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Tisztelt Képviselő-testület! 
 

Az előterjesztésemhez csatolt megkeresésben felcsúti lakosok azzal a kéréssel fordultak 
önkormányzatunkhoz, hogy támogassuk a Faluházban beindítandó balett-oktatást olyan módon, hogy 
a terembérlet díját elengedjük. Az oktatás iránt jelentős a helyi igény: már most 21 gyermek venne 
részt a tanfolyamon. 

A Faluház terembérleti díját 4500.- Ft/óra összegben határoztuk meg, azzal, hogy helyi civil 
szervezetek, egyesületek és egyházak kaphatnak díjkedvezményt. Ennek ellenére úgy vélem, hogy a 
Faluház gyermekeinknek és a felcsútiaknak épült elsősorban, és a hasonló kezdeményezések feltétlenül 
támogatásra méltók. 

Ennek megfelelően javasolom, hogy az önkormányzat – a bérleti díjat megállapító határozat 
változatlanul hagyása mellett – egy éves időtartamra önkormányzati támogatásként biztosítsa a 
balettoktatás céljára ingyenesen a Faluház nagytermét.  

A megkeresésben a kérelmezők kérték továbbá, hogy az oktatáshoz szükséges 5x10 méteres 
balettszőnyeget és egy darab mobil rúd-állványt lehetőségeihez mérten biztosítja az önkormányzat. 
Ennek becsült költsége nagyságrendileg 210e Ft. Mivel a beszerzendő eszközök közül a nagyobb 
költséget jelentő szőnyeg az oktatástól függetlenül más célra is használható, így javasolom a 
beszerzésre 210e Ft keretösszeg elkülönítését a költségvetési tartalék terhére. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kérdést megvitatni, illetőleg döntésüket meghozni 
szíveskedjenek!  
 
Felcsút, 2014. október 1.  

     Mészáros Lőrinc  
              polgármester 
 
Határozati javaslat: 
I. 

Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2014 (X….) számú határozata 

A Faluház nagytermének kedvezményes használatáról balettoktatás céljára 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Faluházban beindítandó 
balettoktatáshoz önkormányzati támogatásként a terembérlet díját egy éves határozott időtartamra 
elengedi. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert támogatói okirat aláírására. 

Határidő: Október 15. 
Felelős: Polgármester 

II. 
Felcsút Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2014 (X….) számú határozata 
A Faluház részére eszközök beszerzéséről 

Felcsút Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Faluház részére 5x10 méter 
méretű szőnyeg és egy darab mobil rúd-állvány beszerzésére 210e Ft keretösszeget biztosít a 
költségvetési általános tartalék terhére. 

Felhatalmazza a polgármestert az eszközök megrendelésére. 

Határidő: Október 15. 
Felelős: Polgármester 


