
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

S g k ·. számú előte1jesztés 

Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről , valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szó ló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 7. sorában 10 OOO OOO Ft összeget biztosított a 
Művészetek Völgye Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.) részére támogatási szerződés 

keretében. 

Az Önkormányzat a támogatási szerződésben rögzítette a támogatás célját, felhasználhatóságát, 
az elszámolásra vonatkozó kötelezettségeket, az elszámolás módját és idejét. 

A Kft. részletesen, pontosan, a támogatási szerződésben rögzített módon számolt el a 
támogatási összeggel. A szakmai beszámoló és a számlaösszesítő táblázat az előte1jesztés 2. 
melléklete. A részletes elszámolás a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztá l y 

Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. 

A támogatás elszámolásáról szóló döntés a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat Képviselő-testü letének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2011. 
(IX. 23.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont 2.1. alpontja alapján a Humánszolgáltatási 
Bizottság hatásköre. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága meghozza az előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2017. december J. " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága 

.. . ./2017. (XII. 12.) határozata 
a Művészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának elszámolásáról 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Humánszolgáltatási Bizottsága a Müvészetek Völgye Nonprofit Kft. 2017. évi támogatásának 
elszámolását elfogadja. 
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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

a BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

ÁLTAL A K/26445/2017/4. SZ. SZERZŐDÉS SZERINT NYÚJTOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 

Fesztivál neve: 27. Művészetek Völgye Fesztivál 

Időpontja: 2017.07.21.-30. 

Helyszíne: 8294. Kapolcs, Taliándörögd és Vigántpetend települései: magánudvarok, közterületek, 

intézmények 

Főbb programhelyszínek: Panoráma Színpad, Nemzeti Szín-Tér, Momentán Udvar, Harcsa Veronika 

Udvar, Kaláka Versudvar, Kőbánya Színpad, Hobo Klub Ta liándörögd, Muharay Udvar, Folk Udvar, 

Művészetek Zöldje, Virtuózok Kapolcsi Katolikus Templomban, Cirque du Tókert - Vigántpetend, 

Papageno Klasszik -Völgykomolyzene, Dióda Udvar, Éltető Völgy, Fonó Udvar a Kocsor Házban, 

Elevenkert, Jancsi Bácsi Udvara, Szính,3z Színpad, Református Udvar, Tarisznyya Evangélikus Udvar, 

Református Udvar ETNO Liget, BIDF Filmek, Társasjátékvölgy, Malomsziget-Fazekastalálkozó

Kézművesvásár, Kiállítások 

Honlap: www.muveszetekvolgye.hu 

Közösségi oldal: https://www.facebook.com/muveszetekvo lgye 
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A 27. Művészetek Vö lgye Feszt ivál ismét gazdag ku lturá li s programma l alapozta meg további jövőjét. 

összesen m integy 200 eze r ember látogatott el Kapo lcsra , Taliándörögdre és Vigánpetendre, ahol 27 

progra mh elysz ínen, t öbb m in t 2000 programot t ek inthettek meg az érdek l ődők, és több száz kite lepült és 

he lyi árus portékájából, vendég látóegység, ill etve helyi vendéglátó porta UN. "Kék Abrosz"kínálatábó l 

vá logathattak. 

A feszt ivá llátogatók álta l már jó l ismert és kedvelt egyed i hangu latú kapo lcsi udvarokat a szokásos ná l is 

nagyobb é rdeklődés övezt e. 

Az e l őző évhez képest 30%-ka l nőtt a feszti vál 10 napjára ideig lenes k i telepü l ő ké z művesek száma, aki k 

kizáró lag saját kész ítésű terméke iket áru lják, valamint mutatják be mesterségüket. 

A helyi kezdeményezések fe lkaro lása és a helyi lakosokka l, vá ll alkozókka l va ló együttműködés, a hely i 

értékek, támogatása a Művészetek Vö lgye fontos, hagyományos kü ldetése, ame ly idén is nagy hangsúlyt 

kapott. Külön helyszíne vo lt a kapolcsi östermelőkn ek, és kézműveseknek . 

A fesz t ivál időtartama alatt "Cs igabusz" járat köz lekedett, mel lye l a be l épőve l rende l kező közönség 

ingyenesen köz lekedhetett a Vö lgyfalvak között. A menetrend igazodott a programok kezdési- és 

zá ró i dőpo ntj á h oz . 
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A 27. Művészetek Völgye Fesztivál idén két új programhelyszínnel gazdagodott. 

Kapolcson a Gástyaárokban a "Kőbánya Udvara" vo lt, mely zenei programjaival teret adott fiatal tehetségek 

és rocklegendák bemutatkozásának. 
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Vigántpetenden a Cirque du Tókert, ahol cirkuszi sátorban a tánc, a színház és a klasszikus cirkusz elemei 

egyszerre jelentek meg a színpadon. 

Színházi helyszín vo lt a Nemzeti Szín-Tér, me ly he lyszín ide i újdonsága vo lt a Globe Színház, melynek 

kü lön leges terében a Színház- és Filmművészeti Egyetem osztá lya inak prózai, zenés, bábos és szính ázi 

produkció i kaptak helyet. 

Ismét je len volt saját udvarában az improvizációt középpontban áll ító Momentán Társulat, mely állandó 

teltházza l üzemelt. 

A fesztivál emlematikus szereplője Hobo, akinek az idei fesztivá lon Ta liá ndörögdön saját udvara volt, ahol 

irodalmi előadásaival, akusztikus koncertekkel gazdagította a fesztivál programjait. 
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Harcsa Veronika Udvar immár ötödik évben működött tetházzal, délelőtti, kora délutáni gyermekprogramjai , 

esti koncertjei több genereáció részére nyújtottak minőségi szórakozást. 

A családok és gyerekek kedvence, a Kaláka Versudvar reggeltől estig tartotta népszerű programjait. Köztük 

legkedveltebb a Versimpró, ahol Lackfi János vezetésével és vendégeivel naponta új versek születtek. 

A népi hagyományőrzés zászlóshajója, a Muharay Udvar szintén kiemelt érdeklődés mellett működött , 

játszóházáva l, táncházáva l, e l őadásaiva l ke llemes szórakozást nyújtva kicsiknek és nagyoknak. 
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A Fonó Budai Zeneház idén a taliándörögdi Kocsor Házban alakította ki a Fonó Udvart, ahol színvonalas nép

és világzenei programokkal örvendeztette meg a vö lgyközönséget. 

Völgykomolyzene program helyszíne idén is a kapolcsi Katolikus Templom volt, mely bensőséges légkörével 

méltó hangulatot biztosított ennek a műfajnak. Hazai és külföldi előadók mellett a Virtuózok koncertjeit 

hallgathatták a komolyzene szerelmesei . 

. A vigántpetendi templomban Papageno Klasszik néven klasszikus zenei koncertek kerültek bemutatásra. 

Könnyed helyszín maradt idén a Cs ipszer-kert, ahol a Társasjátékvö lgy változatos játékai mellett esténként 

utcazenészek mutathatták be művészetüket. 

Könnyűzenei színpadunk a Panoráma Színpad, mely helyt adott több külföldi fellépőnek, va lamint a magyar 

könnyűzene élvonalát képviselő előadóknak. 
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A Falk Udvar teret adott a népzene, néptánc előadásainak, önfeledt szórakozást nyújtva esti táncházaival. 

Idén is helyszínt kaptak a szakrá lis programok Taliándörögdön. 

Három napig fogadta vendége it Jancsi Bácsi Udvara - színes, roma kultúrán alapuló programjaiva l. 

Irodalmat kínált a Magyar Írószövetség, 

bemutatta a helyi hagyományokat, turisztikai látniva lókat az Éltető Völgy, játszhattunk, gondolkodhattunk 

együtt a Művészetek Zöldje programhelyszínen több zöld szervezet közvetítésével a környezetvédelmeről. 

Állandó kiállítások, hazai designerek bemutatói és standjai, a kézművesipar legjavának bemutatkozása és a 

helyi termékkíná latbó l szervezett termelői bemutató és vásár kísérte vég ig a fesztivált. 

LÁTOGATÓK 

A Művészetek Völgye sokszínű programjainak színvonalára visszajelzés a nézők évek óta stab il maga s 

elégedettségi szintje. Ezt mutatja a visszatérő vendégek magas aránya is. Előző évhez képest a 27. 

Művészetek Völgye látogatottsága 60%-kal növekedett. 

A fesztivál műfaji sokszínűsége a közönség sokféleségével kombinálódik, gyerekek és felnőttek, helybeliek és 

az ország kü l önböző pontjairól ide zarándoklók, egy-egy előadó rajongói , értők és laikusok itt saját 

preferenciáik mellett megnézhetik a számukra idegen vagy ismeretlen kulturális értékek hordozóit is. 
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A Völgy látogatói nagyrészt negyven év alattiak. A legnagyobb arányban - a látogatók mintegy fele - 20-30 év 

közötti„ 

A 11 Völgy" azon ritka fesztivá lok egyike, ahol kü lönfé le korú és érdeklődési körű látogatók egyaránt 

megta lálják azt, ami számukra érdekes, értékes és szórakoztató. 

A Művészetek Völgye Fesztivá l sajátossága emellett minden más haza i fesztivá lesemé nnye l szemben, hogy 

csa lád ias, falusias környezetében a látogatók és fellépők , művészek, alkotók másfél héten keresztü l együtt 

éli k életüket, együtt töltik napjaikat és közös élm ényeket szereznek. A Művészetek Vö lgye nem csupán 

koncertek és egyéb előadások sorozata, melyet a látogatók pusztán nézőként élvezhetnek, hanem a 

folyamatos párbeszéd, az ismerkedés és az interakció, a komplex emberi és társasági együttl ét l ehetőségét 

kínálja mindenkinek, aki maga is részese kíván lenni az egyed ülálló eseménysorozatnak. 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 

ÁLTAL NYÚJTOTT TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA 

A kapott 10.000.000,-Ft összegű támogatást a 27. Művészetek Völgye Fesztivál Kőbánya Udvara 

programhelyszín megvalósítására fordítottuk. 

A közvetlenül felmerült költségek jellemzően infrastruktúrális költések, előadói tiszteletdíjak, valamint 

hang-fény- és színpadtechnikai eszközök bérleti díja, építési-bontási és üzemeltetési költsége . Ezek a 

kiadások könyvelésünkben 45 GÁSTYA munkaszámon (utalva a helyszínre) elkülönítésre kerültek. A 

programhelyszín teljes költsége része a fesztivál e prograhelyszínre nem elkülöníthető költségei, pl. 

marketing-reklám költségek, műsorfüzet kiadás, anyagköltségek, arculati költségek - a fesztivál álta lános 

kö ltségei között szerepelnek. 

A 27. Művészetek Völgye Fesztivál meghirdetett programjai megvalósultak. 

Kapolcs, 2017. október 6. 
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Művészetek Völgye Nonprofit Kft. Támogatási szerződés száma: K/26445/2017/4 

8294. Kapolcs. Kossuth u. 62. Adószám: 24860248-2-19 

Számlák adatai 
Számla Felhasznált 

Támogatás Számla 
Termék vagy 

Számla Teljesítés Fizetési elszámolásának Számla támogatási 
összege Sorszám Számla száma 

kibocsátója 
szolgáltatás 

kelte időpontja határidő 
ideje az végösszege összeg (Ft) 

(Ft) megnevezése Önkormányzat (Ft) 
fp)p 

1 LN5SA0343587 
MASTERMUSIC ELŐADÓI DÍJ 2017.07.29 2017.07.29 20i7.08.14 20í7.íl.30 508 OOO 400 OOO 

KFT. 

2 LN5SA3784952 POPKIDS KFT. ELŐADÓI DÍJ 2017.07.21 2017.07.21 2017.08 .31 2017.11.30 571 500 450 OOO 

3 0000000364/2017 EVENTSEC KFT. 
BIZTONSÁGI 

2017.09.06 2017.08.01 2017.09.14 2017.11.30 867 537 640 OOO 
SZOLG. 

4 1729158 
UNIVERSAL ELŐADÓI DÍJ 2017.07.31 2017.07.30 2017.08 .31 2017.11.30 381 OOO 300 OOO 
MUSICKFT. 

5 17/000671 
GOLDRECORD ELŐADÓI DÍJ 2017.08.10 2017.07.28 2017.08 .31 2017.11.30 1 079 500 850 OOO MUSICKFT. 

6 
HA07-SZ- HANGOSITO.HU HANG-FÉNY-

2017.08.04 2017.0730 2017.08.12 2017.11.30 6 261 100 4 930 OOO 
1914071 KFT. SZÍNPAD 

10.000.000 IFJ.TORNÓCZKY ELŐADÓI DÍJ 7 Bl2SA9741987 
FERENC 

2017.07.22 2017.07.22 2017.08.31 2017.11.30 800 OOO 800 OOO 

8 DQ3SA8299391 
SZAKADÁTI ELŐADÓI DÍJ 2017.07.29 2017.07.29 2017.08.31 20í 7.í í.30 730 OOO 730 OOO MÁTYÁS 

TEMPO 

9 TRAIDING IMPEX 
ELŐADÓI DÍJ 

2017.11.30 
DQ3SA8569382 BT. 2017.07.24 2017.07.24 2017.08.31 100 OOO 100 OOO 

10 NJ6SA0239173 RHKFT. ELŐADÓI DÍJ 2017.07.22 2017.07.22 2017.08.31 2017.11.30 300 OOO 300 OOO 

11 NQ9SB9145467 · FEHÉR GÁBOR ELŐADÓI DÍJ 2017.07.24 2017.07.24 2017.08 .31 2017.11.30 500 OOO 500 OOO 

Összesen: 
12 098 637 10 OOO OOO 

Budapest, 2017.10.06. 


