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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére a Harmat Gyermekkar részére 
a 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez támogatás biztosításáról 

A Harmat Általános Iskola gyermekkara több évtizede sikeres kórusa kerületünknek Több 
alkalommal részt vettek iskolai, kerületi rendezvényen, szerepeitek több országos és külfóldi 
kórusversenyen. A Harmat Gyermekkar 2012. április 27-től Neerpeltben részt kíván venni a 
60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon (a program az előterjesztés 2. melléklete). Az 
Iskola Gyermekkara már a korábbi években is sikeresen szerepelt különböző fesztiválokon, 
versenyeken, és ez a nemzetközi megmérettetés elősegíti a kórus további pályafutását, erősíti 
a gyermekek közötti összetartást, a közös utazás, a megmérettetés által fejleszti közösségi 
szellemüket, lehetőséget ad számukra más európai ország, kultúra megismerésére. 

Az iskola igazgatója azzal a kéréssel fordult Önkormányzatunkhoz, hogy a belgiumi utazás 
költségeihez Önkormányzatunk lehetőségeihez méctenjáruljon hozzá. 

A 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztivál költségei a következők: 

Szállás, ellátás 

Útiköltség autóbusszal 

Biztosítás 

N evezési díj 

Mindösszesen: 

A rendelkezésre álló források: 

Szülői befizetések 

Harmat Alapítvány támogatása 

Iskolai költségvetés 

1134 o OOFt 

378 o 00 Ft 

48 o 00 Ft 

84 o OOFt 

l 644 o 00 Ft 

600 OOO Ft 

300 OOO Ft 

144 OOO Ft 

A Kórusfesztiválon való részvételhez hiányzó 600 OOO Ft összeg biztosítását kéri a Harmat 
Általános Iskola igazgatója önkormányzatunktóL Ajelen gazdasági helyzetet figyelembe véve 
javasolom, hogy 400 OOO Ft összeggel járuljunk hozzá akoncerten való részvételhez. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Harmat Gyermekkar részére a 60. Neerpelti 
Nemzetközi Kórusfesztivál költségeihez járuljon hozzá bruttó 400 OOO Ft összeggel, és azt a 
2012. évi költségvetésében biztosítsa úgy, hogy 2012. március elején együttműködési 
megállapodás keretében a Harmat Általános Iskola az utazásra felhasználhassa. 



Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2011. november 3. 
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Weeber Tibor 

jegyző 



l. me/lék/et az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

..• /2011. ( •• ) határozata 

a Harmat Gyermekkar részére a 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételhez 
támogatás biztosításáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Harmat Gyermekkar 
2012. évi 60. Neerpelti Nemzetközi Kórusfesztiválon való részvételéhez bruttó 400 OOO Ft 
összeggel hozzájárul, mely összeget a 2012. évi költségvetésében biztosítja úgy, hogy azt március 
elején együttműködési megállapodás keretében a Harmat Általános Iskola az utazásra 
felhasználhassa. 
A Képviselö-testület felkéri a Polgármestert hogy a bruttó 400 OOO Ft összeget a 2012. évi 
költségvetésbe terveztesse be a Harmat Gyermekkar 2012. évi 60. Neerpelti Nemzetközi 
Kórusfesztiválon való részvételéhez. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Belgium- Neerpelt, kórusfesztivál 

A program ismertetése 

2012-ben rendezik meg 60. alkalommal a neerpelti nemzetközi kórusfesztivált, amelyen 125 
ifjúsági kórus, közel 5000 résztvevő vesz részt. 
A fesztivál április 27-től május 2-ig tart, aminek mi az első 4 napján szeretnénk részt venni. 

Terveink szerint 40 gyerekkel és 5 felnőttel mennénk (karnagy, zongorakísérő, 3 kísérő 
tanár). Április 26-án az esti órákban indulnánk autóbusszal, másnap délelőtt érkeznénk 
Neerpeltbe. A szállásunk családoknál lenne, minden családnál 2-3 gyereket helyeznénk el. 
A gyerekek számára a napi háromszori étkezés biztosított. 
Az első nap ünnepélyes megnyitóval kezdődik a fesztivál, ahol az összes kórus felvonul, a 
polgármester köszönti a résztvevőket, bemutatják a zsűri tagjait, majd sokszínű program veszi 
kezdetét. 
4 tagú zsűri minősíti a kórusokat, amiről egy oklevelet is kapnak a kórusok karnagyai. 

6 kategória szerepel a kiírásban, mi az első, a gyermekkari kategóriába neveznénk be. A 
kategóriánkban a megadottak szerint egy kíséret nélküli magyar népdalt vagy 
népdalfeldolgozást, 2 szabadon választott kórusművet és a kötelező darabot kell előadni. 
Ezek előadására és a próbákra a 2.-3. nap kerül sor. Ezen kívül több helyszínen lesz 

· lehetőségünk hangVersenyt adni. · Mivel a kórus tagjai között sók néptáíJ.cos is van, ezérl 
készülünk egy néptáncbemutatóval is. 
A 4. napon reggeli után lesz az eredményhirdetés, majd elindulunk hazafelé. A visszaúton 
szeretnénk ellátogatui egy műemlékekben gazdag városba. 
Május l-jén reggel érkeznénk haza. 
A fesztiváira való felkészülés komoly motiváció lehet a gyerekeknek, hiszen a magyar 
kórusélet képviselőiként próbálják majd a legjobbat nyújtani, s Budapestet, Kőbányát 
képviselni. Lehetőséget teremtene az ottani kultúra megismerésére, illetve a magyar népzene 
megismertetésére is. Biztosan barátságok is születnének, a gyerekek pedig intemeten 
keresztül tudják tartani a kapcsolatot egymással, ami az idegen nyelvi kompetencia 
szempontjából is eredményt hozhat. A kórus tagjai közül sokan szociálisan hátrányos 
helyzetű- vagy többgyermekes családból származnak, ezért a részvételi költségek 
támogatásávallehetőségük lenne eljutni az EU egyik tagállamába. 

Ezzel járó költségek: 

Szállás, ellátás (45 fő) 
3 éj/4 nap 
1.134.000 Ft 
Autóbusz 
kb. 378.000 Ft 
Biztosítás 
48.000 Ft 
Nevezési díj (okt.15-ig!) 
84.000 Ft 

Összesen: l 644 OOO Ft 



------~----------

A Harmat Kórus belgiumi fellépésének elszámolása: 

Szállás, ellátás 1134 OOO Szülői beflzetés: 600 OOO 

, Fenntartói Utiköltség autóbusszal: 378 OOO 
támogatás: 

600 OOO 

Biztosítás: 48 OOO 
Harmat alapítvány 

300 OOO 
támogatása: 

Nevezési díj. 84 OOO Iskolai költségvetés: 144 OOO 


