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JAVASLAT 

FELSŐZSOLCA VÁROS RENDEZVÉNYEK HÁZA BÉRLETI DÍJAITÓL VALÓ ELTÉRÉSRE 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Székács Gábor Felsőzsolca Városi Sport Club Kézilabda szakosztály nevében az alábbi 

tartalmú levelet jutatta el hozzám: 

 

„Székács Gábor, a Felsőzsolca VSC Kézilabda szakosztály nevében azzal a tiszteletteljes 

kéréssel fordulok Polgármester Úrhoz, valamint a Képviselő Testülethez, hogy a 

szakosztályunkat nagymértékben terhelő – edzésekre és mérkőzésekre igénybe vett – 

Rendezvények Háza részünkre megállapított terembérleti díját a minimálisra (minimum a 

felére) csökkenteni szíveskedjenek! 

 

Ugyanakkor vállaljuk, hogy a rendelkezésünkre álló kapcsolatrendszerünket felhasználva 

minél több, lehetőleg rendszeresen felmerülő rendezvényt, eseményt megpróbálunk az 

említett intézménybe megszervezni, annak kihasználtságát fokozni ezáltal!” 

 

A Rendezvények Háza bérleti díjait jelenleg Felsőzsolca Város Képviselő-testületének 

181/2014. (XII. 17.) Kth. számú határozata állapítja meg, amely a terembérleti díjat 7000 

Ft/óra + ÁFA összegben határozza meg.  

- X 



Javaslom csökkentsük le a terembérleti díjat a 3500 Ft/óra + ÁFA összegre. A fűtési 

szezonban (október 15. - április 15.) az alapdíj kiegészül egy 10 %-os összeggel. 

Elkövetkezendő időszakban kísérjük figyelemmel, hogy a kézilabda szakosztály 

kapcsolatrendszerén keresztül hány rendezvény, illetve esemény kerül megrendezésre a 

Rendezvények Házában. A tapasztalatok birtokában javaslom, hogy a lecsökkentett bérleti díj 

további fenntartását a Képviselő-testület a jövő év folyamán vizsgálja felül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben foglaltakat szíveskedjen 

megtárgyalni és a határozati javaslatban foglalt díjakat elfogadni. 

 

 

Felsőzsolca, 2015. szeptember 4. 

 

 

             DR. TÓTH LAJOS 

            polgármester 

 

 

 

 

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

Tárgy: Felsőzsolca város Rendezvények Háza bérleti díjaitól való eltérésre 

 

1. Felsőzsolca Város Képviselő-testülete Felsőzsolca Városi Sport Club Kézilabda 

szakosztálya számára a Rendezvények Háza terembérleti díját 3.500 Ft/óra + ÁFA 

összegben határozza meg. 

 

2. Felsőzsolca Város Képviselő-testülete az 1. pontban meghatározott terembérleti díjat 

2016 májusában felülvizsgálja. 

 
 

 

Felelős: Dr. Tóth Lajos polgármester 

Határidő: 2015. október 1. 


