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a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 

2012. május 18-án kötött Megállapodás módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális Oktatási és Sport Bizottsága 
(továbbiakban: KOS Bizottság) 2012. április 26-ai ülésén a 18/2012. (IV. 26.) határozatában 
döntött a civil szervezetek 2012. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáróL A határozat az 
előterjesztés 2. melléklete. A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 
(továbbiakban: Körösi) is pályázott ekkor, és a Koccintós Néptánccsoport kerületi 
fellépéséhez kért 300 OOO Ft összegű támogatást. Az előterjesztés szerinti javaslat a Körösi 
részére 200 OOO Ft támogatás volt. Szabóné Gerzson Sarolta képviselő asszony 353/9 
módosító javaslatában 220 OOO Ft odaítélését kérte. Ezt a módosító javaslatot a KOS 
Bizottság támogatta, és a Körösi részére 220 OOO Ft támogatást biztosított a Budapest Főváros 
X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet 13. melléklet 16. sora terhére. 

A KOS Bizottság határozata alapján a Körösivel elkészült a megállapodás a pályázaton 
elnyert 220 OOO Ft felhasználásáróL A megállapodás szerint az összeget szállásra és a 
rendezvény hangosítására fordíthatják. Győrffy László a Körösi általános igazgatóhelyettese 
levélben kérte a támogatási összeg felhasználásának módosítását. Tájékoztatása szerint a 
Felvidékről érkező csoport jelezte, hogy a fesztivál után hazamennek, így szállásra nem lesz 
szükségük. Részvételük azonban csak akkor biztosított, ha az ideutazásuk költségét támogatni 
tudjuk. A szállásköltség és az utazási költség közötti különbséget a fesztiválzenekar díjazására 
kívánják fordítani. Győrffy László általános igazgatóhelyettes levele az előterjesztés 3. 
melléklete. 

II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2012. október" " 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottságának 

... /2012. ( ...... )határozata 

a Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 
2012. május 18-án kötött Megállapodás módosításáról 

Budapest Főváros Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottsága hozzájárul a Kőrösi Csorna Sándor Kőbányai Kulturális Központtal 2012. 
május 18-án megkötött Megállapodás rnódosításához oly rnódon, hogy a támogatási összeget 
a vendégzenekar utazási költségeire, valarnint a fesztiválzenekar díjazására használják fel. 

Határidő: 

Feladatkörében érintett: 
azonnal 
kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil Csoport vezetője 



:J_ ~ v"--\ e__[lz_r k r e__k_ 

2. napirendi pont 
A civil szervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázatra benyújtott alapítványi 

kérelmek elbírálása 
és 

A civil szervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázat elbírálása 
Előterjesztő: Radványi Gábor alpolgármester 

18/2012. (IV. 26.) KOS határozat 
a civil szervezetek 2012. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról 
8 igen, egyhangú szavazattal 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kőbányai székhelyű civil szervezetek, 
egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 
szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek 
részére a 2012. évi konkrét programok és működési célok támogatására kiírt pályázatra 
benyújtott kérelmek alapján az l. mellékletben meghatározott szervezeteknek nyújt 
támogatást - megállapodás keretében - a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 
13. melléklet 16. sora terhére. (az l. melléklet a jegyzőkönyv l. mellékletét képezi) 
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Hanzik Ágnes 

Feladó: 
Dátum: 
Címzett: 
Másolatot kap: 
Melléklet: 
Tárgy: 
Kedves Ivett ! 

"Győrffy László -Körösi Csoma Köb. Kult. Közp" <gyorffy.laszlo@korosi.org> 
2012. október 10. 8:30 
<kantas _ivett@kobanya.hu> 
<hanzik@kobanya.hu> 
előterjesztéshez _ Koccintós _20 12.doc 
FW: KOB anyaghoz 

Egyeztetve Randványi Gáborral ill.Veled , mellékelten elküldöm kérésünket a Koccintós Fesztiváira 

nyert támogatási összeg felhasználásának módosítására! 

Segítségedet köszönve: 

Győrffy Laci 

From: Gáll Gizella [mailto:gall.gizella@korosi.org] 
Sent: Tuesday, October 09, 2012 5:19PM 
To: gyorffy Jaszlo@korosi.org 
Subject: KOB anyaghoz 

Laci! 

Küldöm a költségvetési táblát, amit a pályázatba beadtunk és az indoklást. 
Gizus 

2012.10.10. 



A Kulturális és Oktatási Bizottság által megítélt 220.000 Ft támogatás a pályázatban 
igényelt költségek közül a szállásköltségre és hangosítás dijára került 
meghatározásra. 
Kérnénk a Tisztelt bizottságot, hogy engedélyezze számunka az szállásköltségeire 
megítélt összeg felhasználását a pályázatban leírt másik két költségnemre is, mivel a 
Felvidékről érkező csoport jelezte, hogy a fesztivál után haza mennek, nem lesz 
szükség a szállásra, ugyanakkor a részvételüket csak utazási költség támogatásával 
tudják megoldani. A fennmaradó összeget a fesztiválzenekar díjára használnánk fel. 

A program tervezett költsége: 

Költségnem tel.ies költség sa.iát forrás igényelttámogatás 
Szállásköltség 300.000,- 110.000,- 190.000,-
(szlovák csoport) 
Étkezés félpanzió 150.000,- 150.000,- O-

' (sz1ovák csoport) 
Helyszínek közötti 50.000,- 15.000,- 35.000,-
utaztatás költsége 
(csoportos utazás) 
Terem bérleti díja 88.000,- 88.000,- 0,-Ft 
(KÖSZI nagyterem 
gá1aest) 

Hangtechnika 25.000,- 0,-Ft 25.000,-
(gá1aest) 

Zenekar (gá1aest) 150.000,- 100.000,- 50.000,-

.. 
Osszese n: 

Igényelt támogatás összesen: 300.000,-Forint 


