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2021. július 29., csütörtök 09 óra 00 perckor
tartandó rendkívüli ülésére

Tárgy:
1.2. Augusztus U-i rendezvénnyel kapcsolatos kérelem

Előterjesztő:

Készitette:

Előterjesztés száma:

Előzetesen tárgyalja:

Az előterjesztés a jogszabályi
feltételeknek megfelel:

A döntéshez szükséges többség:

Döntési forma:

Az előterjesztést

Hajnis Ferenc polgármester

dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző

Ny/2.

Képviselő-testületsaját hatáskörében tárgyalja.

dr. Molnár-Fábián Ágnes jegyző

egyszeru többség

Határozat

nyilt ülésen kell tárgyalni



Előterjesztés száma: Ny/2.

1.2. napirendi pont

Augusztus B-i rendezvénnyel kapcsolatos kérelem

Tisztelt Képviselő-testület!

Miklósi László kérelemmel fordult a Képviselő-testülethez, melyben a futballpályát szeretnék in
gyenesen bérbe venni augusztus 13. napjára, ugyanis koncertet szeretnének rendezni a falu lakói
számára.

A rendezvény lebonyolításával és biztosításával kapcsolatos minden költség a rendezvény szerve
zőjét terheli és az ő felelőssége.

Tolmács, 2021. július 26.
Tisztelettel:

Hajnis Ferenc
polgánnester

Tolmács Község Önkormányzata
Képviselő-testületének

_/2021. (VII._.) határozata

a futballpálya ingyenes használatba adásáról

Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testületeaz előterjesztés szerinti kérelmet megtár
gyalta és a következő döntést hozza:

Miklósi László részére egynapos rendezvény helyszínéül a futballpályát 2021. augusztus 13. napján
ingyenesen használatba adja, azzal a kikötéssel, hogy a rendezvény megszervezésével, lebonyolítá
sával és biztosításával kapcsolatos feladatok felelősség- és költségviselője a rendezvény szervezője.

Az ingyenes használatba adás részleteit a felek között megkötendő használatba adási szerződés

tartalmazza.

Továbbá Tolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fellúvja a rendezvény szervező

ínek figyelmét, hogy a veszélyhelyzet alatti hatályos védelmi intézkedések betartatásáról a rendez
vény szervezője köteles gondoskodni.

A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogya futballpálya használatba adásával kapcsola
tos szerződést megkösse.

Határidő:

Felelős:

2021. augusztus 10.
polgármester



Kérelem!

Tisztelt Polgármester Úr, tisztelt Képviselő Testület!

Azzal a kéréssel fordulunk Önökhöz, hogy augusztus B-án koncertet szeretnénk szervezni

Tolmácson, melynek a helyét asportpályán képzeltük el.

A kérésünk az lenne, hogy adják nekünk bérbe a helyszínt ingyen és bérmentve erre a napra.

Tervünk. hogy egy kellemes nyári estét szerezni az embereknek és ezzel is öregbítve Tolmács

hírnevét.

Előre is köszönjük együttműködésüket!

Üdvözlettel.: Miklósi László

Tolmács, 2021-07-21


