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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

Q.J1 . számú elöte1jesztés 

Deák Bill Gyula koncertjeinek támogatásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Deák Bill Gyula 1948. november 8-án született Kőbányán. Eposzi jelzője a hazai rockéletben: 
a magyar blues-király. Születésétől kerületünkben él , sosem tagadta, sőt büszkén vállalta és 
vállalja a mai napig is kőbányaiságát. Hitvallása is ezt mutatja: 

„ Természetesen Kőbányán lakom még mindig, jól élek, nincs okom panaszra. itt ismer 
mindenki, szeretnek az emberek ...... A zene által annyi szépet és jót kaptam az élett/JI és ci::: 
emberektől, hogy örülök, ha valamennyit visszaadhatok belőle. " 

A kőbányai énekes a „Sztár" zenekarban kezdett muzsikálni , majd - többek között - a 
Napsugár, a Syrius és a Loyd csapatát követően a Hobo Blues Band frontembere lett. 1985-ig 
itt láthattuk, hallhattuk, amikor megalakította első saját csapatát, a Bill és a Box Companyt. 
Első önálló lemeze, a „Rossz vér" már ezt megelőzően, 1983-ban megjelent. Ezt számos új abb 
album követte állandó koncertekkel, turnékkal, filmszerepekkel füszerezve életútját. A mai 
napig rendszeres fellépője kerületi rendezvényeknek, többek között a 2013-ban el indított 
Kőbányai Blues Fesztiválnak. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete 2008-ban Kőbánya Díszpolgára elismerő címben részesítette. 

A 2018. évi országon belüli és a szomszédos országokban tartott koncertévadot november 9-én 
a 70. születésnapja alkalmából jubileumi koncerttel zárja. Deák Bill Gyula kérelemmel fordult 
az Önkormányzathoz, melyben 1 500 OOO Ft támogatást kért jubileumi koncertje szervezési 
költségeire. A kérelem az előte1jesztés 2. melléklete. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat 1 500 OOO Ft összegű támogatást nyújtson a Bill és Fia Kft. 
részére azzal , hogy a támogatási összeget nem csak a jubileumi koncert, hanem a 2018. évben 
szervezett koncertek rendezési költségeire használhatja fel. 

II. Hatásvizsgálat 

Deák Bill Gyula ikonikus alakja kerületünknek. Munkássága kiemelkedő , rajongótábora év ről 

évre növekszik. Igazi lokálpatrióta, kőbányai kötődését sosem felejti , kerületen kívüli 
koncertjein is megemlékezik Kőbányáról. A koncertek szervezési költségeihez való 
hozzájárulással az Önkormányzat újabb bizonyságot tesz a kerületi kulturális élet 
támogatásával kapcsolatos elkötelezettségéről , és Deák Bill Gyula Kőbánya hírnevét , pozitív 
megítélését a koncerteken résztvevő rajongók, valamint az eseményeket övező média
vi sszhang során tovább növeliheti. 

III. A végrehajtás feltételei 

A támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018 . évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 7. sorának 
(Polgármester általános tartaléka) terhére javasolom biztosítani. 



A támogatást a koncertek szervezését, rendezését biztosító Bill és Fia Kft.-vel kötendő 
támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat, amely tartalmazza a felhasználás 
módját, a támogatás nyújtásának feltételét, valamint az elszámolás határidejét. 

IV. Döntési javaslat

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előte1jesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. október „ IS-?'. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

jegyző 

1. melléklet az előterjesztéshez

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (X. 18.) határozata 
Deák Bill Gyula koncertjeinek támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Bill és Fia Kft.
részére támogatási szerződés keretében 1 500 OOO Ft támogatást biztosít Deák Bill Gyula 2018.
évi koncertjeinek szervezési költségeire a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai
Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13.
melléklet 7. sora (Polgármester általános tartaléka) terhére.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, az
előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, valamint a költségvetési rendeletben történő
átvezetés érdekében a szükséges intézkedés megtételére.

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Kőbányai Önkonnányzat 
D. Kovács Róbert Antal részére 

1102 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tárgy: Támogatás kérése 

(2l~,~ LJ~ \.A__A-~ 
~Ml ( ~~_J,____ ~' 

ff'(Jhvct1~ Muy +c,~a,;~iL- (\(~d rY1J\; 
Tisztelt Polgármester Úr! ,l: dha~ CL fr,{,w.o~~ ()10Í____.- , 

Újabb kerek évfordulóhoz, mérföldkőhöz órkeztem, ~O. születésna;:;: il ~;~a;:áb~ 
nagyszabású koncetitel készülünk 2018 nJ! vember 9-én a Papp László Budapest 
Sportarénában. 

Az eseményre az egész országból vá1juk a közönség tagjait. 

Megtiszteltetés lenne számomra, ha szeretet! kerületem, szülővárosom, Kőbánya is a 
rendezvény támogatói között szerepelne, lehetőségei szerint hozzájárnlna az esemény 
sikeréhez. 

Az önkotmányzat l O évvel ezelőtti támogatr sa sokat jelentett a 60. születésnapomra 
készült album kiadásához és konceti megr~ndezéséhez, melyet ezúton is köszönök! 
Bízom abban, hogy ezúttal is együttműködhetünk egy hasonlóan sikeres jubileum 
érdekében! Kérem, amennyiben lehetségesj 1,5 millió forinttal járnljon hozzá az 
önkonnányzat a deák Bill 70 koncert megrentlezésének költségeihez! 

Budapest, 2018. szeptember 26. 
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