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E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2019. március 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Javaslat a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és a Gödöllő 
Néptáncegyüttes Egyesület közötti bérleti szerződés megkötésének jóváhagyására

Előterjesztő: Dr. Gémesi György polgármester



Tisztelt Képvis elő-testület!

Az 1992 óta működő és többszörösen kiválóan minősült Gödöllő Táncegyüttes -  jelenlegi 
nevén Urban Verbunk -  küldetése, hogy teret biztosítson a városi fiatalság számára is vonzó, 
modem, folklór-színpadi művészetnek. A táncegyüttes a hazai néptáncművészet kiemelkedő 
szereplője, a legrangosabb hazai és nemzetközi fórumok állandó vendége.

A táncegyüttes mindenkori kiemelt feladata a néptáncos, népzenei kultúra gyerekekkel való 
megismertetése. 5 csoportban, az óvodás kortól a középiskola 12. osztályáig bezárólag, közel 
200 fiatal tartozik közösséghez. Célja olyan tánc-, kultúra- és értékközvetítés, amelyben a 
felnövekvő nemzedékek újra és újra megtalálhatják saját gyökereiket és önkifejezési 
formáikat egyaránt.

Mindezen értékek megőrzésének záloga a továbbfejlődés. Ennek érdekében tűzte ki célul a 
táncegyüttes egy önálló, a Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület által fenntartott, alapfokú 
művészeti iskola megalapítását, néptánc tanszakkal. A működésük engedélyeztetéséhez 
szükséges az iskola által használt saját tulajdonú ingatlan megjelölése, vagy -  amennyiben 
nem rendelkezik saját infrastruktúrával -  az ingatlan tulajdonosával kötött 5 éves bérleti 
szerződés. A táncegyüttes tevékenységét jelenleg is a Művészetek Házában folytatja, ennek 
alapján kérték a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft.-vei kötendő 5 éves 
határozott időtartamú bérleti szerződés megkötésének engedélyezését.

A 2012. március 22-én a Gödöllő Város Önkormányzata és a Művészetek Háza Gödöllő 
Nonprofit Közhasznú Kft. által -  a Művészetek Házának épületére vonatkozóan is -  
megkötött bérleti szerződés 12. pontja a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásához köti a 3 
év időtartamot meghaladó, kizárólagos használatot biztosító helyiségbérleti szerződések 
megkötését.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 
fogadja el.
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HATÁROZATI JAVASLAT

A képviselő-testület jóváhagyja a Művészetek Háza Gödöllő Nonprofit Közhasznú Kft. és a 
Gödöllő Néptáncegyüttes Egyesület között kötendő bérleti szerződés megkötését 5 éves 
határozott időre, valamint felhatalmazza Kovács Balázs ügyvezető igazgatót a szerződés 
aláírására.
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Kovács Balázs ügyvezető igazgató


