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Javaslat közmíĺvelődési megáI|apodás megktitéséľe a Giusto-Kamaľa
Nonpľofit l(ft.-vel c. 2013. ápľilis 17.i képviselő-testületi előteľjesztés
cseľéje (aváitoztatás vastag és dőtt betíível és aláhúzvajelölve)

Kiizművelődési megáIlapodás

amely létrejött egyrésnó| a

B udapest Főváľo s VIII. keľiilet Józsefváľosi Onk ormány zat
székhely: 1082 Budapest; Baross u.63-67.
torzsszálm: 735715
ađőszán: I 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel: I 57 3 57 I 5 -84|I -32I -0I
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ,
továbbiakban: Onkoľ mánvzat -.

másrészről

Művészeti Közhasznú
1. számú mellékletének

1. számú melléklet

Gĺusto.Kamaľa Mĺĺvészeti Közhasznú Nonpľofit Kft.
székhely: 1086 Budapest, Koszorú úca23,l.l9.
képviseli: Litvĺĺn Erika igyvezető igazgatő
adőigazgatásiazonosítőszáma..24109440-2-42.
cégsegyzékszám.. 0 1 09 990869
továbbiakban: Kamaľazenekar -

- egyĹittesen Felek - között az a|ábbí feltételekkel.

t. A megállapodás tárgyzz
Az onkoľmányzat a Magyarorczághe|yi önkormányzatnrőI sző|ő 20|1. évi CL)ooilX.
törvény 23. $ (5) bekezdésének 13. pontjában meghatátozott feladatokra az onkoľmany-
zat kulturális közszolgźL|tatási feladatainak ellátása érdekében a Kamatazenekatal az
alábbi közmiívelődési megállapodást kĺiti.

2. A megállapodás taľtalma:

2.l . A Katlarazenekar đíj mentesen vállalj a:

a) ígény szeľint, előzętes egyeńetés alapjźn, kulturális műsorokon ktizremfüödnek a
Kamatazenekaľ tagjai az onkoľmtnyzat vagy az á|ta\a fenntaľtott intézmények ren-
dezvényein évente legalább egy alkalommal,

b) közľemfüödik Józsefuiáros szellemi és miivészeti értékeinek bemutatásźtban, kiěi|ítá-
sokon, kultuľális pľogľamokon' iľodalmi és zenei esteken évente legalább egv alka-
lommal.

c) jelen megállapodásban kifejtett tevékenységéről évente egy alkalomma| taryy év de-
cęmber 15. napjáig írásban beszámol az onkormányzat Képviselő-testülete Humán-
szolgá|tatás i B i zotts áganak.

2.2. Az onkoľmány zat v áIIa|j a:

a) folyamatos tájékoztatást nyújt aKamatazenekar tészére az onkormźnyzat által meg-
hirdetésre kenilő kultuľális, közművelődési célú pźiyázato|<rő|,

b) kulturális, közmúvelődési kérdésekben sziikség esetén konzultál aKamaruzenekarral,
c) a Kamarazenekat tájékoztatása alap1źn a Jőzsęfváros címtĺ újságban és honlapjan hírt



3. Felek rogzítík, hogy jelen megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan
együttmfüĺidnek, amennyiben a két fél kapcsolatában újabb távlatok nyílnak, úgy kölcsö-
nĺjsen keręsik annak megvalósítási lehetőségeit.

4. Kapcsol attartásr a kij elölt személyek :

onkormanyzatńsz&óI
Novĺík Imľe, Józsefuaľosi onkormĺínyzatPo|gármesteri Hivatal Humánszo|gáItatásiÜgy-
osńáIy, Humánkapcsolati Iľoda
telefon: 459-21-94
email : novaki@i ozsefuaros.hu

Kamar azenekaľ ré szérő l :

Litvan Erika
telefon: 333-04-59
email : litvan.eľika@chello.hu

5. Jelen megállapodás a Felek által tĺiľténő a|áítás napjafl lép hatályba, és hatiíľozatlan időte
szőI.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak egymás felé pénziigyi kötelezettség-
vállalást nem taľtalm aznak.

A közművelődési megállapod ást az onkormanyzat Képviselő-testülete . , . .2OI3 . (. . . .) számú
határ ozatával fo gadta el.

Jelen megállapodás készült 3 példányban,2 olda|on, melyet a Felek elolvastak, érte|meńek,
és mint akaratukkal mindenben egyezot helybenhagyő|ag a|áírJak'

Budapest, 2013. április

Budapest Főváros VIII. kenilet Giusto-Kamara Művészeti Közhasznú Non-
Józsefuaľosi onkormányzat proťlt Kft.

képviseletében képviseletében
Dľ. Kocsis Máté Litvan Erika
polgáľmesteľ igyvezetó igazgatő

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyuláné
pénzügyi ugy o sztá|yv ezető

Jogi szempontból ellenj egyzem:
Riman Edina
jegyző nevében és megbízásából

dr.Mészár Eľika
aljegyző
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