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7 .  N a p i r e n d  
 

E LŐT E R J E S Z T É S  
Telephely létesítése iránti kérelem 

 
 
Tisztelt képviselő-testület! 
 
Az „Alapítvány a Magyar Népi Kultúráért” elnevezésű alapítvány kérelemmel fordult az 
önkormányzathoz, miszerint telephelyet kíván létesíteni Tolmács községben, a Tolmács, Kovács Géza 
tér 13. szám alatt, a tolmácsi közösségi házban.  
Az Alapítvány célja az alábbi tevékenységek támogatása: 

• a magyar néphagyomány ápolása, népszerűsítése, 
• a Kárpát-medence népei táncának tanítását, folklór anyanyelvének, nemzeti és európai 

kulturális hagyományainak elsajátítását, 
• gyermekek, felnőttek és nyugdíjasok szabadidejének hasznos és kreatív eltöltésének 

megszervezését, 
• a néptánc tanulásához szükséges eszközök megvásárlását, 
• tánc- és folklór-művészeti táborok, fesztiválok, kulturális rendezvények szervezését, 
• a néptáncosok szakmai és elméleti felkészítését színpadi előadásokra, 
• a színvonalas előadásokhoz szükséges viseletek beszerzését, megvarratását, 
• gyermekek és felnőttek tehetségkibontakoztatását, egészséges életmódjuk kialakítását, 
• fiatal néptáncművészek képzését, 
• az idős emberek életminőségének javítását és egészségének megőrzését a saját korosztályuk 

számára szervezett táncprogramokon keresztül, 
• a nyugdíjasok aktivitásának fokozását, társadalmi részvételének elősegítését hagyományőrző 

kulturális programok segítésével, 
• a generációk közötti párbeszédet és a kölcsönös megértést elősegítő néptáncos eseményeket 

fiatalok és idősek együttes részvételével. 
Az Alapítvány célja továbbá nevelési és oktatási, valamint képességfejlesztési közhasznú tevékenység 
végzése. 
Mindezen célkitűzések megvalósítása érdekében az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket 
végzi: 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
• kulturális tevékenység 
• kulturális örökség megóvása. 

Az Alapítvány feladata továbbá, hogy a hasonló tevékenységet végző külföldi szervezetekkel, 
alapítványokkal megfelelő kapcsolatot teremtsen és ápoljon. Céljainak megvalósítása érdekében 
nemzetközi tevékenységet is folytathat. 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoktól 
támogatást nem kap, illetve nem fogad el, valamint támogatást nem nyújt, választásokon képviselő-
jelöltet nem állít, illetve nem támogat. 
 
Tekintettel arra, hogy az Alapítvány közérdekű tevékenységet folytat, mely hasznos lehet településünk 
számára is, ugyanakkor hátrányt nem jelent az Alapítvány telephely létesítése, javaslom, hogy 
járuljunk hozzá, hogy az Alapítvány az önkormányzat tulajdonában lévő, Tolmács, Kovács Géza tér 
13. szám alatt telephelyet létesítsen. 

 
Tolmács, 2013. október 25. 
  Tisztelettel: 
 
 
  Hajnis Ferenc 
  polgármester 
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…/2013. (……) képviselő-testületi határozati javaslat 
 
 
Tolmács Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az „Alapítvány a 
Magyar Népi Kultúráért” megnevezésű alapítvány (székhely: 1112 Budapest, Cirmos u. 8.) a Tolmács 
Község Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanban, a 2657 Tolmács, Kovács Géza tér 13. címen 
telephelyet létesítsen. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 


