
Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
2/2007.(III.28.) számú önkormányzati rendelete 

 
a „Szikla Színház” hasznosításról 

 
 

Pilisszántó Község Önkormányzat Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya 44/A. § (2) bekezdésében kapott eredeti felhatalmazással -, figyelemmel a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) 
bekezdésében foglaltakra a „Szikla Színház” hasznosításról az alábbi rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
(1) A pilisszántói 084/10 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, az ingatlan-nyilvántartás szerint 
4.2913 négyzetméter térmértékű, anyagbánya megjelölésű ingatlan Pilisszántó Község 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi. 
 
(2) E rendelet területi hatálya kiterjed az (1) bekezdésben körülírt ingatlanon található „Szikla 
Színház” hasznosítására. 
 
(3) Jelen rendelet személyi hatálya kiterjed valamennyi természetes és jogi személyre, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságra és társadalmi szervre, 
szerveződésre. 
 

2. § 
 
(1) A „Szikla Színház” területét rendezvény céljára, csak az Önkormányzat polgármesterének 
előzetes írásbeli engedélyével lehet igénybe venni. 
 
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól, csak a Képviselő-testület döntésével lehet eltérni. 
 
(3) A terület használatáért bérleti díjat köteles fizetni az igénybevevő. 
 
(4)(1) A bérleti díj  
      a) 1 napra: 150.000,-Ft 
      b) 2 napra: 200.000,-Ft     
      c) 3 napra: 250.000,-Ft, további napokra naponta + 50.000,-Ft 
 
(5)(2) Vendéglátóipari egység üzemeltetése, csak külön térítés ellenében engedélyezhető, 
amelynek napi mértéke: 25.000,-Ft + Áfa. 
 
(6) Az Önkormányzat igény esetén az előadásokhoz max. 500 db műanyag széket tud 
biztosítani. Ennek ellenértéke naponta 50.000,-Ft + Áfa, 2 napra: 75.000,-Ft + Áfa. Kevesebb 
szék igénybevételénél a fizetendő díj arányosan csökken. 
 
(7) Az Önkormányzat igény esetén az előadásokhoz színpadot tud biztosítani (ide nem értve: 
az összeszerelést, szállítást, visszaszállítást). Ennek ellenértéke naponta 50.000,-Ft + Áfa, 2 
napra: 75.000,-Ft + Áfa. 
 

3. § 



 
A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell: 
 
- a szerződő felek megnevezését, 
- a bérlet tárgyát (terület, színpad, székek, stb.), 
- a bérlet időpontját, időtartamát, 
- helyszín átadására, a rendezvényt követő átvétel feltételeire vonatkozó feltételeket, 
- bérlet ellenértékét, 
- a bérlő azon kötelezettségét, hogy a bérbevett helyszínt, eszközöket az átvételt megelőző 
eredeti állapotban adja vissza az Önkormányzat részére, ellenkező esetben kártérítési 
kötelezettséggel tartozik, 
- a rendezvény lebonyolításához szükséges hatósági és egyéb engedélyek beszerzése, a 
helyszíni biztonság feltételeinek biztosítása a bérlőt terheli. 
 

4. § 
 
Ez a rendelet 2007. április 01-jén lép hatályba. 
 
 
Pilisszántó, 2007. március 27. 
 
 
 
                                 Kollár Miklós s. k.,                                    dr. Bak Imre s. k., 
                                  polgármester                                                      jegyző 
 
 
Záradék: 
 
Jelen önkormányzati rendelet 2007. március 28-án Pilisszántó Község Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblájára 
kifüggesztésre, kihirdetésre került. 
 
Pilisszántó, 2007. március 28. 
 
dr. Bak Imre s.k., 
    jegyző 
 
 

(1) Módosítva: 13/2008.(IX.17.) sz. önk. rendelettel. Hatályos: 2008. szeptember 17. 
(2) Módosítva: 8/2011.(V.31.) sz. önk. rendelettel. Hatályos: 2011. június 01-jétől. 


