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A Városi Mozi terem- ill. tárgyi eszközeinek 
bérleti díjai 

 
 

A Városi Mozi Nagytermét, helységeit az SZMSZ mellékleteként rögzített Belső 

Szabályozásban foglalt díjtételek ellenében, ill. szerződésben rögzített feltételek, jogok és 

kötelezettségek betartásával bérelni lehet.
 
 

Nagyterem bérleti díja: 

Téli időszak: 45000,-ft. / alk. (max. 3 ó) 

Nyári időszak: 35000,-ft. / alk. (max. 3 ó) 

 

Pénztár bérleti díja: 1500,-ft. / alk. (max. 5 ó) 

 

Előtér bérleti díja: 1500,-ft. / alk. (max. 2 ó) 

 

 

A terem bérleti szándékát a mozi dolgozójával, ill. az intézmény vezetőjével egyeztetni 

kell, annak bérleti díját az intézmény munkatársa hivatalos számla ellenében átveszi, és azt a 

gazdálkodó szervnek rendszeresen befizeti. 

A terembérlet a rezsi, ill. a takarítás költségeit is tartalmazza. 

Székek bérleti díjai: 

Lehetőséget biztosítunk a Városi Mozi pótszékeinek bérlésére is, az alábbi feltételekkel: 

- Bérlő köteles az elszállított székeket eredeti állapotukban, megbeszélt határidő 

betartásával visszaszállítani. 

- Amennyiben a székekben a Bérlő hibájából kár keletkezik, köteles azt az aktuális 

kereskedelmi árnak megfelelően megtéríteni, vagy a széket megvásárolva pótolni. 

- Bérlő a székeket harmadik személynek tovább nem adhatja, azokat a bérbeadó tudta 

nélkül másnak nem kölcsönözheti. 

- Díjtételek: 1000,-ft. /10 db.  



A megállapított bérleti díjaktól való eltérés (pld. rendszeres terembérlés kedvezménye, 

vagy éves átalánydíj alkalmazása, stb.) a két fél közös megegyezése alapján rögzített 

szerződés esetén lehetséges. 

Téglás, 2015. január 1. Németi Katalin 

 intézményvezető



A Városi Mozi filmvetítéseinek díjai: 

A Városi Mozi filmvetítéseire az alábbi díjtételek érvényesek: 

Alapár: 600,-ft. / fő 

Kedvezményes ár: 

(14 éven aluliak esetén, családi filmek vetítésekor) 300,-ft. / fő 

Bérletes előadások: 

(Diákigazolvánnyal rendelkező tanulók esetén) 200,-ft. / fő 

A Városi Moziban megrendezendő előadások, műsorok fellépő művészeivel, 

résztvevőivel az intézmény szerződésben rögzíti a két fél feltételeit, jogait, kötelességeit. 

Amennyiben a rendezvényért az intézmény belépődíjat szed, annak 

összegének megállapítása mindenkor az intézmény vezetőjének jogköre. Az összeg nagysága 

függ a fellépők népszerűségétől, ismertségétől, a közönség várható érdeklődésének 

mértékétől, stb. 

A rendezvény bevételeként befolyt összegről az intézmény munkatársai kötelesek nyugtát 

kiállítani, az összeget rendszeresen befizetni az intézmény gazdálkodó szervének. 

Téglás, 2015. január 1. Németi Katalin 

 intézményvezető 


