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JAVASLAT 

A ZSOLCA TÁNCEGYÜTTES RÉSZÉRE A RENDEZVÉNYEK HÁZA BIZTOSÍTÁSÁRA 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Janka Csaba a Zsolca Tánc Népművészeti 

és Kulturális Egyesület (Zsolca Táncegyüttes) elnöke kérelemmel fordult hozzám, amelyben 

leírta, hogy a Zsolca Táncegyüttes fennállásának 25 éves jubileumát egy gálaműsor keretében 

kívánja megünnepelni. Az előadás tervezett időpontja 2014. december. Janka Csaba arra kért, 

hogy a megjelölt időpontban járuljak hozzá, hogy a Rendezvények Házának használatát 

díjmentesen biztosítsam a számukra. 

 

Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 6/2012. (I. 18.) Kth. számú határozatában arról 

rendelkezik, hogy a Rendezvények Házát civil szervezetek céljára 6000 Ft/óra + ÁFA díjért 

(+ 10 % az I. és IV. negyedévben) adható használatba. 

 

A 2013. évben a Rendezvények Háza bevétele 5.917.417 Ft a kiadása 16.205.000 Ft volt. Az 

önkormányzatunk célja, hogy lehetőleg a lehető legtöbb bevételre tegyen szert a 

Rendezvények Háza bérbe adásából. Természetesen tisztában kell lennünk azzal, hogy ez a 

tevékenység sohasem lesz nullszaldós, mindig veszteségesen fog üzemelni, de a 

- X 



sportrendezvények és más egyéb rendezvények megfelelő körülmények közötti 

megtarthatósága a városunk kiemelkedő érdekei közé tartozik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy dönteni szíveskedjen abban a kérdésben, hogy a 

Zsolca Táncegyüttes számára a Rendezvények Házát díjmentesen, kedvezményesen vagy az 

előzőekben részletezett határozatban foglalt díj ellenében biztosítsuk.  

 

 

Felsőzsolca, 2014. november 17. 

 

 

 

      DR. TÓTH LAJOS 

      polgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Tárgy: a Zsolca Táncegyüttes részére a Rendezvények Háza biztosítása 

 

 

1. Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Rendezvények Házát 2014. december 6-án a Zsolca Tánc Népművészeti és 

Kulturális Egyesület (Zsolca Táncegyüttes) számára díjmentesen/……….. Ft + 

ÁFA díj ellenében biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri Dr. Tóth Lajos polgármestert, hogy a Képviselő-

testület határozatáról tájékoztassa a Zsolca Tánc Népművészeti és Kulturális 

Egyesületet.  

 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: értelemszerűen 

 

 

 

 


