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Budapest Józsefváľosi on koľmá nyzat
Képvĺselő.testület e számára

Előterjesztő: Sántha Péteľné alpolgármesteľ

A képviselő-testtileti ülés időpontj a:2011. decembeľ 1 . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat közmiĺvelődési megállapodás ktitésére az Eľkel F'eľenc
Néptáncesyüttessel

A napiľendet gylklzaÍI iilésen kell ttrgyaIni, a hatźľozatlrendelet e|fogadźsźilloz
eeyszeruminősítettszavazattobbségszfü séges

ĺl
ElórÉszÍro szpRvezgrl ecysÉc: Huir,ĺÁNszoĺ.cÁlľłrÁsl ÜoyoszrÁly (xa,{'oĺĺ,. ,

KÉszÍrerľp : Nov,łr IvĺnB HurĺÁNszolcÁlrn'rÁsI ÜcyoszrÁly orľ,q.rÁsl És KulrunÁlls
IRoo.q,

PÉNzÜcyl FEDEZETET lcÉNveI./ľp14-1c1ryypl, lcłzoLÁs: .il.-Ĺ- ĺ/l-I

JocIrcoNrRolL: BouQ

TonvÉNygs sÉcI plI.eNoRzÉs :

&*M'k
A JEGYZOT HELYETTESITO ALJEGYZO

VáľosgazdáIkodási és Pénzügyĺ Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi tr

Hatźn ozati i av as|at a bízottság szźlmźlĺ a:

A Váľosgazdálkodási és Pénztĺgyi Bizottsáý Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés mestárcv a|źsát.

Tisztelt Képviselő.testület!

Az Erkel Ferenc NéptancegyĹittes Egyesiilet azza| akéréssel fordult Polgáľmester urhoz, hogy
közművelődési megállapodást kíván kötni az onkormanyzatta|, mivel a jövő évt('|

önkormányzati megźiLapodással tarható csak meg a kiemelten kĺjzhasznúsági fokozatuk. A
megállapodás szükséges apá|yźzati lehetőségeik biztosításźlhoz is. (1. szźlmumelléklet)

Az Eľkel Ferenc NéptáncegyĹittes az l948-ban alakult OKISZ Kcizponti Művészegyiittesből
jött létre. Egyesületi formában mfüödnek 1989-től. Teljesen ĺjnfenntartóak. Az öntevékeny
egyĹittes az évek során a legismertebb amatőr tánccsopoľtok közé keľült. Szźmta|arlhazai és
külfrldi fellépést tudhatnak maguk mögött első helyezésekkel. (Tevékenységfü rtivid
bemutatása a 2. melléklet.)

ÉR KEZETT
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Euľópa majdnem minden .orczźĺgában felléptek má4 de eljutottak Afrikába, Amerikába és
Azsiába is. Elnyerték az oröktis Kiváló Együttes címet. Repertoĺáľjukban szereplő Magyar
tájak címu miĺsoľuk átfogsa az egész magyar nyelvteriilet folklórját. A Fölszállott a páva
produkciójuk népzenei ihletésű klasszikus mrĺveket tarta|maz. Az Arc és álarc előadásuk
világunk gondolat- és érzésvi|ágát fogalmazza meg a korszeľíĺ és karakteres néptĺánc
múvekben. A néphagyományok, népszokások ápolói.

Az egyiltes koreográfiai műhelyként is miĺködik, szźlmta|an ťĺata|t _ maľ négyéves koľtól is,
négy korcsopoľtban - tanítaĺakmeg aZ autentikus népzene és néptánc szeretetére. Az együttes
vezetője Galambos Tibor koreogľáfus számos kitiintetés fulajdonosa. A Magyar
Tánc szövetsé g Eletműdíj asa.

A helyi önkormányzatol<rőI sző|ő 1990. évi LXV. tv. 8. $ (1) bekezdésében a települési
onkormányzatoknak fęladataként határozza meg a közösségi tér bíńosítźsát és a
kĺjzművelődési, tuđományos, művészeti tevékenység, sport tá;mogatását. A I9l2009. (v. 6.)
száľ;n rendelet 45. $ (5) bekezdése 2. n) és a 3. d) pontjai tarta|mazzá*k a Humánszolgáltatási
Bizottság javaslattevő és véleméĺyezési hatáskörét a társadalmi (civil) szervezeteket éľintő
kérdésekben, a dtintés a Képviselő-testület hatásköľéb e 1'artozlk.

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekľől, a nyilvános könfiĺĺri ellátásról
szőIő 1997. évi CXL. ttirvény 79.$-a értelmében _ az ottkormźnyzat közmúvelődési
feladatainak végrehajtásáhozkozmuvelődési megállapodás kĺitését javaslom az tinkormtnyzat
ktjzművelődési feladataiľól szóló 4012007. (VI. 14.) számu ľendelet 6. $ d) pontja a|apján,
mely szęrint: Az t)nkoľmányzat közm{jvelődési feladatainak ellátásában elsősorban
együttmĹĺkodik: a kžzmíĺvelődési tevékenységet is ellátó civil szervezetekkel.
Az cjnkormányzati ręndelet 7. $-a ír1a elo, hogy a ľendelet 2. szźtmil melléklete szeľinti
taľtalommal kell megkötni a megállapodást.

Az Egyesiilet a kéľelem mellé csatolta az a|apitő okiratát, a táľsadalmí szervezet nyilvántaľtási
adatait ígazo|ő kivonatot' (3, sztmű melléklet)

A Néptancegyüttes budapesti székhelyű, több mint hĺíľom éve folýatnak kĺjzművelődési
tevékenységet, nincsen koztartozásuk, betekintést biztosítanak az onkormtnyzat szétméra a

dokumentációj ukba, gazđźikodásukba.
A kĺizmúvelődési megállapodás megkötése pénziigyi fedezetęt nem igényel.

Tekintęttęl aľľa, hogy mar 63 éve józsefuaľosi kötődésűek, javasolom a megállapođás
megkötését. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 4. sztmń mellékletben foglalt
közmiivelődési megállapodást fogadj a el.



Határozati javaslat

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1. határozat|an időre, az cjnkoľmźnyzat kulturális kozszolgźitatźsi feLadatainak elIátása
érdekében - pérungyi kĺjtelezettségvállalás nélktil - közmiĺvelődési megállapodást köt
azErke| Ferenc Néptancegyiittes Egyesülettel (székhely: 1088 Buđapest, Szentkirályi
u. 26., nyilvántartási száma: |56), az előterjesztés 4. számil melléklete szerinti
tartalommal.

2. fe|hatalmazza a P olgárme stert a kö zmúvel ő đé si me gá1l ap o d ás a|áír ásźr a.

Felelős : polgĺíľmesteľ
Hatĺíľidő: 20II. december 01.

Budapest, 20II. novembeľ 21.

Törvényességi ellenőrzés :

a j e gy zőt helyettesítő alj e gy zi|

Q'*{Ł'Pś
Sĺántha Pétemé
alpolgármester



TRKEL
F E.R E N C
F-E-R*ĚT-c
ERKEL

/'U .; !.:U ĺ l v, {.łr'.(

ruÉpĺÁľĺcpcvÜľľEs
FOLK DANCE ENSEMBLE

ĚNSEMBLE DE DANSES FoLKLoRloUES
VOLKSTANZEENSEMBLE

I. szźlmil'melléklet

BUDAPTSl
HUNGAR\
H(fNGRIE
UNGARľ\

H.í088 BuDAPnsl szEnrrcĺR.ąLYĺ u. 26. . Tgĺ/Fail |gB.1I 322.2271. Te|,: (36"1} 338-2264. BANK: 10102086 04563602-0000000ł

Budapest Főváros VIII. keľĺileti Onkoľmányzĺrta
poIgáľnresteľének,

Kocsis Máté úľnak

'ľisztelt Polgánnesteľ Úľ!

Az oľszágosalr is éivorlalba t.aIÍQz<5, kiclllclĹcn közhasznťl lllillijsíĺĺ'!sĺi L]ľkcl Ilcľgł.ť, .

Néptáncegyüttęs 63 óve nrĹiködik a kcľĹilcĹébell. a Szcnt|cil.łily utca 26. sz. alĺitti .szćlĺhĺizítótll.
Tagsága és tevékenységének fő tel'Ĺilcte a VIII' kcľĹiIct, llril<(izlren l}tlĺĺa1rtlstcn, virĺr-itĺ'cn ĺ!s

külft'ldĺjn taľt műsorokat (ľövid biogľá,liát mel l q1kcl iink)'

Az Egyesület nunkája a n]agyať nćphagyolrlńny |óllycgi isIllcrctćIr ćs el.sĺliĺiĺítńsŕin illł.t1ru|' s
előadásai során nragas szintű lniívćszi pľtlclul*ciĺĺkkal kívirn.ja szĺ>lgłĺlni llĺĺpi. lrclllzc(i
önbccsü]ésĺjnk t'igyét. Ilnrbeľi és nlĺivćsz,i nragataľľĺisłĺval igyckszik llövclni Mĺtgyaľĺ:ľszĺiig .it,l

ĺríľnevét a világban is.

Most mincĺcrurck a nrunkának a ĺovábbvitoIe ĺlĺlnliIli.sztľatív iłkaĺliiIy|ra ĺiĺ|ĺöziĺtl: rrgyłllis
jłĺvő évtől csak tĺllkoľlllányzati nregłĺllapoĺlłĺ.;słr| iĺľizhcĺ;ő nleg kiĺzhasznúsĺĺgi |ilkoz:ltrrnlĺ
(így pályázati lehetősógcink is), és nrivel lllĺilĺiiĺ|ósĺ hclyszíllĺinlr, t'evć|ĺcllysćgĺill|ĺ dłin|.őcll
VIII. keľíĺleÍi: nólkĺi|łizlretetlcnlré vírlt cĺ|ĺtigi lĺłjtłĺĺ|é.sülrk íľłisba Íbg|n|írsa' I(óľćsiiľ|r egy
közmiívelődési egyÍittnrŕiködés nlcgktitóse, ltlcly _ javrrslatunk szcľinf - cgy ,,iriĺtnlĺĺl''
luegá|lapoĺlás |ehetlle, nre|ynek taľtĺtlnrĺĺt a kcľĺi|tÍ lllinĺ|en óvlren a pónzĺigyi ĺdĺltÍsílglti
szcľint konkretizállratnír (ha rrillcs.iobb Ichcl'őllĺĺg. a'kkoľ nóvlcgcs összcggc|)'

Á megállapoĺlás ĺaľtĺrlrn/tľa r'<xrtltktlzĺiarr ĺb|ajĺ.:llIitlk, hogy a l<cľĹilet ľelxlefvćn),ein sokľétíi
nrĹĺsoľainkkal igéĺrytik szcľílrt ľcnĺlclkczć.sľe iijItlnI<. Szívcsen tnnítrlnk a I<cľĺiIĺ:t iskĺllŕliban vagy
a ltozzállk, 1:ľóbal'eľllliinkbc iľłinyítolt gycľel<ek'et. ĺiatĺrlokĺlt, ict{ĺsclltlclĺet cgyaľánĹ'

ľjgycz{etésscl pľĺ5batcľnlĹink is igénybe vclrcĺ(J lchct.

Szcrctnéllk kérni lrliĺrclczek megbcszĺilćsrĺľc cgy I0 pcľccs sz.cltlrĺlycs talńl|<oz-ĺisi |chetósógct
közclliövĺjben.

''' ľľuii ji!r, 
tiz I cttc l, ĺi oł.'lu,i..ĺ'.'.lT r.r
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Citliltlrbos,l.i birľ korcĺrgliĺ|its,
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Buĺlapest Főváros VII I. keľĺi|eti onlĺornrr{ltyzłtánń|

Novák Imre úrnak

Tiszĺelt Umm!

K'ijznrtir'elődési egytĺttrniĺködési nlegá|lapĺldĺĺssal kapcscllatos l<ćrcsl"irrkrc vÜililtki)Zú ĺiĺlath*kćĺ'ćsćľę

az alábbiakaĺ yáIaszĺl.lom:

CsaÍolĺarr trrcllékelem az alapít'o okitatunk lrĺlelcs mérsolatát.

llgyancsak mcllékclem a Főváľosi l}ír:óság cgyiiĺĺesiink bcjegyzósćľĺl vĺrllĺtkĺlzó hivatalus

kivonatát' BíIĺ.lsági rryilvá'rltanásbavĺátelihatiłroz*t;7. l,k' ó0l56119$9. szfuntl: l56'

Budapest Baĺ*nál vezetelt bnnlĺszánlánk száma: l0l02Ü86.0456]ó03-0000000CI' ĺjľro

vonatkozť)an nrellékelem a rcn<lclkcz.ö szcmćlyclĺ lre.iclcĺrtć.sćnck 30 nĺpnťrl nĺ:ĺn rrłgcbbi

banki alaĺjľási igazolását.

Bi,inÍerojogi felelĺ5sségenr ĺuĺ|alłibĺrr kiiclcnĹcnr. lrtrgv cgycsiil'ctĺinknck közĹizcľli Ús

aclÓtaľtozása nilrcscn. Aĺlĺlszánrunk; l 97 ĺ 9 l 84. l -42.

"Ąz önkornlányzat báľrnikor bctckinthct a gazdĺilkoĺlĺlsi dĺlku.mĺ:ntunrĺtĺnkba, trlelyc,k ĺt

kőnyvel'ésen, Iĺclrr:trnn 6yöľgynó gazdasági mcgbízottĺlál találhatók a l073 1'}nclapost.

KelJész. utca 36. szátu alatt.

Szív*úlycs iid vöelcttcl'

Buclĺtpe'st, 20l, l. novcnbcľ 1ťl

ĺtz cgycsiilcĺ képviscIctébeĺr eĺ i ťir.ń ellliĺlĺc

l.

2.

't.
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RtvIl) nrłmu.ľĺr'Ás

Ąz 1948-ban alakult oKIsZ Kiiz.pollti MiivćszcgyiiĹĺesbi5l a ĺi:ulltĺll'ĺÓ .s;/,cl.vczct
ľenclszęľváltást követő megszűnése nliatt -- a ĺállclĺ'ĺľ a zcnckaľl.al cgyiłlt rlz clc1ľt nl(trlt{szcti
éľtékęknek és közmtivelőclésí cľednlćliyeillek fcnntuaraclĺisa ĺlľ<lckćllen l9ĺi9.bcĺl tlniil|ĺi c:61ył.:stlIc{r:t
hozoĹt létľe (bejegyezte a Fővárosi Bíroság Pk. 60.l.56/19ĺ]9. hatiiľozĺtĺ,rlrall, |Síi-cl>. nyilvárrtaľrłisi
szánron). Teljesen önÍ.enntartó, ktĺlÍř'ĺdi kĺrpcsĺrlaĺokat ís ópítő ĺrľszłigos tevćkcnysti13gľl nlĺikĺjdík.

ÁZ önĹevć:keny együttes tagiait sĺritit gycľlnelĺ., iĺjú.stigi ćs uĺłinpĺit1ĺĺs-csĺl;rĺxĺ.iaibłltl lrct,clli
táncosokká' de az is fcladatuk, lrogy az ćrrlckliĺcliĺ ĺiatalol< lnozgilsktlltŕll.íriĺrt.iar.ílsa, ho6l5, cg,yr.c ĺĺlĺbb
gyctekkel és ĺiatallai íslrleľtcssc tlrcg a nópnrĺivészeĺi hagyolllťlnyĺl|ĺaĺ.. a táncos*allýall'yclĺ,ct.

A gyeľmek ós iíjú.sági csopoľtok lrcti 2xI, illcĺr,e 2 óľĺĺs ĺilgllllkĺlziłslralr su.iátĺtjłilĺ c] ĺtz. cľct|c|i
nćptánc. és nepclallragyonrányokat. Az ifitiságí csol)oľt nlłĺľ iĺllii|lóall is ĺrĺJ cl(ĺaĺiĺi.sokat ćvi l2-l5
atkalomnral.

A feinőtt ęgyüttestagok hcti 3x3 ólás pľól:iłkoll és ćvi 30-4{) lbllćpćscĺr vt:sznclĺ ľćs'zĹ'
Ą tĺírrckadloz autelrĺikrts nćpzellót ós |<ollt;:ollriIĺ zellcluLlvĺĺ. valanrinÍ cigĺinyzcnór c:g,yĺľ;illt

jĺits;zó zenekaľ kapcsolóclik, clc CD-kístiľcĺtc! is lcĺrcÍsćgcsck ĺrz cdiiaĺlĺisĺl|ľ'

AZ ęgyütĺes koreogľĺrÍiai nlĺihelykéllĺ is nlĺikijĺlvc ilz <n:sz.áp, kicllre|'k'c.ĺliĺ lĺÖz1:onĺi cĺ.'.),iiĺ'tcsci
]ĺi)zé taľtozik' Repeľtoťľjálr háľoInfěIc Ilrťlsl:ľ-iĺs.szcłi|lílás .szclcpcl;
l. ĺ\zegé,sz lllagyar nveĺvtcľĺ'ilct ĺbtkl<.lľjírlxil kívĺin ízclítőt at|ni a,,Młgvllľ Í:ĺjlllĺ'' cínrl]i tllĺistrľ,

llrelybeir a kĹiltjnbtjző títicgysćgelĺ cľcdcti lrć1rhagyonlĺirlyainak" llć1rsz-ĺłkásiiIlĺk színpĺrcli
lblcĺolgozásai találhatók'

2. Á ,,lłö|szá|lott lt 1riĺva'' egycclĺilrillĺi Ĺ(ĺľc|ĺvésĺĺ lti'iisĺrľurlk i:l llragyŕlľ ecllc klilsszikt'rsirilrrtlĺ (l.)ľk.cl,
l'iszt, Baľtók, Koc|írly) né1lzclreĺ ill|ctésťi nlťivciľc nó1ttĺĺllc-anyarlycllvelr kćszítcĺt lĺoľcĺlg.ľiĺĺieĺkat
rurutat bc.

3, Az,,Aľc ĺĺs ít|itr.c'' cínrű pľogralll lónlavílń;;a .. az autelltikur. ĺirlI<lĺ5ľ l.rllyiltlycIvćvcl -. nlai
vilĺigunk gorrclolat- ćs ćľzćsvilágát fogłrlntazza koľsz,cľŕi, kaľaklc:ľes né1ltáncnlÍivekbr:'

lgélty szcľilrt a lcíl.t nrĹisoľtikkal jĺir.ia az cgytiltes u kcľtitclcl, I:}tlda1lcstcĺ'. az ĺlľszĺigot ćs täľl
clőaclĺts<lkat kiilĺ.iilclon is.

I)uľópa trrajcl lnilrclclr ĺ;ľszágĺilrall szcľc1rclĺ llláľ, valitlllitlł néhálly atj.i|trri ćs iizsiai ĺlľseágban.
l(iizľclnĺĺkőĺl('1Í t()bb n)agyaľ ĺjllllben' .Ici nĺihťĺrly tclclvíziĺis^ li:lvćĺcl lĺćsziilĺ a ltlťisoľokĺ.ll,
Anlcľikĺĺlralr, Áu.sz(ľíi'tllalr" I{oIlallĺ|iábun. Japĺirrban' Koľeiiball, Nćlnctoľsziigball, |)ĺrľĺugiiliĺiłlan.
S1ralryo|ĺlľsz-ťtgbitn ćs leľIrlészcĺcsctl Mag.YltľoI.szĺigoll is'

IilnycľlĹik az oľłil<ĺis |(iválĺi llg1,ii(tc* oínlcĺ. vaIall:irlt l99ĺ}'.|anuĺiľ l-.jcill tl l)(lvírľo.si l}ĺrĺiság
vćgz..c.se alap.irĺn egyĹil{csĺillk a |ĺionlelicu lĺöz.hłsznú szcľvczct nlirliĺł.ít'ćst killrĺa.

z\z cgyiĺĹtcs vczctőie GaIanlbos,I'ilroľ kłrľcĺlgľiiĺil's, ĺijllb hazili ćs lrgIlrzeĺIĺijzi nlrivćszcli díĺ ć.s
l( i ĺ'ůil1lc('Ĺ!s lliľloktrsĺl.
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' rlluliľotĽ egyesűIeĹÍ yez,eLők igazoJjál<,
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Biľóság J.989. jriniu.s 6.án a.7,I>k. ÍźiÁín,
vánĹarfuĺsba yetĹ.

hogy nz' Eg,r,esűleĺ lłozgyiilćsĺl lľá!*Ircn lŕĹľa.clnevezdsŕí fffi'vesiilcĺei, ameiyĺlĺ * ľľuí.nui
ü gy.szánr rÍ v (zgeŕsi''v e| t56 .ľtlľsľ,ĺfu n -i-; i ;;;l

3. szźtmumelléklet

anynnyolvđt.

ć's qlnlóie(i ĺ'ellĺésziĺÁgćt a ľlrit'lĺl
sealĺIrrgi ľriiĺ.elLsćgľe, szilrpĺrďĺ

ERKEĹ F]'RBiłČ

PREÄIuBUĺ-Ujl,ĺ

Az EgyesüIet. 1998. auguszÍus 31.i ktizľyiĺlás t az.. alĺl1:litóolĺÍľĺlÍ-oĺ' ĺ lĺijzĺlit.szľrrj $2cľ\'ę-
íij:';;ľ'":u|ó 

7997. évi CL\/I' ttjrvéiiitęn bg|alt'1-ö';;i;,;'yelłnclĺ ľuľgÍł:ĺłllťĺc:ł

M l D osÍT o TT, E G YsE G Es S Z ].i }i I{ü,I,,Ił. ľ |3I:.II{) G l,Á I,1'lĄ'LÁPÍTi OIfiJ{ÁT

j"*-Ťoj",ľu"j,Tfli. ľä"ĺääíJffli,,.,' 'nu.' 
Sz,jl,eĺkęzel*k ľľk*j Fĺ:rcłc Mĺjvđsä*ľ,"viii]icst

Az Bgyesület székhel1,e: lÜ88, Bwlapest, Szenrkíľĺj!l,i u.2ő'

I. .Az Łg.vesii l et kłizcÉIj a.l

'A rr,agyar néphagyomán;l 
-lén.v'egi 

ismeľetí:ł ć.s łllsajálĺtĺĺsĺiľl aiĺipuli5 ĺ.łi]ĺjđľ művck Ł.l*ľl.ru-
,Tli"l - To8J* néptáncnrĺvć*'*ĺ ňu's,;ľ"u* Molnáľ l*^łr,áĺi hĺtgyĺlĺdĺtfutĺL}ĺ ápoĺií.s*. .Á" j,Ü1k-llrt, a néptárcot anvĺrnyelvkćnt Jlasľ,ná]va ĺliai gonĺĺr:}alol. ?.o .ĺ*cu*ĺ, koľsľ:eľĹi nrĺtg*fogalmazása. Magas 

''inĺ*n 
kđpzeti tĺn"o*uĹt*] jslenkoľi słĺso]tuí', t}#J'e(elncs licĺđę6.9ęy*.riikľcjző mi'ĺvek létľehozjsa, szinhĺzi .rő^dá;ok;; łtjncr:đ rc:nd.ęi:eľe s lreľIriltittása,

l . E b I) ďĺ !!:ľls!lsn-ł ö ?"|z a s ą ll ti ĺ e v é k e n'y s é g c' :

1.l' Tanulja é.s Ĺanitia a magyaľ,é's n:ĺĺs nłĺpelĺ tĺĺncaÍt. ťĺ:llilóľ
1'2. Ktizös murr]ł'ĺĺvaI segiÍĺ elíĺ a Łíllcĺrstrlĺ szalĺmaimagasa b b szin ľor:alú visel liec] Ĺslcul túľĺľa, ál talĺi nos é.ęteljesitménvľe.

l.3. Tagjaina]r ręn<].seeľescn * ĺĺľceklődd.ęÍ lĺiĺrülĺntĺĺ m*gľĺl,lelőcn . mtivćszc1 olĺĹłĹĺĺ':*tvégez és kulturáli.s progrłntokaÍ szcľyez'
1.4. I{özös pľogľamolĺat szcľvez ľnás mÜv,ószet.ĺ cxoptlľtulĺ elíadĺĺl-łlira, íIlĺ:tvo má.miivészeti ágak kieĺnellreľjĹí előar]ńs.ĺ.n, liĺĺiiĺĺ,.ĺ.ołiľa, eĺcłr:đlryel).c.
1.5. Sz'aktanfolyanrolĺuĹ. szalttáboľoĺĺat, Lĺllĺ:lrĺízaltaĺ saet.vłjz' ln'iisoľoltaĺ ľĺlntlcz.
1'6. Elďadá'sai soľĺĺn n]aEas szilltii miiĺ,ószi pľnđulĺcĺóklĺal s;tĺligłĺIjĺr llćpi .rlcnlzctiijnbecsĺ.ilésünk ĺigyćt, illetve mĺis nĺp*l. l"'iĺ"'"ĺlii éľtólłeintk ĺ'elurutaĺĺ"o.ĺ'',al a népck ltĺi.zötti baľátság elrnĺil-viĹĺfoćľľ tłiľclĺszilĺ. ľ".ľ'-,.ĺ ćs llrijvószi rułĺgatłľĺi{sđvłll ig'.velĺseil< nłi.ve lni Magyaľoľszág jó lriľrre vót a viIázbaľr:

J.''7. Äz Egyesüie t oľszĺígos tcvékenysđgíí és kiiĺÍ?jlđi lĺapc.solato}łłt is épĺÍ, szĺ
]'.8. Á"z Egyesület besoľolĺĺsi lĺĺtegóľi{jal ]ricmelkec],ĺícrI lĺłjzhasznú szeľvcz*r

]l näsĺ|nĺ az ęľľdoŤivę| '
mindtnbĺ}n megegyezik' 

";l .*í-.'
,{.:4 ;! .Ą. Aą |'J ' '

1!,*- llrĄ :,t. i '.,i

íi{i

i)-.
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1.9. hz Egyesĺi IeÍ ĺílt.a l végzend ő közhasznú tevékenység:
5, - kulruľáIĺs Ĺevókenyseg
ĺí - kultuľáIis łĺľöIĺség megóvása

' ą ' - nevelíls és okĹaĺ:ás, képességfej}esztés, ismeľetúeľjesztes

L.'LÜ. Az EgyesüleÍ a g7.L:XL.,,Ą kultuľätis javak veđelméľől,'szĺí|ó Éörvény 76. $. e.
bek. b')' c.i, d.) f.) pontja szeľintĺ kÍemetkeđően körhasznń tevékenységet lát eI.

I'll. .Ą.z Egyesĺilet ĺĺłĺzhasznú szoĺgáiÍatísaĺt tagiaĺn kivüI a ĺegszélesebb éľte|enlben
vetć polgáľságrrak szđnja.

ĺI. Äz Egyesiileŕ tagi{Ł

?.I. kz Egyesiĺletnek mindenki ugja lehet. - beleérĺve a L4 é,łen feltjli kiskoniakat és a nęm
magyaľ áilampolgáľokat is - aki az ďapsząbĄyt magáĺa nézve kötet.ęzően elfogĄa.

2'f' Az Egyesületnek jogi .sĺemély, va]amĺnt partoló és tisztelettrelĺ ĺagja is lehet,

2.3- A tag ĹeLvételléľóI, egy tag ajanlása és a belđpesi színdéknyilaĺkozat ďapján a
krĺz'gytiićs dönĺ.

2.4. PártCIjó tag 'iehet' az aki az Egyesiilet mükłídésót ťárnogatni kivánja.

3. A tagsłźg *u,,"nľ, 
utag haláĺával, jogi személy megszünésóvel,

b./ kíĺépéssel'
c./ tdrléssę'l,
ĺ1'l kizárássgI.

A tag kilépési sľ;ándékát iráĺban jeientheti bę s az Ügyvezető Testriler fogadja ei' al'ik -
renclkivüli ese(beł . a tlíĺgyťéiév végéig visszataľthatjlĺk a tagot'

ń.z Ügyvezet6 Testűiet toľölŁeťi a-zt a iagot, aki a tagsiígi dijjal . Ínísbeii fetszóiitás ellelrére
- egv évnél tovább báu.ďékban maĺaĺĺ'

A KĺizgyĺÍlés a fagok kéthąľmad;ĺĺrek javaslata ďapján kizáľlratja azĺ a tagot, aki az EgľesÍi- ..let céljaivaj. össze nem férő tevÚkenységet folytat, külonĺisen, ha len5eges i''ĺo.*ĺ"io' *iii*ol' 
...

ąnnak visszataľ{fuábÜf segiĺséget nyújĺ, ilyen tevékenységrő} tuĺĺ, de err6l nem tÁjékoztatja a
ĺagsá$it}'.

ĺ\ kizáĺásról az Egyesrilet ěrĺesiti tagja'it. A kizjrĺt tag egy év után krľheti visseal'ćtelét a
kđzgyiiléstđi.

4. A tagsk jagáĺĺźsa

4. l . Ĺanácskozási ćs sz.avazatÍ joggal rendelkezik az Egyesĺilet közgyüIésén ćs rendezvćnye-
in' amelyen ingyenesen velret részt;

4"2. választĺrat és vi{.Iasztliató az Egyesiilet szerveibe;

4'3' javaslatokat teheĺ az Đgyesiilet mtikcĺdtetésére;

4.4. betekinĺ.h*t az Egyesiilęĺ iraraÍba és kłiltségvetésébe'

4'5. Félévęnte tagdijat ktiteles fizenri' anrely a táľgyćv jłrnuĺĺr 3 ł -ig esedđkes.

Az aIábbi kaĺegĺiriák tagdijár a Közgyĺilćs hatiÍĺozza meg:

a'l öĺlál ló keľeseĺtel ľendelkezđknęk : l .2Ü0. -Ft/év
b./ öná]ló keresęttľI nęm ľendelkezőknek: 600.-Ftlév
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c,ĺ jogi személyeknek: rnín. 5.000.-Ft/év
d,/ páĺtoló tagnak minimum a legmagasabb tagdij kétszcrcsc.

III. Áz Egvesiílet szervezeii feIópitásc:

5. AzEgyešüleĹ szeryeĹ: A Közgytílés
AzUgyvezntő.ľestüleľ

5.ĺ' A Közgytilás

A tagok cisszességébđl álIó Kozgliiés az Egycsület lcgfőbb szľtvc, anoly ĺz, Egyoĺ;iilc|'r::t
érintő vďanrennyi kéĺdésben dont.

KizÁĺ ótag a Közgyü lés h aüískĺ'ĺébe taĺtozi k: 
.

a'/ az. Napszabály megállapitása;
b'l az ĺ.j gyv ezet'ő Testület megvđlasztása;
c,l az éves tagciij és köItségvetés mcghatáľozása,illetvc a z,á'ĺszĺĺĺlllr<Jiís t:lfogaclísa.
d./ az évi 'munkatęrv jóváhagyása.

- e./ az Ugyverctő Testület évi bc'sálrlolójí:rak, egyiĺtejííleg kŕizlla.sarú,sílgi jolcłllĺ,istĺlrĺ:)l
elfogadása;

f./ dcintés tag felvéteiéĺđi ilIetve kizjľii.sról;
g./ dcintés nriás egyesĺilettel vďó egycsüI<ĺsről;
h.) befektetésí szabáIyzat eĺľogad:ĺsa; /(
í./ az Egyesület fe loszlásának kimondása;
j./ állásfo g1alás kíbocsátlísa.

5.f.A'zEgyesüieŁéveukénĺ@.Ilo,,.c$uJ:,ál*tjtyĺ.Al(özgyĺilíl..;t30
napolrbeIülaltkorisi'máz.iig1'vczc{:(Ílĺ50Ün-ĺaĺ:ćllrrc6ił:.
IöIésévcl ezt kivánja' Közgyülést, azUg,1vezcL6 Testület haĺárĺ.rzaĹlĺľa, az ĺ:11yĺ:süIet üłlü:...
\:!ľ::ľqq!gJ9!9!i Ic. Sabály.szeriinclĺ az összclriviís llltl<oľ nrilrősĺil, hĺr ĺr tlg;ol< tz, 

1j
ülćsľó.I legalább rryolc nappal az iilćł's időpolltjŕlt nlĺlgelťízíícll iľĺĺ.sb:rľl óľtusiilnc|t ĺis llz. 1|

ülés t,árgysoľ o.zatÁró| leirást kĺrpnal<. t I

5 j:.A iłB;;ýülei äřl.oi ĺĺĺĺo"ail-qzę.*, ha azon a Ĺagok felc 1:lusz, I ĺrĺ jclł:n vall. r\mcny- .-
nyiben hatáfozŹ.tkéPt'elenség niatt haiasztásľa vĺul szük.sćg a trliniurtrnr egy óľrĺvlrl |ĺésíjblli,
nrásodszona cjsszłhivo(t Közgyülć.s az el.cĺje('i lra1rirenłl'rc felvelt kí:l.t-lcsckbcn a Irlcgjelĺ,'nĺck
sly'ulríua tekintet néIkü1 hatáĺozatkrípes,

5'4. A Köz.gyülés haÉroza1a.i1!.gtĘĘ134yi791ii -s:qt9]|1ýeť.]..!-q'.4l Ar, aĺa1rszirbí'l1'
nregvá.itozĹatĺĺsá.lroz,, a kiz.áláshoz, tovŕtl:tlĺĺ nräs cgyt:stilettol' va]ti cl'{yĺ:sí'ilćs, il'I'Ćtvc it fclsz.ŕrľĺo..
Iá.s kiĺnon<lá.sá'lioz kéĺirarmados ttlbb.ség szÜksógt:s. Sz;lvaz.aĺe11yt>lrlĺ5st1i', r:sctélr ĺ Kiiz1;y.iilĺ,i:;t
leve?,ctő eJnök szavazat;r clörrt.

5'5. Az Ügyvez,ető .Tc.stülct ĺagjait titkos vag'y nyi.lt sz.avirzĺílisal väia.sztia nre1ł a tłg,srĺ11: ĺ:z-i

a Közgyĺilés nyilt szavazássĺrl dontj el.

6. ,Ąz Ügyveze|ő T'estiilcĺ

Áz ĺjgyvczető.l.esĺ.Ület af Ľgycstĺlę| o1rcľnIiv Ĺigyinl.úz,ĺ5 szL:rv(), ľlrclynck jog/rbnľl íill .slr'|;ĺt'
.nevŕ:beIl áJlásĺbglalást kibĺ.lcsáĺiuli,

6.L. AzUgyvezető ].cstülct 7.ł. l t'e1iját a l(oz11yĺilés krJt ćr'ľc vlĺlirł;ztja, a tagok ú.iľĺvú'llszt.
hatók' iIlctvc visszahivhatók.



Ó'2. Az Ügyvezető Testűlet taqiai:

- elnök
diszelnok

- ugyvezeĺő tilkár' - szervező títkár
- mĺjvészrti titkáĺ
- kulturá]i.s titkáĺ
- gaz,dasá'gi vercí'ő, cgybeli adminiszuítor
. Ügyclő

"' 
Elnbk. Tisaelerbeli elnrik

Á tĺĺncmĺivészet kiemelkedő szeméIyiségei, az- Egyesület Íepľczentatív kćpvisclői,Az Ehök harmadik szeméiy felé képviselcii és aláíiá.sijoggď ren<lel'kczik.

Üet/ezető titkáľ
ĺz'Ug,wezető titkáĺ feladata az Egyestileĺ tervszcrű műktjdteĹése, njn<lenkori célszęlri

megujtliásaIra"k kezdeményezése. Az Egyesiilet EInökének akÁcláJyoz:atási] escĺćĐ
haľmadik személy felé képviseleti, alĺíírdsi jđggď rcndel'kezik.

Szervező titkáĺ
Azügyvezető titkár hclyeLtesitője. Az Egyesrilet belső tílctćt, elríaĺJĺísok ciĺĺkćsz-ĺĺć:;ćt .szcI..

vezi.

Mĺjvészeti titkár
A míivészeti titkáľ az Egyesűlet szinvolla]as nrüvć.szcĺ.i ĺcvćkerlységćt, új tagok be1aĺl jĺiĺ:;ĺiĺ

segiti,

Kultuľális tĺĺtár
Az Egyesűlet tzrgjainak mĺ.jveltsé8đ[ scgitó kultuldJis nlegnrozclulásokat sz,cĺvcz.

Gazclasági vezető' egvlrcn pdmÍ nisz.uarĺľ
Gondoskoclik az- Egyesülct gazcJasági ĺĺgyeinck inĺrlzĺĺsćĺđi. Az- iigyvczet6 tit]cáľŕĺri c,łyijlt{t'.

sen gyakorolja az utďváJ)yozási jogot' Yezeu az llgyesi'ilcl oknlállyaii, bonyolltja ]cvel.:iríscit-',
iktatja és nyÍJvántaĺtja azokat. i{:ľmaĺji.k szerné)y Íclć allĺiľási jogtiul az 

"häktcl vagy az iigy-
vezető tiĽkámrl együttesen jogosuit.

u qYelo
Gondoskoĺiik a, jeleniél.i és esetrrénylra1lll vczcĺć.sćľđl, a pról'laĺ'el:rrĺ és clĺjacl;ísí 1cľtĺ! [:cĺlu.

tásfuól' az ŕrj tagok bei]lcszj<eĺjését seciti.

6.3. Ya]anlcl-y Itijzlrasznri szeľYe.Ict nregĎ^ziinĹóĺ lĺövcĹłÍ kćt ćvig ncnr lelreĹ az llt]yc'sÍiIĺll'
vezető ĹÍszĺségvĹselďje az a szclnćIy, alĺi łltyall lĺłjzhaszlrú szeľvezchrút töllöĹt bĺ: - łnlr;tt<
rncgsziintót megelőző kĺit óvbclr legalŕllr|l cgy ćvig - vcz,e(ő tisĺĺ.sćgcĹ, anlcly ĺz irĺ:tĺ1z';ĺ.s
ľcndjórôl ł-zóló Ĺöľvérry szcľillti t<řjztaľbz.ásĺĺt.lrcnl cgyeuliícĺ'Ĺo tĺi.

6.4. Á liözg'víĺIás ós a Vcz-ctősćg ha(rirozĺtlroz.ĺlLrlál:an llcĺl: vclrcĹ ľó.szt :rz. rt szĺ:nlilly,
alci vagy alĺinelĺ lĺözcli hozzáĺaľÍozój:l /ľtl(.685 płľ.ĺl./ ćIcĹĺ:Íľsĺł /Ĺĺlv.{Ilbialtban ..gy,jiĺi
|lozzátar tozóĺ a lrĺr &íľozaĹ a lapj á lr

- kötelezĺltt.ség vagy felelíís.sćg ĺrlĺil melrĺ.esül, vilgy
- báľnrilyeu nrás elđnybcrr r.észesiil, illeĹvc a nlcgl<iiĹcllrl6 jogi'igyleĹbcn cgytlbti(ut ćľ-

ľlelcelt' Nerlr minő.sül elłÍllyneI< az llg-vcsiileĹ cól sz,cľinl.i jutĺĺlĺÍl^ĺri iĺcľr:tébcll rr báľlti lil(:ll
nreglĺöté.s nólk'iil igí:lrybc vclrcĺíý netu 1réĺlzl:cli szolg:i1ĺ.lrtás' .Ą. vlĺIaszt'otĹ ti.szĺ.sćgvi.sc|ćilt-
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6.5. Az.ijgyvezető TsĹĺlle$t az elnök szÜkség-szerint, du los"5Łb&9!ĺL.Đl-jjĺszc
k.]J ľ'ľ-".E::nľTTssze](:'l.hívni, ha a tagoŕ50 ?o-A e''í.áhan-tŕ.i. Sinb.ĺítyszcľĺí.re'k az össze]rívĺĺs akkor^mĺnó.sii'I, ha a tagok az tilésrőI lcgalább a nap|al a kiLi;lńLt itJíÍ.pontot megeló'zőbn írásbaň ér(esíilnek és az ĺilés tárgysořozaŁĺról leí^ůst kapnirlr. A tl.nácskozísokat az Elnök vezcti le'

-6.6. Äz Ügyvezetó,Testület haf:ĺrozltkéľcs tgĘĘ]i{3-os jclcnlćtc esetćn. [-ĺ;lĺiĹrrrz;t..ľ,.:yl. vagy titkos''.u*^'"' ";'*; 
;;elnök sząvazata dönt. Döntéseit lcgkěsďbb tet ľ.ate,,-t,.liil az llgycsĺilct szćlĺhelyéll |ĺiJ'íiĺ:" t igeszttfusel hozza nviluá@o, řII"tu. .'ĺł.eg szcrint a tagol( n.',.,...ĺ..ľ',*;éĺ-iän.i-'.ľ.j 1isnŕľteti..- L'l

--7Áí ĺgy,s ĺilet műĺcődésének nyilvdnosságdrót .ćs nyilvtÍnrarki.rárĺí l.
7'7. Aközgyíiles és az.ÜgyvezetďTestiĺle t ülcsei nyĺlvĺínosal<, <lo zárÍI<ôľl.Í iil(s elľcnĺlĺl^leséró] is?*t'*nTEeiíiil ..' ':'',:. '. '- _'.--
7.2, A kozgyüésekró] és az Ugyvezctő TestüIe t Íilé'sciríýl nlinłlcn cscĹbcn jľkĺ|-(ztąljĺ-/itászül, amelybó'l megállagl!!g.]!Ĺa döntóseinck Í'aľt:lllua, iclíípontja íl.s ha(:ĺlyll, iIleí:vu il Iĺi"j,:@á n ya (h a l effi ;; :'7"ffii;i.' Á -'-'.;*;;; ;;; ;; L ijegyzó.könysatoIníszíil<sé1;ĺ:.sazlllĺĺírtjclcnlćtiĺveĺ

is. Min<lezen, n-Yilvántaľtásbe vctt iratoknt a szeľYezct öt ĺivig lĺötclcs rrteĺ:ôľizni'
7.3' Az EgyesüIet nlül<ij<lóséveI kapcsolatosan kelctkezctt iľat<ll<bll /a szcmélyi.sć11i jo-

c9ľ "" 
üzletĺ titok negsértése kĺvćtelé7äř-a.-EgýBEITr-sztrgľryan]ńlii-'6e tckinthcĺ, ĺlr-ró l saj á t köl tsć gé re nl áso l a to t kćszi Ĺh e ť, va l a řrI n t .:grg-Eŕ^*ŕ--oał.-iľ 

ĺl,.-.'(Tá n cnl űvés ze t va gy S a n.sz) ny i l vá lr oss á g ra l, o,,',,, iilłĺäGiää"ffi t-..
'7 '4' Az Egyesűlet t.oot."nysugé,.a 

", 
,Irg.ĺlo"ĺ*"ill .ĺ'.'^fr,o,u 

'',:,,.l|ĺclołiľ!ľl"łiľ.lxľŁo'nutyet céifeladaÍlli hathĺltós ellátáša éľĺtr:kóben ., i.g'!.ĺi....n.l nyilvĺinossĺg11illterjeszt. Ebben propłgĺtji,'ĺlgŁd-!:.:!-ć.:-vnj*ÁlraÍĺis:il;-rjšíu: birilclĺlq|ĺ.:ľŹĺ],ilĺĺ'A közhasznúságijclentó!.rľ"g!g':ľ*lxĺĺzÁvĺilés.úřľol.e"il-."''íúíiĽĺ.|rcLrr:.Ĺo:zi'ĺ<.
Az UgyvczeLő Testület a"e.s t,uii,G.ôĹo;ĺffiilii'4ffiďŤrÍ';]*i7u.ĺs.ĺgi.jclenĹćĺ; cl-fogadásával cg-videjiileg, Lĺľgyóvct követđ.év nláJus lll 

'.'ll,.iĺiii.'-iiii'liy.,lo. 2./3-os dijrr.tĺlse alapjĺilr törtctnik'

I.\{Jz Jlsyęs'ljś!fi rzĺliĺ]Łĺxijxr

'.8.l. 
AŻ E'gycsü|ct gaz:ĺlrilkocJĺĺ.sáćľĺ saját va8yonĺĺvai Íi:|ĺ:l. A ta.gok. a tlgtlij llc:ĺ1l.ĺ:rc:ĺćscĺlttil . az Egycsíilet lariozií.saićĺĺ sĺrját vilgyoĺlukkil ncm (alĺoz'lrilk Ícleirĺsstiggcl'

.8:2 |, Egye.stilct vagyoĺla /a tulajdonjog lnegszcraćsćiý ha.t;i:niilllti jclgri ingal'l:utxjl tls in.
s,.ĺ1{s|ol /jcImczck, hrulgszcrck, ĺclszcrclćsck .,.ň./ ill..u" tĺgdijĺkbĺil, i.í|í.,..n.,.:ry.k tlilno5;r-
:á:ĺt,9l' mag:.inszcnlćlyck Ít!ajlinl:ĺ.saíbói' hozzĺijúr:lá.sai|iĺjl u.ln,',lj,,i. egyćb fĺlľĺásĺ:khoi
/1>áIyá:ł-atok, ľcndezvényck. nliistrľĺrk' sz.;>tlł:zoľiĺ|ĺ ľcklĺínr tcvckcnys.ig stll./ kć1>z"títíik.

8.3. .Ąz l'gycsíile t elkiiIijnitctt pćnzĺit lĺŕ'ilón szlinrl:irr kcz,ĺ:|i.
a. lrapt:ĺri ćv' Az elsđ pónzüg,vi ĺív :rnna}< de<:eIubcľ 3I.ćvel
ol<iľatot a Iłőváľosi I}iľó.ság bcjcgyeztc.

8'4' Az l-igyvezetđTosĺiilcĹ óvelr(t: clły.s,;lcľ tr-'ĺjes v:r14you.vizsg:iIlĺoĹ, v1'18y.szĺilĺl;óĺ,, szr:.ľint tijbb'szöl. ľĹszlegcs 1lrĺlrzi.igyi ĺ:l|ĺ:ĺrđľzósĹ rcnticll:ľt rĺ hit'e lĺ:'s iĺíiuyvviz.s1;lłlĺ!v;ll.

nek a Khtv 8. éJ 9. paragrafusában fog|alt összefćrhctct|cn.sćgi lĺtĺve(elmónyľfĺnĺlk cĺtć. l/szében meg kel| felelnirjl<. I l

Áz l!1;.ľesiilcĹ pĺ1nzi,i1;1,i ćvc
zlĺľl.rl' :rrllĺ:Iy|>cn lz łll;:pitĺi

ĺ(

{Ĺ

(

ĺĺ

ll
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B'5. Az Egyesűlet éves bevétclc yáľhatóan
nemhoz|étieavezetőszeľvĹó,lelkĹjlőniilt'"uiffi:-:'.

8,6. Az Egyesti'leĹ vá|Lalkozói tevóken,vsćggt' ĺs ťoly{ĺrÍhĺlt, ame|y azonban nerlr lr:hct:'rzEgyestilet' fó- tevékenysé ge. Az Egyesü|et. ví!řtako,.i:í t."aton.y.,"gĺ, ä"'. közhas znr1 cćIjĺ'inak megvatósi|ása éraełében,-azokat nem veszélyezĹetve ,ĺ[,,. đ^,aalkodaĺ.s:'r .s.-lľ;ĺľ; /1
;Ę:f:.ťäĺů:,i:ľ oszthatja fe|, aztaz egyesületi célokban ,iffioln,n, oLt tcvé|<ĺnly- Ą

8.7. Nem jelölhetđ ki, illetve nenr hozható létľc olyan k.zel6 szerv,ame'yllľll:ttalapitó - közvetlenĺil 
.vaeĺ..köz11tye - az Egyesiilet vagyonának tellla.sznlĺIá.sĺĺľí| lnťĺj.határ ozó b efo lyás Ĺ gy a k o iol h a Ĺ. (P L|<. 7 4 / CP a7 fi / b el<ezr] ís.)

*.'ĺn1. 
o'Egyesüĺet megszíjnése esctén vagyonáróI a feloszlásíĺ kinlonclĺ' Kőzgyii|6s ľľnĺ'ĺr:i.

Y..Vęeyes rendelI(ezések

9.l. Äz EgyesüleĹ k(jzyetIen poliÍiI<ai tevćkenysége.t nelrl ľolytat, szcrvezcĹo p:íľiĺllĺ(lÍJ |.!független és azol<nak an,l'agi támogatłĺst n..n nyiĺJtiĺll..". ,,"l.iJi'ujĺiog"t.ĺ',t Irclu |ĺll1l, tllÍ'ovábbá országgyülesi és örikormáňyzati képvi5elĺÍjelłjlĹct nenl álliĺ é,;;;," tánrog:lt' I 
i'. 9.2. Ajeleĺ': alapitó okiratban nem szabáiyozoit kéĺdésckirc n az I()87.evi li. sz, [ł)ĺ vł.1r;y.eĘrÍ rendeierrel rnódositott.P:lÉáii 

J!ľ,enil(ön'v jqA.74F. pĺlĺiigraĺu.sai, valanrinĺ, a kľjz.hasznű szeĺvezetekrđl szóĹó t99j.évi CLVI. ..i*ćny szcrlnt kcll cljĺű.lti.
9.3. Alapszabá,J'yát az E.rkel Fereĺlc Néptánccgyüttes Egycsiilcl l989. nlájus lI-ćn n:l:11tlľ'

ä:JilJj:'ĺ,T.:äi::: íogadta cl, s Jelen n'.juo,ito,i..ŕon.,',ĺ;ĺ. u,..löôü. ouĺr,.,,.u,..jl i

Jelen alapitó okiľat a Fóví.rosi Biľoság végzéséve}.v'iĺlik ér.ĺćnvc.ssć.
Buc'ĺpest, l99B. szcptcmber t-

R é ľ> v i s e l e ł lil'g ú-zs4kź

nii.i -/.(a ]

,...,''.'ś

':1 1;,é,.i"i':ą '.

ĺ!::aJarnbos Tĺtroľ
lr|,.Vlĺ, |9552|
l0.5a Bp.. Caribr|ĺji u. t.

:t.

I2
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KTYONAT

tá rc a tI ahl l i s z e ľy t z e Í' il vÍ !w.í lI tłI l:: ľ ú s i ł ľĺ a ĺ a ŕ ĺ, ó,ĺ

.A. t áľs ađaĹmi sze ĺvezet nrri lvántzrľ tási ęz,áma: 
.L 

5 6

A,t,fu'sadalmi szeľvezet neve: Iiĺ:lĺcl l.icĺcĺrc 'i)łćptáĺrccg,viitľcs l:..l1ąycsiilct

A táľsađalmi szeľvezeĺ: szék]relye : 10B8 l3tldap*sľ, Szont]liĺ:.tlvi fť:,

Á' táľsadalmi szeĺvezet célja:

.A' ĺáľs ađalmi s zeĺvezet cólj a s zeriĺrti lrĺ:s oĺolás a : k ul ľu t:írlis tcvćlĺcĺr ys űg

A társadalmi szen'eurt kdrhasznťrsĺigi f.oi<ouata: I{icnręllłeclő*ĺr lłłizhasxnťl

Á táĺs adalmi sz eľve zet kópvi s elői énelĺ ľ}eve) Ialĺĺilrelyc :
]-Iambtrclr Gcĺ:cla /elĺrők *lĺ*dĺily'csetćrr , 

.1t32 lłrĺclapcst., Csĺĺlítcly u. 1'ó.

QďaŃnsä}lgĺ /elĺrölĺ , 1Ü54 l}urlapcsl,, (i,;u:ibĺrlĺli r:. 
.|.

ĺ\. táľsađaĹmi szeryezet nyilvántaľtá*ĺĺa vótelćľćĺl ľcnđelk*'Jŕj jĺlgcľťĺs lrÍľĺlsĺĺg:i
httáľoz at száĺłla, keĺte : ľk' (l0ĺ 5 ó/ 1' 9ĺi9 l 1, i 9B9' 0ó' Üó 

"

ĺ\ kir'onat a fent nreghatáľŮŻott tiĺľsäďí}ĺnri szeľvęuet 201.1 ćr' olłtĺilrcľ lró 04.
napján lratályos a<lat*iľőI készĹilt.

í,



4. számtmelléklet
Kiizművelődési megállapodás

amely létľejott egyrésztő| a
Budap est Főváľo s VIII. keľiilet Jĺízs efu árosi o nk ormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baľoss v 63-67.'
képviseli: Dr. Kocsis Máté polgármester, _ továbbiakban: Onkoľmányzat -'

másĺészľől
Eľkel Feľenc Néptáncegyiittes Egyesület
székhely : 1 0 8 8 Buđapest, SzentkiráIyi utca 26.
képviseli: Galambos Tibor elnök
bankszáml aszźtma és számlav ezeto pénzintézetének neve :

Budapest Bank I 0 1 02086-04563 602-00000000
ađőígazgatás i azono s í tő szétma.. I 9 7 | 9 1 8 4 - I - 42
bírósági nyilvántaľtásba vételi szźlma.. Pk. 60 1 5 6/ 1 989 / |
nyilvántaľtásí száma: t56. - továbbiakban: Néptáncegyiittes -

- egytittesen Fęlek - között az alźlbbí feltételekkel.

1. A megállapodás tárgyaz
Az onkormźnyzat a helyi önkoľmányzato|<rő| szóló 1990. évi LXV. törvény 8. s (1)
bekezdésében meghatátozotĺ feladatokľa az onkormźnyzat kultuľális kozszol,gáItatási
feladatainak ellátása érdekében a Néptancegyiittessel az alábbi kcjzművelődési
megállapodást köti.

f. A megállapodás taľtalma:

2.| . A NéptancegyĹittes vá||a|ja:

a) igény szerint, előzetes egyeńetés aLapjén, kulturális mtísoľokon díjmentesen
kĺizľemfüödnek a Néptáncegytĺttes tagjai az Önkormányzat vagy az áIta|a fenntaľtott
intézmény ek, vagy gazdasági taľs as á gok ľendezvényein.

b) kĺizremfüödik Jőzsefvźros szellemi és művészeti értékeinek bemutatásában,
kiállításokon, kulturális programokon, irodalmi és zenei esteken.

c) kulturális programok, események szervezését, rendezését, melyeken a feladatok egy
részét a Néptáncegyiittes szakemberei végzik _ a rendelkezésükľe á11ó lehetőségeken
bęlül, előzetes egyeztetés alapjźn _ térítésmentesen, Felek külön megállapodása
a|apján.

d) ęlőzętes egyeztetés alapján térítésmentesen táncot tanítanak a jőzseftĺárosi iskolákban,
vagy fogadj ák a jőzsefvárosi diakokat a próbatermiikben.

e) tevékenységéľől évente egy alkalommal tźrgy év decembęr 15. napjáig írásban
beszámol az onkormányzatKépviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottságanak.

2.2. Az onkormány zat v á||a|j a:

a) folyamatos tájékoztatást nýjt a Néptancegyüttes tészéte az onkoľmányzat á|ta|
meghiľdetésre keľülő kulturális, közművelődési célú páIy ázatoh őI.

b) kulturális, közművelődési kérdésekben szükség esetén konzultál a NéptáncegyĹittessel.

1Á



3. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan
együttműktidnek, amennyiben a két fél kapcsolatában újabb távlatok nyílnak, úgy
kölcsĺjnösen keresik annak megvalósítási lehetőségeit.

4. Kapcsol attartásta kij elölt személyek :

onkormĺán y zat r észér őI:
Novák Imľe, Józsefuárosi Önkormźnyzat Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatásí
Ügyosztály, oktatási és Közmúvelődési lroda, Kulturális Csoport
telefon 459-21-94
email : novaki@j ozsefuaros.hu

Néptance gytittes r ész& őI..
Galambos Tibor elnök
telefon: 32f-22-71
^*^:1. ^-1,^1 /^S^^-^1, ^,,,,^--1.1,,L L,,vlll4al. vIĄvll w.lvĐZv\-lllu v vĎZĄluU.llu

5. Jelen -.gal;poaás a Felek źIItaI tortéÍ1o aláirás napjánLép hatályb a, és hattrozatlarl iđorę
sző|.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak egymás felé pénzngyi
kĺitel ezetts é gv źila|t nem taľtalm aznak,

Jelen megállapodásban ĺem szabályozott kérdésekben az áIlan.hánartźsrő| sző|ő 1992. évi
)O(XVIII. törvény, a Ptk., az á||anháztaľtás múkĺjdési ľendjéről szóló 29212009. (X[.l9.)
Koľm. rendelet és az vonatkoző egyéb jogszabá|yok rendelkezései hźnyadóak.

A közművetődési megállapod źst az onkormányzatKépviselő-testtilete . . ...l20I1. (. . ..) számu
hatźn ozattlval fo gadta el.

Jelen megállapodás készült 3 példĺínyban,2 o|dalon, melyet a Felek elolvastak, értelmeztek,
és mint akaratukkal mindenben egyezőt helybenhagyőIag a|áirjtk..

Budapest, 20I I. december

Budapest Főváros VIII. kerület Erkel Feľenc Néptancegytittes Egyesület
Józsefuaĺosi onkormĺányzat képviseletében

képviseletében Galambos Tibor
Dr. Kocsis Máté elnök

polgármester

Ellenjegyzem:

Dľ. Mészáľ Eľika
a j e gyzot helyette sítő a|1 e gy zo
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