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A határozat elfogadásához szükséges többség

Tornacsarnok használati kérelem
2015. január 20, 17 .o0 óla

Polczer Krisztina jegyzó
Altsach lgnác polgármester

típusa; eovszerű / minősített

1. A témakör tárgyilagos és tényszerú bemutatása
SZendehely Német Nemzetiségi Önkormányzata 2o15. január 13-án kérelmet
nyújtott be a 2015. január 30-31-én a l\,4agyarországi líú Németek KözösségéVel
szervezendó teremlabdarúgó torna rendezéséVel kapcsolatosan, A csatolt kérelem
alapján 2015, január 30-án és 31-én a l\.4úVelódési Házat és a tornacsarnokot
térítésmentesen kéri használatra.

2. Előzmények, különösen a tárgyban hozott korábbi testületi döntések, azok
végrehajtásának alakulása

9/20'14. (1.30.) számú kt. határozat
Szendehely KözSég Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi Általános lskola
tornacsarnokának bérleti díját 2014, február 01-tól 6,000.-ít/óra összegben állapítja
meg,
Határidó: tájékoztatásra azonnal
Felelós: PoIczer Krisztina jegyző

52l2o14- (vl. 12.| számú ld.. hatáíozat
szendehely Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Művelódési Ház
nag}.termének kulturális célra történó igénybevételére az alábbi használati díjat
állapítja meg 2014, július 01, napjától:

Óradíj rendszeres használó esetén: 1.25o.-F!óra
eseti használó esetén; 1.500,-FVóra i I

, Délutáni és hétvégi igénybevétel: 5,000,_Ft/ alkalom
Ejszakai használat; 30.000_-Ft/rendezvény+ 50,000,-Ft kaució, Károkozás esetén
fentieken kiVül a teljes helyreállitás összege,

3. Jogszabályi felhatalmazás
912014. (|.30.) kt. számú határozat
5212014- (V|-12.) kt, számú határozat
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4. Határozati javas lat
/20í5. (1.20.) számú kt. határozat
Szendehely KöZség Önkormányzatának KépViseló-testülete a szendehelyi Német
Nemzetisé9i onkormányzat részére 2015, január 30-31, között a tornacsarnokot
d íjmentesen/.. , -Ft összegérl használatba adja, Egyúttal felh ata|mazza az
alpolgármestert - a polgármester érintettségének figyelembe Vételével - a bérleti
szerzódés megkötéSére,
Határidö; azonnal
Felelós: aIpolgármester, jegyzó

/2015. (1.20.) számú kt. határozat
szendehely Község Önkormányzatának KépViSeló-testülete a szendehelyi Német
Nemzetiségi Önkormányzat részére 2o15, janUár 3í-én a lVúVelódési Házat
díjmentesen/,,,-Ft összegérl használatba adja, Egyúttal felh alalmazza az
alpolgármestert - a polgármester érintettségének íigyelembe VételéVel - a bérleti
szerzödés megkötésére.
Határidó: azonnal
Felelós: alpolgármester, jegyzó

szendehely, 2015. január 1 5,

E lóte rjeSztó:

Altsach lgnác
polgármester

jI



Német Nemzétiségi Önkormányzat
2640 szendehely,
Petőfi u. 2.
Tel.:35/376-003,

Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
reszere

szendehely

szendehely, 2015. janUár 13.

Tisztelt Képviselő{estület ]

A szendehelyj_Német Nemzetiségi Önkormányzat 2o15. január 3o-31-én á l\y'agyarországi
líú Németek Közö§ségéVel kóZösen teremlabdarúgó tornát szervez.
Az ideérkezó 200 ílatal és a helybéli fiatalok részvételével a következö programokat
tervezzük:

- 2015, január 30, ou","* 
_ 

'3,J;;il,i'í?,í,3:"J:.,.", 

,érkőzések,

- 2O1 5. janúl 31.szombat : - 8 Oratól 1O Orái teremfoci mérkőzések,
- 20 órától 04 óráig Farsangi Bál.

Kérjük a Tisztelt Képviselőlestü|etet, hogy a Disco heJyszínének szolgáló Művelődésj
Házat és a teremlabdarúgó tornához és a farsangi 6á|hoz az isko|a Tornacsarnokát
szíVeskedjenek térítésmenteSen biZtosítani,

Tisztelettel; Fln. l>_,'
Altsach'lönád
Némf,t nérr"ti"egi Önkormányzat


