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I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2011. 
február 25-én közművelődési megállapodást (a továbbiakban: megállapodás) kötött öt év határozott 
időre a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal (a továbbiakban: Alapítvány). A megállapodás 
célja az Önkormányzat közművelődési feladatainak segítése, a kerületi zenei, kulturális élet 
gazdagítása, a zenei kultúra emelése. A 2011. évben az Önkormányzat a megállapodás alapján 
l O OOO OOO Ft támogatást biztosított az Alapítvány részére, melyet a MÁV Szimfonikus Zenekar (a 
továbbiakban: Zenekar) működésére kellett fordítani. Az összeget a támogatási szerződésben 

meghatározott célokra, elszámolási kötelezettséggel biztosította az Önkormányzat. A 20 ll. évben a 
Zenekar három nagyzenekari kancertet adott kerületünkben, ezen kívül Zene-Tér-Kép címen 
előadásokat tartottak óvodáskorú gyermekeknek a kerület óvodáiban összesen 14 alkalommal. Az 
Alapítvány bérletet biztosított a kerület lakossága számára, négy bérleti előadásra mindösszesen 41 O 
hangversenybérletet Az Alapítvány a szerződésben meghatározottak szerint időben elszámolt a 
támogatási összeggel. A továbbiakban az Önkormányzat anyagi támogatást nem nyújtott az 
Alapítvány részére. A 2012. évtől minden évadban 80 bérletet biztosított az Alapítvány különböző 
korosztályok számára, különböző előadásokra. 

Lendvai György úr, az Alapítvány ügyvezető igazgatója levélben kérte a közművelődési 
megállapodás megújítását a következő időszakra. Kérelme az előterjesztés 2. melléklete. 

II. liatásvizsgálat 

A közművelődési megállapodás alapján az Alapítvány az Önkormányzat közfeladatai ellátásában 
működik közre, ami feltétele az állami támogatásnak is. A megállapodással biztosítható, hogy a kiváló 
zenészekből álló, országos hírű Zenekar rendszeresen fellépjen és kancertet adjon a kerületben. Az 
Alapítvány további vállalásai a tehetséges fiatal kőbányai zenészek felfedezését és szereplési 
lehetőségét segítik elő. Az Önkormányzat támogatókénti feltüntetése a kerület hírnevét öregbíti szerte 
az országban, ahol a Zenekar fellép. 

III. A végrehajtás feltételei 

A közművelődési megállapodást a felek képviselői aláírják. Az Önkormányzat kötelezettségei a 
rendelkezésre álló intézményhálózat keretében - elsősorban a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális 
Központban - teljesíthetők. A fellépések népszerűsítéséhez szükséges médiakommunikációs 
eszközök is rendelkezésre állnak. 



---------------------------

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2015. december ,Jű·" 

Weeber Tibor 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2015. (XII. 17.) határozata 
a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal 
közművelődési megállapodás megkötéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a MÁV 
Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal kötendő közművelődési megállapodást az l. melléklet 
szerinti tartalommal elfogadja. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az l. pont szerinti megállapodás 
aláírás ára. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 
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l. melléklet a . ..12015. (XII 17.) KÖKT határozathoz 

KÖZMŰVELÓDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószárna: 15735739-2-42, 
bankszárnlaszárna: OTP Bank Rt. Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester rnint Megbízó, a továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről 

a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (1087 Budapest, Kerepesi út 1-5., levelezési 
címe: l 0 88 Budapest, Múzeurn utca ll., adószárna: 18056721-2-42, bankszárnlaszárna: 
10200971-21521573, képviseli: Lendvai György ügyvezető igazgató rnint Megbízott, a 
továbbiakban: Alapítvány, együtt: Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, a 
következő feltételek rnellett: 

l. Az Alapítvány célja a MÁV Szirnfonikus Zenekar (a továbbiakban: Zenekar) támogatása, 
fellépéseinek szervezése. 

2. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy az Önkormányzatnak a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 20 ll. évi C LXXXIX törvény, a rnuzeális intézményekről, a nyilvános 
könyvtári ellátásról és a közrnűvelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, valarnint a helyi 
közrnűvelődésről szóló 25/2012. (V. 23.) önkormányzati rendelet által meghatározott egyes 
közrnűvelődési feladatai végrehajtása érdekében együttrnűködnek egymással. 

3. Az Alapítvány vállalja, hogy 
a) a Zenekar a saját rendezésű hangversenyeire alkalmanként tíz darab tiszteletjegyet biztosít 

az Önkormányzat részére, 
b) a Zenekar előzetes egyeztetés alapján évente egy alkalommal az Önkormányzat, illetve a 

Kőrösi Nonprofit Kft. szervezésében nagyzenekarikoncertetad Kőbányán, első alkalommal 
2016. novernber 8-án 19.00 órai kezdettel a Kőrösi Csorna Sándor Kulturális Központ 
színháztermében, 

c) a Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttesek évente két alkalommal fellépnek 
az Önkormányzat, illetve annak megbízásából más intézmény által szervezett rendezvényeken, 

d) a Zenekar lehetőséget biztosít a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai 
Alapfokú Művészeti Iskola kiemelkedően tehetséges növendékei számára, hogy a Kőbányán 
megvalósuló nagyzenekari vagy kisebb hangszeres együttesek koncertjein fellépjenek, 

e) a Zenekar a saját rendezésű hangversenyein, a saját kiadású hanghordozóin (CD, videó, 
DVD), rnűsorfüzetein, tájékoztatóin az Önkormányzatot támogatóként feltünteti. 

4. Az Önkormányzat támogatja a Zenekar kőbányai fellépései t, a Kőbányán megtartásra kerülő 
koncertekhez és egyéb rendezvényekhez - előzetes egyeztetés szerint - helyszínt biztosít, és a 
rendelkezésére álló eszközökkel (az Önkormányzat honlapján, a Kőbányai Hírek círnű 
folyóiratban, valarnint a Kőrösi Nonprofit Kft. programfüzetében és hirdetési felületein) 
népszerűsíti a Zenekar fellépéseit 

5. A Zenekar kőbányai rendezvényeinek közönsége elsősorban a kerület lakossága, valarnint a 
kőbányai oktatási intézmények tanulói. 

6. Az Önkormányzat a megállapodás koordinálását, valarnint az Alapítvánnyal történő 
rendszeres kapcsolattartást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
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közművelődésért felelős szervezeti egysegen keresztül biztosítja, kapcsolattartó a 
közművelődési referens. Az J\lapítvány részéről a kapcsolattartó az ügyvezető igazgató. 

7. A jelen megállapodást a Szerződő Felek 2016. január l. napjától 2020. december 31. 
napjáig terjedő határozott időre kötik. 

8. A megállapodás teljesítése érdekében a Szerződő Felek együttműködnek egymással, az 
esetleges vitás kérdéseket elsősorban egyeztetés útján oldják meg. 

9. A megállapodást a Szerződő Felek írásban módosíthatják. 

l O. A megállapodást bármelyik fél jogosult indokolás nélkül írásban felmondani a másik fél 
székhelyére címzett postai küldeményben egy hónapos felmondási idővel. Súlyos 
szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. 

ll. A megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2015. (XII. 17.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

12. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 
V. törvény irányadó. 

A megállapodást a Szerződő Felek elolvasás és értelmezés után-mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt-jóváhagyólag írták alá. Jelen megállapodás két oldalból álló, öt egymással szó 
szerint megegyező példányban készült. 

Budapest, 2015. december" 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

" 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 2015. december " 

Lendvai György 
ügyvezető igazgató 

" 
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MÁV SZIMFONIKUSOK Adószám: 18056721-2-42 Számlaszám: K&H 10200971-21521573 
ZENEI<ARI ALAPiTVÁNY 
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Weeber Tibor 
Alpolgármest~r 

Budapest Főveros X. kerület Kőbánya Önkormányz~.t~,~: 
' . .;_,J),~>.~.~o' fl 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

í 
i 

A X. kerület és a MÁV Szimfonikusok között 2010 óta egy 
hosszútávú közszolgálati megállapodás van érvényben, amely ez év végén 
lejár. 

Ennek során együttesünk több tucat kancertet adott a kerületben, 
rnelyek között volt nagyzenekari (Körösi Kolturális Központ, Szt László 
templom) és kisebb együttesekkel ifjúsági koncertünk is (óvodák, iskolák 
részére), számos tiszteletbérletet biztosítottunk az Önkormányzat részére, 
és néhány sorozatunkat a kerület lakói belépő nélkül látogathatták. 
Kiadványainkon, az Önkormányzatot mint kiemeit támogatót tüntettük fel. 
Az Önkormányzat pedig részt vállalt a zenekar támogatásában. 
Koncertjeinknek, és az együttműködésnek igen jó visszhangja volt. 

Az utóbbi néhány évben ez a kapcsotat különböző okokból 
meglazu It. 

Kérem tisztelt Alpolgármester Urat, és a Képviselő Testületet, hogy 
amennyiben van rá lehetőség, újítsuk meg és töltsük meg ismét 
tartalommal a megállapodást a két intézmény között. 

Segítségét előre is nagyon köszönöm. 

Budapest, 2015. december 2. 

Üdvözlettel: 


