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Előterjesztés a Képviselő-testület részére 
a Szomjas György által rendezett Kopaszkutya Kettő című film támogatásáról 

l. Tartalmi összefoglaló 

Huszár Viktor Dénes producer a HvDCorps Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) 
ügyvezetője polgármester úrhoz fordult levelével, melyben arról tájékoztat, hogy Szomjas 
György el kívánja készíteni a Kopaszkutya című filmjének második részét (2. melléklet). 
A Kopaszkutya 1981-ben készült zenés filmdráma, mely betekintést enged egy rockzenekar 
életébe. A kultfilm nem valós történetet mesél el, és nem egy akkori zenekarról szól, mégis 
tükrözi a kor szellemét, a 80-as évek rock-bandáinak mindennapjait. Szomjas György rendező 
(aki évtizedeken át a Pataky Művelődési Ház Amatőr Filmklubjának volt a művészeti 
vezetője) Kopaszkutya Kettő címen kívánja elkészíteni a film folytatását, melyben Földes 
László Hobó mellett kerületünk két díszpolgára Póka Egon és Deák Bill Gyula is főszerepet 
kap. A készítők az utolsó forgatási napoknál tartanak, ezt követően a rendező belekezd a 
vágási munkálatba. 

A producer arról is tájékoztat, hogy állami pályázatokon nem tudnak részt venni, mivel a 
Filmalap által kiírt legutóbbi pályázat nagyjátékfilmekre vonatkozik, nem dokumentumfilmre, 
így itt indulni nem tudnak. A film befejezéséhez, az utómunkálatokhoz, a szereplők 
tiszteletdíjához l, 7 millió forintra lenne szüksége a készítőknek 

ll. liatásvizsgálat 

A támogatásért mind a média-kampányban, mind a film végén, valamint a sajtóeseményeken, 
plakátokon, reklámokban támogatóként megjelenne Önkormányzatunk, amelynek 
városmarketing-hozadéka arányban áll a biztosítandó támogatás mértékével. 

III. A végrehajtás feltételei 

A bruttó l, 7 millió forintos támogatást együttműködési megállapodás keretében biztosítanánk 
a film készítői részére (3. melléklet). 

A támogatás forrása a Képviselő-testület felhalmozási célú általános tartalékkerete. 



IV. Döntési javaslat: 

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

Budapest, 20 ll. szeptember 21. 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

dr~ 
jegyző 



l. melléklet 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
••. /2011. ( .. )határozata 

a Szomjas György által rendezett Kopaszkutya Kettő cím ű film támogatásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Képviselő-testület 
felhalmozási célú általános tartalékkerete terhére bruttó 1,7 millió forint összeggel a HvDCorps 
Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15.) mint produceren keresztül hozzájárul Szomjas 
György Kopaszkutya Kettő című filmjének elkészítéséhez az l. melléklet szerinti 
együttműködési megállapodás keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggeL 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-módosítás végrehajtására, valamint 
a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
20 ll. november 2. 
a humán szakterületért felelős alpolgármester 
Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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Egy igazi kőbányai történet kapcsán írok most Onnek. Talán még nem tudja, de Szomjas 

György Kossuth-díjas rendező visszatér a X. kerültbe, hogy leforgassa Kopaszkutya című kultfilmje 

második részét, a Kopaszkutya Kettőt. 

A filmben szerepeini fog Deák Bill Gyula és Póka Egon, a kerület díszpolgára i, valamint az idén 

Kossuth-díjjal kitüntetett Földes László 'Hobo'. Továbbá Kőbánya - jellegzetes épületeivel és 

figuráival. Ez a film máshol nem készülhet el. Itt forgott az első is, ezért itt kell forognia a 

folytatásnak is. Visszahúz ide mindenkit a szíve és az emlékek. Gyuri maga is évtizedeken át a Pataky 

Művelődési Ház Amatőr ·Filmklubjának volt művészeti vezetője, Egonról és Billről nem is beszélve, 

akik már gyermekkorukat is itt töltötték, és a mai napig a kerületben tevékenykednek. Kőbánya 

folklórjának a részei ők, elválaszthatatlanok a kerülettőL 

Az utolsó forgatási napoknál tartunk, utána Gyuri vágni kezdi a filmet - szeretnénk, ha már 

december elején bemutathatnánk. Nagy, a történethez méltó bemutatót tervezünk,{melyet egy 

alapos reklám kampány előzne meg) a budai Millenáris Parkban, koncertek kíséretében. 

Ugyanakkor az állami pályázatok az elmúlt időszakban bedőltek és továbbra sincs olyan, 

amelyen indulhatnánk (a Filmalap által a napokban kiírt pályázat nagyjátékfilmekre vonatkozik, ez 

pedig dokumentumfilm} - ezért fordulok most Önhöz, bízva erkölcsi, anyagi támogatásában. A film 

tisztességes befejezéséhez, megfelelő utómunkájához, a kőbányai szereplők tiszteletdíjára kb. 1,7 

millió forintra lenne szükségünk. A támogatásért megfelelően nagy média felületet biztosítanánk az 

Önök kerületének, logójukat l címerüket minden egyes sajtóeseményen, plakátunkon, reklámunkban 

megjelenítenénk, továbbá a film végén is lernenne a Millenárisban összegyűlt tömegnek, továbbá 

látható lenne országszerte, illetve határon túl a mozikban és később a DVD-ken, majd a televízióban. 

"Szívem visszahúz, ez a Kőbánya Blues!" 

Bízva segítségében és megtisztelő válaszában! 

t . ll 
~· 

-+3 G 
1;2 .. oJ~'. 

.Jo 6ooo 

Budapest 2011.09.21. 

Huszár Viktor Dénes 

producer 



amely létrejött egyrészről: 

l. melléklet a ... ./20 ll. ( .. ) határozathoz 
MEGÁLLAPODÁS 

a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, Szent László tér 
29., törzsszáma: 510008, adószáma: 15510000-2-42, bankszámlaszáma: OTP Bank Nyrt. 
11784009-1551 0000) képviseletében Kovács Róbert polgármester megbízásából W ee ber 
Tibor alpolgármester mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 
másrészről: 
a HvDCorps Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15., bírósági bejegyzés száma: .... , 
adószáma: ............. , számlaszáma: ................................. ) képviseletében Huszár Viktor 
Dénes ügyvezető igazgató mint támogatott (továbbiakban Támogatott), együttesen Szerződő 
Felek 

között jött létre az alábbi feltételekkel: 

A támogatási cél meghatározása 

l. A támogatás célja a Támogatott részére támogatás nyújtása céljelleggel - nem szociális 
ellátásként juttatott - vissza nem térítendő önkormányzati pénzeszköz átadássaL 
Támogatott a támogatást Szomjas György: Kopaszkutya kettő című filmjének 
befejezésére (utómunkálatok, tiszteletdíjak kifizetése) használhatja fel. 

A támogatás összege és felhasználhatósága 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a Támogató bruttó l 700 OOO Ft, azaz 
egymillió hétszázezer forint támogatást nyújt a megállapodás aláírását követő 30 napon 
belül a Támogatott fenti bankszámlaszámára történő banki átutalással, az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a 
Képviselő-testület ... /2011. ( ....... ) határozata alapján a Képviselő-testület felhalmozási 
célú általános tartalék kerete terhére. 

3. A Támogatott a 2.) pontbeli összeget csak és kizárólag az l. pontban meghatározott 
támogatási célra, rendeltetésszerűen használhatja fel utólagos elszámolási 
kötelezettséggeL 

Elszámolási és ellenőrzési kötelezettség 

4. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2011. december 15-éig 
tételesen elszámolni az l. mellékletben meghatározott módon. 
Támogató a számlákról készült másolatokat - az eredetivel történt összevetés után -
szignálja és bélyegzőlenyomattal látja el, majd az eredeti számlát visszaküldi a 
Támogatottnak 

4.1 Támogatott továbbá köteles - a tételes elszámolással egyidejűleg - az l. pontban 
meghatározott program megvalósításáról szóló egyoldalas szakmai beszámolót a 
Támogató részére megküldeni. 

4.2 A Támogatott képviselőjének büntetőjogi felelőssége tudatában, az elszámolás 
főösszesítőjén aláírásával igazolnia kell, hogy a támogatást a szerződésben 
meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak és üzleti könyveiben 
valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 



5. A Támogató a kifizetett összeg felhasználását a végső elszámolás elfogadásáig bármikor 
ellenőrizheti, az ellenőrzést a Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az 
ellenőr rendelkezésére bocsátásávaL 

5.1. Ellenőrzésre jogosult: dr. Kántásné dr. Szabó Ivett csoportvezető 

Visszatérítési kötelezettség 

6. A Támogatott köteles visszafizetni egy összegben a támogatás fel nem használt, illetve 
nem szabályszerűen elszámolt összegét, valamint nem a támogatási célra felhasznált 
részét az elszámolásra rendelkezésre álló határidő - 20 ll. december 15. - elteltét követő 
15 napon belül, a támogatási összeg átutalásának napjától a visszafizetés napjáig járó évi 
20 %-os kamataival együtt. 

Egyéb rendelkezések 

7. A Támogató képviselője a 6/2011. (Il. 18.) önkormányzati rendelet, valamint a 2/2010. 
polgármesteri ésjegyzői közös utasítás alapjánjogosult a szerződés aláírására. 

8. A Támogatás összege a Képviselő-testület .................... határozata alapján biztosított. 

9. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az 
irányadó ak. 

10. A szerződés két oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét képezi 
az l. melléklet. 

ll. Szerződő felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláírják. 

Budapest, 20 ll. ............... . 

Kovács Róbert 
polgármester megbízásából 
Weeber Tibor alpolgármester 

Támogató 

Ellenjegyezte dr. Szabó Krisztián jegyző 
megbízásából: 

gazdasági referens 

Szakmai és jogi szignáló: 

dr. Kántásné dr. Szabó Ivett dr. Boldog Krisztina 
csoportvezető jogtanácsos 

Budapest, 20 ll. ..................... . 

Huszár Viktor Dénes 
ügyvezető igazgató 

Támogatott 



l. melléklet 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja: 

l. Támogatott az eredeti ÁFA-s számlára (vagy elszámolási bizonylatra) kézírással rávezeti, vagy 
az erre a célra elkészített bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi 
tartalmú szöveget: 

"A kifizetést a megállapodás céljára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
... /2011. ( ..... ) Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat határozata alapján került 
folyósításra". 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az l. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról Támogatott 
fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

"A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat" 

Ezt követően aláírásával, bélyegzőlenyomatával ellátja. 


