek
eseti hasznosítása során – hétfőtől péntekig, nyitva tartási időben – az alábbi irányárakat állapítja meg
határozatában, melyek tartalmazzák a közüzemi díjakat is:
Tevékenység
Helyiség

kereskedelmi célra

intézmény profiljába tartozó
tevékenységre

egyéb

-

10.000,- Ft/alk.

15.000,- Ft/alk.

Előtér

2.000,- Ft/óra

-

-

Klubterem

2.000,- Ft/óra

1.500,- Ft/óra

2.000,- Ft/óra

Előadói terem

2.000,- Ft/óra

1.000,- Ft/óra

1.500,- Ft/óra

Emeleti előadói terem

2.000,- Ft/óra

1.500,- Ft/óra

2.000,- Ft/óra

Színházterem

Ezen összegektől az intézményvezető egyedi mérlegelés alapján plusz 100%-ban eltérhet.
Nyitva tartási időn túl a fenti bérleti díjakat +50%-kal növelt összegben kell megállapítani.
A hang- és fénytechnika használati díja 5.000,- Ft/alkalom, melyhez technikust az intézménytől kell kérni.
Járási, képviselő-testületi és bizottsági ülések tartása, valamint önkormányzati, önkormányzat által alapított
költségvetési szervek által szervezett rendezvények esetén bérleti díjat nem kell fizetni.
Kereskedelmi tevékenység: termékbemutatók, vásárok...
Profilba tartozó tevékenységek: ismeretterjesztő előadások, továbbképzések, felnőttképzés, környezetvédelem,
egészségügyi prevenció, kulturális programok...
Egyéb tevékenység: politikai rendezvények, egyesületek, szervezetek megbeszélései, gyűlései...

