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I. Tartalmi összefoglaló 

Bakó Rolland a Tutta Forza Zenekar vezetője javaslattal fordult Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) Könyves-Tóth Mihály kerületi 
fiatal trombitaművész támogatását kérve. 

Könyves-Tóth Mihály Kőbányán él, tősgyökeres kerületi lakos. Szülei, nagyszülei is Kőbányán 
élnek. Zenei tanulmányait a Kroó György Zene- és Képzőművészeti Kőbányai Alapfokú 
Művészeti Iskola jogelődjénél, a Kőbányai Zeneiskolában kezdte. A Weiner Leo Zeneiskola és 
Zeneművészeti Szakközépiskola, majd a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem elvégzését 
követően 2013-tól a Magyar Állami Operaház (a továbbiakban: Operaház) trombitása, 2016-
tól első trombitása. Főállása mellett kisegítőként többször játszott - többek között - a MÁV 
Szimfonikusoknál, a Magyar Rádió Zenekaránál. 

Több rangos hazai és nemzetközi trombitaverseny résztvevője volt, ahol legtöbbször dobogós 
helyezést ért el. Az Operaházban munkatársai a kvalitásait elismerve a 2016-17-es évadban az 
Évad Zenekari Művészének választották, valamint 2018-ban Junior Príma Díjjal is kitüntette őt 
a hazai zenei élet elismert tagjaiból álló zsűri. Alapító és azóta is aktív tagja a Tutta Forza 
Zenekarnak. 

Könyves-Tóth Mihály a zenei versenyeken egy saját hangszerrel és több kölcsönhangszerrel 
vesz részt. Bakó Rolland javasolta, hogy részére az Önkormányzat biztosítson támogatást egy 
minőségi hangszer megvásárlásához. 

II. IIatásvizsgálat 

Könyves-Tóth Mihály a fellépései, versenyei során büszkén vallja kőbányai kötődését. A Tutta 
Forza Zenekarba a mai napig visszajár, szívesen vesz részt kőbányai eseményeken. A 
trombitavásárlással az Önkormányzat hathatós segítséget tud nyújtani művészeti tevékenysége 
kiteljesedéséhez. Könyves-Tóth Mihály teljesítménye hozzájárul Kőbánya már így is ismert és 
elismert magasszintű művészeti életéhez. 

III. A végrehajtás feltétele 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 
3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 70. során [Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztály (trombita beszerzés)] rendelkezésre áll 1 500 OOO Ft trombitavásárlásra. Az előirányzat 
átcsoportosítása szükséges az egyéb felhalmozási célú támogatások közé ahhoz, hogy a Tutta 
Forza Zenekar működését biztosító Muzsikáló Kőbánya Egyesületen keresztül támogassa az 
Önkormányzat Könyves-Tóth Mihály trombitavásárlását. 



A támogatást támogatási szerződés keretében, utólagos elszámolási kötelezettséggel biztosítja 
az Önkormányzat, amely tartalmazza a felhasználás módját, a támogatás nyújtásának feltételét, 
valamint az elszámolás szabályait is. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
.. ./2019. (IV . ... ) határozata 

a Muzsikáló Kőbánya Egyesület támogatásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete támogatási 
szerződés keretében 1 500 OOO Ft támogatást biztosít a Muzsikáló Kőbánya Egyesület részére 
Könyves-Tóth Mihály használatába bocsátandó trombita megvásárlása érdekében. A 
Képviselő-testület a támogatás fedezetét a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 3/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 10. 
melléklet 70. sora [Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály (trombita beszerzés)] terhére 
átcsoportosítja az egyéb felhalmozási célú támogatások közé. 

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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