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Tĺsztelt llumánszo| gáitatási Bizottság!

I. Előzmények
Budapest Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a 14312013. (IV. l7.) száműhatározatában döntött

aľľól, hogy k<jzműve|ődési megállapodást köt a Guisto - Kamara Művészęti Kĺjzhasznri Nonprofit Kft.-vel az

onkormányzat kulturális közszolgáltatási feladatainak ellátasa érdekében. A megállapodás 2013. május 09-

án keľtilt a|áirásra.

II. A beteľjesztés indoka
A megállapodás 2.1. c. pontja előírja, hogy a Kamarazenekar évente ery alkalomma|tźrgy év december 15.

napjäig íráiban beszámol az onkormányzat Képviselő-testtilete HumánszolgéútatásiBizottságźtnak az e|őző

évi tevékenységéről.

III. Tényállási adatok
A Guisto - Kamara Mrívészeti Közhasznú Nonpľofit Kft. (székhely: 1086 Budapest, Koszorú utcaf3.I/9',
képviseli Liwán Erika ügyvezetó igazgató,adóazonositő szám: f4|09440-2-4f., cégegyzék szźtm: 01 09

99b869.) 2004 novemberében alakult. Számos hangversený adott Budapesten és vidéken, va|amint hozzźĘá-

rul a komolyzene népszeríĺsítéséhez. Gazdagkulturális tevékenységsor is szerepel a programjukban.

Az á|ta|źnos zenei mĺĺveltséget fejlesztő és ismeretteľjesztő tevékenységet végez. Szakmai fejlődést biĺosít
pá'|yakezdó művészeknek, illetve már nyugdíjas korú előadóknak.

A megállapodás keľetében a Kamarazenekar díjmentesen vállalta' hogy
a) igény szerint, előzetes egyeńetés a|apjáĺ, kulturális műsorokon közreműködnek a Kamarazenekar

tagsai az Önkormányzatvagy az á|ta|a fenntartott intézmények rendezvényein évente legalább egy

alkalommal,
b) közľeműködik Józsefuáros szellemi és míÍvészeti énékeinek bemutatasában, kiállításokon, kultuľális

programokon, irodalmi és zenei esteken évente legalább egy alkalommal,
c) a megállapodásban kifejtett tevékenységéről évente egy alkalomma|tárgy év december 15. napjáig

íľásban beszámol az Önkormányzat Képviselő.testülete Humánszolgáltatasi Bizottságźtnak'

AKamarazenekar megküldte a f0|3. évi beszámolóját, melyet az e|őteĄesnéshez csatoltunk.

AKamarazenekar honlapja most készül, és tervezik, hogy az tnkormányzatotis felttintetik az együttmrĺködő

paľtnereik kĺizott'
A beszámoló elküldése úán, f0I4 elején koncertet adtak a Józsefuárosi Kozösségi Htzak Nonprofit Kft.

Mátyás téri éptiletében, illetve felevették a kapcsolatot a JóHír Józsefuárosi Média, Rendezvény és Galéria

Központ Közhaszrú Nonprof,rt Kft.-vel, hogy onkormányzati rendezvényeken, progľamokon is felléphesse.

nek.



IV. Dtintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Kamarazenekar anyagi támogatásban nem részesii|, ezért az alapszabá|yzatźlban és a megállapodásban
r ö gzített tevékenységeket anyagi lehetősé gei szerint valósítj a meg.

Y. Döntés céljao pénzügyi hatása
A dcintés pénzĺjgyi fedezetet nem igényel, bevételkiesést nem okoz.

VI. Jogszabályi köľnyezet ismertetése
A Budapest Főváros VIII. kertilet Józsefuáros onkormányzat Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és
Miĺktjtlési Szub{a|yzatáról szóló 25l20I3. (v.27.) önkoľmányzati rendelet 4. mellékletének 2. 1. 7. pontja
szerint a Humánszo|gá|tatási Bizottság dönt az onkormányzat köznevelés, közművelődési, kulturális, spoľt,
egészségĹigyi, szociális, ryermekvédelmi feladatok ellátása tárgykörbe tartoző szeľződése paľtner tevékeny-
ségéról szóló beszámolójának elfogadásáról.

M indezek a|apj źn ké rem a hatźr o zati jav as l at elfo gadás át'

Határozati javaslat

..ĺ2014 év. (III. 03.)' számli humánszolgá|tatási bizottsági határozat:

A HumánszolgáItatási Bizottság úgy dönt, hogy

elfogadja a Guisto - Kamaľa Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi tevékenységérő| szóló beszámo-
|őját'

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 2014. március 03.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén az e|óterjesztés előkészítójénekjavaslata aközzététel módjá-
ra: honlapon

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: HumánszolgáiltatźLsiLJgyosztáiy

Budapest, 20|4. februźlr 24.
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GIUSTO KAMARAZENEKAR

Kozművelődési Beszám oLő f0I3 . évtő]'



Bemutatás:

A Giusto Kamarazenękar fenntaľtója a Giusto-Kamaľa Művészeti
Kcĺzhasznú Nonprofit Kft. székhely: 1086 Budapest, Koszoni u.23.
2013. ápľilisában közmíĺvelődési megállapodás jött létre a Kamara-
zenekaľ és Józsefváros onko rmányzataktizött.

Tevékęnység:

A kamarazenekar megalakulása óta (f004. november) számos
hangversenyt adott Budapesten és vidéken egyaránt. A kamarazenekar
nyitott, báľki által látogatható rendezvényeivel hozzá'járul a kultuľális
igények kielég ítésé hez, a komo lyzene népszeríís ítéséhez' Á| talános
zenei múveltséget fej lesztő és ismeretterj esztő tevékenys éget v égez.
Megbízások által pályakezdést, kibontakozást, szakmai fejlődési
lehetőséget biztosít fiatal zenészeknek, illetve mĺír nyugdíjba vonult
rniivészeknek biztos ít elfo glaItságot és anyagi kiegés zítést.
Tevékenységeink : kcizművelődés i, miívé szeti tevékenység támo gatása

nevelés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeretteľjesztés
kulturális tevékenység.

Hangvęrsęnyeink 20 1 3-ban:

Józsefvárosban idén 1 hangversenyt adtunk, melynek helyszíne a
Gondozó Kert és Udvar ryIn. Vajdahunyad u. 4.) volt.
Időpontja: f0I3. május 08.
A jellemzően józsefvárosi egyetemisták által látogatott közösségí
színtéľen egy s ikeľe s páLy ánat (lgán léphetttink fe|. Ezen a
hangveľsenyen vonóstrióként szeľepeltünk. Kľeisler, Weineľ és 

,

Schubert miíveit szólaltattuk meg. A fiatalok között nagyon jó
visszhangľa találtunk, akik nyitott fĹillel fogadtĺák ezen a komolyzene
számára szokatlan helyszínen előadásunkat. Annyiľa, hogy ígéretet
kaptunk, hogy jilvőre ismét ellátogathatunk ide.



További konceľtjeink:

Belváľosi Miĺvészeti Napok az Atanytíz Kultrírházban (szeptember)

Műsoron Verdi ós Csajkovszkíj múvei.
Antľé Fesztivál a Rózsavcilgyi Szalon Arts &. Café-ban (szeptember)

Mtĺsoron Veĺdi vonósnégyesę a zeneszerző sztiletésének 200.
évfordulója alkalmából.
Váckis új falu : Művé s zętek taIálkozőj a (októb eľ) . Mű s oľon Mozart,
Weiner müvei.
Váckisr1j falu: Kaľácsonyi hangveľseny (december)' Mús oron Bralrms
és Csajkovszkij miĺvci.

Továbbilę.rvęk:

Jövő évi terveink közétartozik, hogy a Vasas Míĺvészegytittes
Alapítvány székhelyén ( Kőfaragó u. 12) adjunk koncertet, amelyen
egy koľtáľs zeneszerző számunkra komponált művét szólaltatjuk meg

a miívés zetkędvelő j ózsefv áro s i lako s ság szźlmár a. Fontos számunkĺa
a magyar koľtáľs zenének is a megismertetése a klasszikus zenemiivek
mellętt.

Zźrsző

2 0 1 3.b an Józ s efv áro s onkoĺmán y zatátô| i l l etvę inté,zményeitő l ne m

kaptunk felkéľést rendezvényein való szereplésre, pedig nagyon
szívesen részt vettünk volna azokon' Bízunk benneo hogy 2074.ben
lesz alkalmunk onöknek is bemutatkozni.
Más civil szetvezętekkel is szívesen egyĺittmíĺködiink, ha van ráigéĺy
és érdeklődés.

Budapest, 2AB. december 02.
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