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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

59. számú előterjesztés 

a Coincidance Nonprofit Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötéséről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Gyulai Júlia, a Coincidance Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetője, a Coincidance ír 
sztepptánc együttes művészeti vezetője azzal a kérelemmel fordult a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat), hogy az Önkormányzat kössön 
közszolgáltatási szerződést a Kft.-vel. A kérelmet és az együttes tevékenységének bemutatását az 
előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

A Kft. célja a Coincidance Társulat támogatása, fellépéseinek szervezése. A Társulat ír sztepptánccal 
foglalkozik. A kérelem szerint vállalják táncelődások tartását a kerületben, egész estés előadást és 
rövidebb fellépéseket, valamint táncház szervezését. Céljuk az ír sztepptánc megismertetése minél 
több emberrel. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat közművelődési megállapodás keretében működjön együtt a Kft.
vel a kulturális program ok bövítése érdekében. A megállapodás tervezett időtartama 2016. április l
jétől 2020. december 31-éig szól. 

II. Hatásvizsgálat 

A közművelődési megállapodás alapján a Coincidance Kft. az Önkormányzat közfeladatai 
ellátásában működik közre. A Coincidance Társulat az Önkormányzat támogatásávallehetőséget kap 
az ír sztepptánc terjesztésére, fellépésekre, előadások tartására a kerületben. A táncház keretében az 
érdeklődök megtanulhatják a sajátos tánclépéseket, és betekintést nyerhetnek az ír kultúrába is. Az 
ingyenes fellépések gazdagítják a kerület kulturális életét. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Önkormányzat a Társulat fellépéseihez helyszín biztosítását vállalja, ami a jelenlegi 
infrastruktúrával biztosítható. A fellépések népszerűsítéséhez szükséges médiakommunikációs 
eszközök is rendelkezésre állnak. A társulat pénzbeli támogatására az Önkormányzat 
költségvetésében meghatározottak szerint kerülhet sor külön szerződés alapján. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2016. február "M " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2016. (II. 18.) határozata 
a Coincidance Nonprofit Kft.-vel közművelődési megállapodás megkötéséről 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Coincidance 
Nonprofit Kft.-vel kötendő közművelődési megállapodást az l. melléklet szerinti tartalommal 
jóváhagyja. 

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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J. melléklet a .. .12016. (II 18.) KÖKT határozathoz 

KÖZMŰVELŐDÉSIMEGÁLLAPODÁS 

amely létrejött egyrészről a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (ll 02 
Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, adószáma: 15735739-2-42, 
bankszámlaszáma: OTP Bank Rt. Nyrt. 11784009-15510000, képviseli: Kovács Róbert 
polgármester megbízásából Weeber Tibor alpolgármester mint Megbízó, a továbbiakban: 
Önkormányzat), másrészről 

a Coincidance Nonprofit Kft. (1029 Budapest, Zsíroshegyi út 60., cégjegyzékszáma: Cg. 01-
09-926559, adószáma: 14930577-2-41, bankszámlaszáma: 10918001-0000081-50960007, 
képviseli: Gyulai Júlia ügyvezető mint Megbízott, a továbbiakban: Coincidance Kft., együtt: 
Szerződő Felek) között az alulírott helyen és napon, a következő feltételek mellett: 

l. A Coincidance Kft. célja a Coincidance Társulat (a továbbiakban: Társulat) támogatása, 
fellépéseinek szervezése. A Társulat ír sztepptánccal foglalkozik. 

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

3. A Coincidance Kft. vállalja, hogy a Társulat előzetes egyeztetésszerint 
a) évente egy alkalommal térítésmentesen fellép a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 

Központ színháztermében, és bemutatja a repertoárján lévő egész estés előadást, 
b) évente két alkalommal az Önkormányzat, illetve a Kőrösi Nonprofit Kft. szervezésében 

megvalósuló nagyrendezvényeken rövid, kihelyezhető táncműsort mutat be 
térítésmentesen, 

c) évente egy alkalommal a kerületi oktatási, nevelési intézményekbe járó gyermekek és 
tanulókrészére táncbemutatót tart térítésmentesen, 

d) a kerületi rendezvényekhez illeszkedve táncházprogramot szervez. 

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

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a Coincidance Kft. részére az éves költségvetésében 
meghatározottak szerint támogatást nyújt. A támogatás összegéről a Szerződő Felek külön 
szerződést kötnek. 

6. A Társulat kőbányai rendezvényeinek közönsége elsősorban a kerület lakossága, valamint a 
kőbányai oktatási intézmények tanulói. 

7. Az Önkormányzat a megállapodás koordinálását, valamint a Coincidance Kft.-vel történő 
rendszeres kapcsolattartást a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
közművelődésért felelős szervezeti egységén keresztül biztosítja, kapcsolattartó a 
közművelődési referens. A Kft. részéről a kapcsolattartó az ügyvezető. 
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8. A jelen megállapodást a Szerződő Felek 2016. április l. napjától 2020. december 31. 
napjáig terjedő határozott időre kötik. 

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

l O. A megállapodást a Szerződő Felek írásban módosíthatják. 

ll. 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. 

12. A megállapodást az Önkormányzat Képviselő-testülete a .. ./2016. (II. 18.) KÖKT 
határozatával hagyta jóvá. 

13. 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, 2016. március" " 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

Rappi Gabriella 
főosztályvezető 

Szakmai és jogi szignáló: 

Hegedűs Károly 
aljegyző 

dr. Egervári Éva 
jogtanácsos 

Budapest, 2016. március " 

Gyulai Júlia 
ügyvezető 

" 
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Ezúton szeretném Önnek bemutatni a Coincidance együttest. .,Az Ír Sztepp Európa
bajnokaiként" is ismért hazai csapat világszerte egyedülálló módon ötvözi a Michael Flatley 
féle ír szteppet és napjaink egyre nagyobb népszerüségnek örvendö kortárs táncát. Az 
együttes tagjai fiatal, rendkívül tehetséges művészek, akiket művészi elhivatottságuk és 
alkotási vágyuk vezérel. A Coincidance ifjú kora ellenére számos nemzetközi és hazai sikert 
tudhat már maga mögött: repertoárján lévő négy előadásuk (Szentivánéji álom, Széttáncolt 
cipellők, The Irish lmpulse, Merlin) az idei évadtól a Magyar Színház színpadán látható. Az 
együttes 2016-ban Németországban, Dániában, Mexikóban és Luxemburgban is turnézik. 

Célom művészetí vezetőként az, hogy olyan háttérszervezetet, működési struktúrát építsek fel 
a társulat mögőtt, amely hosszú évekig képes lesz üzemeltetni egy művészi és működési 
szempontból is egyedülálló nagyegyüttest Azért bátorkodtam megkeresni Önt Fellegi Balázs 
kollégám ajánlásával, mert terveink eléréséhez szükségessé vált számunkra egy úgynevezett 
közszolgáltatási szerződést kötni, lehetőleg egy budapesti önkormányzattal. Elsősorban nem 
anyag1 kérdések vezényelnek e tervünkben, hanem hosszútávú elképzelések: a 
közszolgáltatási szerződés alapfeltétele ugyanis az előadóművészeti irodánál való 
regisztrációnak, amely pedig alapfeltétele annak, hogy elérhetővé váljon számunkra az 
előadásaink után igényelhető TAO támogatás. Nem is beszélve arról, hogy a közszolgáltatási 
szerződéssel rendelkező együttesek számára sokkal kedvezőbb pályázatok érhetőek el. 

A Budapest X. kerületi önkormányzata felé tett ajánlatomban tehát nem anyagi szempontok 
állnak az első helyen, hanem a Coincidance Nonprofit Kft. ideális jövőképének megteremtése. 
Az együttes a következő médokon tudná színesíteni a X. kerületi önkormányzat programját: 

Akár rövid, 10-20 perces ünnepnapi vagy cég es fellépésekkeL 
Fentebb említett futó produkcióink bemutatása a Körösi Csoma Sándor Kulturális 
Központban, vagy egyéb helyszínen. 
Táncoktatás, akár a kulturális központban, akár iskolákban, mind szakkör, mind 
lehetőség szerint tantervi kereteken belül. 
Táncház tartás igény szerint arra alkalmas rendezvényeken. 

Az együttes egyébként korábban több alkalommal lépett már fel a Körösi Csoma Sándor 
Kulturális Központban, többek között jótékonysági rendezvényen is. 

Az alábbi !inken bővebben olvashat a társulatról, illetve képeket és videókat is talál 
produkcióinkról: 
http://www.coincidance.hu/ajanlo/ 


