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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

~ - számú előterjesztés 

a László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelméről 

I. Tartalmi összefoglaló 

Harsányi József, a László Király Egyházi Kórusalapítvány (székhelye: 1152 Budapest, Beller 
Imre utca 78., a továbbiakban: Alapítvány) elnöke kérelemmel fordult Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkormányzathoz (a továbbiakban: Önkormányzat) a Mátraszentimrén 
megrendezésre kerülő kórustábor költségeinek támogatása iránt. A kérelem az előterjesztés 2. 
melléklete. 

Javasolom, hogy az Önkormányzat 200 OOO Ft támogatást biztosítson az Alapítvány részére. 

II. llatásvizsgálat 

A Képviselő-testület döntésével az Alapítvány támogathatná a Kőbányai Szent László Kórus 
másfél éves kényszerszünet utáni felkészülését a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal 
párhuzamosan szervezett XV. Ars Sacra Fesztivál keretében tartandó zenés áhítatra, amely a 
Kőbányai Szent László Templomban kerül megrendezésre. A járványügyi helyzet miatt 
kiesett idő és gyakorlás pótlása és az énekes rutin fokozatos visszaszerzése, valamint a 
szociális kapcsolatok megújítása miatt is kiemelten fontos a rendezvényt megelőző kórustábor 
megtartása. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 200 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (11. 18.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére javasolom 
biztosítani. 

A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2021. szeptember ,, ~ . " 



1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. . /2021. (IX. 16.) határozata 
a László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelméről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a László Király 
Egyházi Kórusalapítvány (székhelye: 1152 Budapest, Beller Imre utca 78.) részére 200 OOO Ft 
támogatást nyújt a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi 
költségvetésről szóló 5/2021. (11. 18.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban: költségvetési 
rendelet) 12. melléklet 4. sora (Képviselő-testület általános tartaléka) terhére kórustábor 
költségeinek támogatása céljából. 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat átcsoportosítására és a 
költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges intézkedések megtételére, 
valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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Grécziné Mózer Andrea 

Feladó: Weeber Tibor 
Küldve: 
Címzett: 

szerda 2021. augusztus 25 9:49 
Grécziné Mózer Andrea 

Tárgy: Fwd: A Szent László Kórus évadindító kórustábori kérelme 

( w1. 

Továbbított levéf kezdete: 

Feladó: Somogyváry Ákos <somakos1@gmail.com> 
Tárgy: A Szent László Kórus évadindltó kórustábori kérelme 
Dátum: 2021. július 15. 19:34:06 CEST 
Clmzett: weebertibor@kobanya.hu 

~ -

Másolat: József Imre Harsányi <harsanyi. iozsef44@gmall.com>, Szentirmai Zsolt 
<szentirmai.zsolt@t-on line.hu> 

Tisztelt Alpolgármester Úr! 

Amint azt mintegy másfél hónappal ezelőtt jeleztem, következetes 
felelősséggel felmértük a Szent László Kórus 
énekeseinek igazolt védettségi állapotát az újrakezdés 
érdekében. Ez pillanatnyilag mintegy 85-90 %-os, vagyis az 
, 
Enekkar elkötelezetten készen áll a folytatásra, a liturgikus 
zenei feladatok ellátására. S bár a Búcsún való 
közreműködésre az ismert okok miatt nem kerülhetett sor, a 
másfél éves kényszerű szünet után augusztus utolsó 

hétvégéjén kórustábort szervezünk a mátraszentimrei Stella 

Katolikus Vendégházba, Dobák Gábor atya immár többedik 

alkalommal visszatérő vendégeiként. Szükséges a kiesett idő 
- gyakorlat pótlása és az énekes rutin fokozatos 
visszaszerzése, a szociális kapcsolatok megújítása, s erre 
remek alkalmat nyújt a Mátra környezete, az atya kínálta 
lehetőség. 

Tisztelettel kérem ezért a Kórus számára az évadra való 
felkészülésünk önkormányzati támogatását, szállás és utazási 
költségeinkhez való szíves hozzájárulásukat lehetőség szerint 

mintegy 200.000.- Ft mértékben. 



Köszönettel és tisztelettel: 

SOMOGYVÁRY ÁKOS 
karnaey-mOvénetl vezető : 

Szent Alberlk, Szent L:lszló Kórus 
István király Operakórus 

CARITAS COLLECT/0 Kamarazenekar 
az Erkel Ferenc T,rsade és 

a KÓTA Tanácsadó Testületének Elnöke 

g +36 20 946 2648 
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LÁSZLÓ KIRÁLY EGYHÁZI KÓRUSALAPÍTV ÁNY 
1152 Budapest 
Beller Imre utca 78. 
Bankszámlaszám: Budapest Bank 10101494-77287800-01004002 

Budapest-Kőbányai Önkormányzat 
Kovács Róbert polgármester úr részére 
1 l 02 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgánnester úr! 

Tárgy: támogatási kérelem 

Alapítványunk köszönetet mond a korábbi évek folyamán juttatott támogatásért, amely lehetővé 
tette, hogy a Kőbányai Szent László Kórus egyházzenei szolgálatait változatlanul magas szinten 
teljesíthette. 

A másfél éves kényszerű szünet után az Énekkar elkötelezetten készen áll a folytatásra, a liturgikus 
zenei feladatok ellátására. Ennek első alkalma a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal 
párhuzamosan szervezett XV. Ars Sacra Fesztivál keretében tartandó zenés áhítat szeptember 7-
én, kedden este 19 órától lesz a Kőbányai Szent László templomban. Ehhez szükséges a kiesett 
idő - gyakorlat pótlása és az énekes rutin fokozatos visszaszerzése, a szociális kapcsolatok 
megújítása. Ezért augusztus utolsó hétvégéjén kórustábort szervezünk a mátraszentimrei Stella 
Katolikus Vendégházba. 

Tisztelettel kérem ezért a Kórus számára az évadra való felkészülésünk önkormányzati 
támogatását, szállás és étkezési költségeinkhez való szíves hozzájárulásukat lehetőség szerint 
mintegy 200.000.- Ft mértékben. 

Budapest, 2021. augusztus 25. 

Tisztelettel üdvözli: 

Harsányi József 
elnök 


