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Tárgy: Javaslat a jubileumi Haydn-évhez 
csatlakozó kismartoni koncert 
támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Haydn-év alkalmából a Szent László Általános Iskola koncertet szervez a világ egyik 
legszebb és legjobb akusztikájú koncerttermében. A Soprontól 12 kilométerre lévő ausztriai 
Kismartonban adunk koncertet 2009. május 16-án, szombaton, 18 órai kezdettel. 

A különleges helyszínen, az Esterházy-kastélyban tartandó koncert a Haydn év 
rendezvénysorozatához kapcsolódik. Ebben a hónapban ugyanitt számos, világszerte nagy 
érdeklődésre számot tartó zenei rendezvényt is tartanak. Óriási lehetőség számunkra, hogy 
iskolánk kórusa, tanulóink is részesei lehetnek az ünneplésnek. 

A kétórás koncerten a kőbányai gyerekeken kívül székesfehérvári és újbudai diákok 
fellépnek. 

A termet iskolánk bérli. Az előzetes bérleti költség 2537 euró. A jegyek értékesítésével 
kívánjuk a bérleti költséget előteremteni. Költségként merül fel a gyerekek utaztatása, plakát-
és belépőjegyek nyomtatási költsége és a fellépéshez szükséges eszközök bérleti díja. 

Kiadások: 

Bérleti díj: 2537 euró kb. 800 000 forint 
Plakátok, belépők, programfüzet nyomtatása kb. 150 000 forint 
Utazási költségek kb. 300 000 forint 

Eszközök bérleti díja kb. 200 000 forint 

Összesen: 1 450 OOOforint 

Bevétel: 

Jegyek értékesítése: 

2500 forint/darab 
500 darab jegy 1 000 OOOforint 



Újbuda és Székesfehérvár Önkormányzata is segíti a koncert megvalósulását. Az fellépő 
iskolák vezetővel együttműködünk a hangverseny színvonalas megrendezésében. 

Az osztrák partnereink - Esterházy kastély igazgatója, a Haydn-év eisenstadti intendánsa és 
Eisenstadt Polgármestere - minden segítséget megadnak, hogy sikeresen mutatkozzanak be a 
magyar fiatalok a jubileumi Haydn-év rendezvénysorozatán. (Plakátkihelyezés Ausztriában, 
jegyek ausztriai értékesítése, internetes megjelenés stb.) 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az általános 
működési célú tartalékkerete terhére forint támogatást biztosít a Szent László 
Általános Iskola (1105 Budapest, Szent László tér 1.) részére a jubileumi Haydn-évhez 
csatlakozó kismartoni koncert megrendezésére. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Menyhárt Sándor igazgató 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009-04-07 

Tisztelettel: 
\ 

Menyhárt Sándor 
igazgató 

Szent László Általános Iskola 

Törvényességi szempontból látta: 

István Dr. Neszteü 
jegyző K 


