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         Tárgy: a Kiszombori Roma Nemzetiségi  
         Önkormányzat megkeresése 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának 
            Képviselı-testülete részére 
 
Tisztelt Képviselı-testület 
 
2012. január elsı napjaiban a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat képviseletében megkeresett 
Bakos Tamás elnök egy szervezésükben megvalósítani kívánt rendezvény tervével. 
Az alábbiakban ismertetem a zenés táncos rendezvény szervezésének tervét, annak mikéntjét. 
 
 Diszkó rendezvényre vonatkozó tervek: 
 
- helyszín:     „régi” mővelıdési ház, Nagyszentmiklósi u. 9., a Bázis helyisége 
                         Megállapodásban rögzíteni a helyiség(mellékhelyiség) rendeltetés, 

rendezvény szerinti használatát, rezsiköltség viselését, takarítást. 
- idıpont:   hetente szombaton este, 18-02 óra között 
- érintett korosztály:  18 évtıl, de 14 évnél nem fiatalabb   
- tervezett létszám:  40-100 fı 
- belépıdíj:    nem terveznek 
- zeneszolgáltatás:  magnó, CD, nem hivatalos dj-vel, így nem merül fel honorárium, fellépési  

díj nincs 
    átalány jogdíj fizetését vállalják 
- mősor:   nem terveznek, fellépıt, stb. nem terveznek 
- rendfenntartás, stb.:  rendırségi bejelentés, a rendezvény alatt a rendfenntartásért a szervezık    

vállalják a felelısséget és erre biztosított felelıs folyamatosan a helyszínen 
tartózkodik  

 
Fenti rendezvény megszervezésének alapköltségei a rezsiköltség, ill. a szerzıi jogdíj. A település 
önkormányzatának megállapodása van a kisebbségi önkormányzattal a mővelıdési ház helyiségeinek 
térítésmentes használatára, viszont a régi mővelıdési ház főtésszezonban felmerülı jelentıs rezsiköltsége 
indokolja, hogy azokat a rendezvény szervezıje térítse. A terem használatáért külön díj nem kerülne 
felszámításra. 
A rezsiköltség megállapításához mérhetıvé kell tenni a gáz- és villamos energia fogyasztását.  
 
A szervezıt érintı jogdíj összege kalkulálható az ARTISJUS Magyar Szerzıi Jogvédı Iroda Egyesület 
közleménye az elıadások szervezıi számára az irodalmi és zenemővek nem színpadi nyilvános 
elıadásának engedélyezése fejében fizetendı szerzıi jogdíjakról, valamint a felhasználás 
engedélyezésének egyéb feltételeirıl szóló 2011. december 16-i jogdíjközlemény 7.1 pontja alapján. 
 
Belépıdíj nélküli rendezvények (például koncert, diszkó, bál) 51-100 fıig 5 360 Ft/alkalom 
 
Tisztelt Képviselı-testület, kérem  a fentiek alapján alakítsa ki álláspontját. 
 
Kiszombor, 2011. január 25.                           Tisztelettel:  

 Nagy Lırinc sk 
         Mővelıdésszervezı  

 



 
Tárgy:  Tájékoztató a Kiszombori Roma Nemzetiségi Önkormányzat megkeresésérıl. 
 
_____/2012.(______) KNÖT h. 

 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta és elfogadta a Kiszombori 
Roma Nemzetiségi Önkormányzat megkeresésérıl szóló tájékoztatót. 
 
A tájékoztató a határozat mellékletét képezi. 
 
 
Határozatról értesül: 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Bakos Tamás KRNÖ elnök 
- Nagy Lırinc mővelıdésszervezı  
- Polgármesteri Hivatal Közgazdasági Csoport 
- Irattár 
 

 


