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Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Hajdara-Herczeg Hajnalka az Apraja-Nagyja Ifjúsági és Uccuneki Senior Néptánccsoport 
művészeti vezetője 2021. október 11-én kérelmet nyújtott be. 
 
Leírta, hogy a gyermekcsoportban nagy gondot fordítanak nemcsak a néptánc tudásanyagának 
átadására, hanem a közösségépítésre is. A közösségeket azonban nem csupán kisebb 
csoportban, hanem a teljes pásztói néptánc közösségre vonatkoztatva is gondozzák. Ebből 
kifolyólag egy, a pandémia előtt indított programot szeretnének feleleveníteni – a Családi 
Napot és Táncházat. Ezen részt vennének a legkisebbeket összefogó Garabonciás csoporttól 
az Apraján és az Ifjúsági csapaton keresztül egészen a Muzslás, és a senior korúakat 
egybegyűjtő Uccuneki Néptánccsoport tagjai is és hozzátartozói is. 
 
Hajdara-Herczeg Hajnalka kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tegye lehetővé a Teleki 
László Városi Könyvtár és Művelődési Központ nagytermének térítésmentes használatát 2021. 
november 13. napján tartandó Családi Nap és Táncház megrendezéséhez. 
A rendezvény tervezett időpontja technikai előkészülettel:  
2021. november 13. (szombat) 
Program helyszíne: Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés Központ Pásztó 65/1 hrsz. 
3060 Pásztó, Deák Ferenc út 14.  
A rendezvény az aktuális járványügyi szabályozásnak megfelelően tartható, az üzembe tartóval 
való egyeztetés alapján (jelenleg „egyéb rendezvény” csak védettségi igazolvánnyal 
látogatható).  
Fentiek szerint javasolom a képviselő-testületnek, hogy a művelődési központ nagytermének 
egyszeri térítésmentes használatához járuljon hozzá. 
 
Határozati javaslat:  
 
Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Hajdara-Herczeg Hajnalka az Apraja-Nagyja 
Ifjúsági és Uccuneki Senior Néptánccsoport művészeti vezetője által benyújtott, 2021. 
november 13-án tartandó „Családi Nap és Táncház” elnevezésű rendezvényük helyszínének 
biztosításáról szóló javaslatot megismerte, megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza: 
 

1. Képviselő-testület hozzájárul, hogy Hajdara-Herczeg Hajnalka az Apraja-Nagyja 
Ifjúsági és Uccuneki Senior Néptánccsoport művészeti vezetője „Családi Nap és 
Táncház” elnevezésű rendezvény helyszínéül 2021. november 13-án a Teleki László 
Városi Könyvtár és Művelődés Központ nagytermét (Pásztó 65/1 hrsz. 3060 Pásztó, 
Deák Ferenc út 14.)  egyszeri alkalommal térítésmentesen használja.  

2. A Szervező teljes körű, feltétlen vagyoni felelősséggel tartozik minden olyan kárért 
(balesetért), azaz teljes mértékben köteles megtéríteni mindazt a kárt, mely a 
rendezvény ideje alatt akár a résztvevők, akár a rendezvényre látogatók, akár a 
rendezvényt segítők, akár más személyek kárt okozó magatartása, tevékenysége 
folytán következik be. 

3. Szervező kötelessége a fennálló vészhelyzeti jogszabályi rendelkezések betartása és 
betartatása és a rendezvény Teleki László Városi Könyvtár és Művelődés 
Központban történő megszervezéséhez szükséges feltételek biztosítása, különös 
tekintettel arra, hogy a rendezvényen – az ott foglalkoztatottakon kívül – kizárólag a 
koronavírus ellen védett személy, valamint a felügyelete alatt lévő tizennyolcadik 
életévét be nem töltött személy vehet részt. 



 
4. A Képviselő-testület felkéri Farkas Attila polgármestert a hasznosítási szerződés 

aláírására. 
 
Határidő: eljárási rend szerint 
Felelős:   szöveg szerint  
 
 
Pásztó, 2021. október 28. 
 Farkas Attila 
 polgármester 
A határozati javaslat törvényes! 
  

dr. Sándor Balázs 
          jegyző 
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