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TÍsztelt Emberi Eľőfoľľás Bĺzottság!

I. Tényállás és a dtintés taľtalmának ľészletes ismertetése
Buđapest Józsefuarosi onkormźnyzat Képviselő-tęstiilete a I43l2O|3. (IV. 17.) szám,íhatározatábarl
döntött aľról, hogy közmiivelődési megállapodást köt a Giusto - Kamaľa Művészeti Közhasznú Nonpro-
ťrt Kft.-vel (a továbbiakbaÍI: szervezet) az onkormanyzat kulturális k<izszolgáItatási feladatainak ellátása
érdekében. Ahatźrozatlan idejű megállapodás2}L3. május }g-ankerĹilt a|źfuásra.
A megállapodás keretében a Kamarazenekar díjmentesen vállalta, hogy
a) igény szeľint, előzetes egyeztetés a|apjźn, kulturális műsorokon közremúködnek a Kamaľazenekaľ
tagsaiaz onkoľmányzatvagy az á|talafenntartott intézmények rendezvényein évente legalább egy alka-
lommal,
b) közremúködik Józsefuĺĺľos szellemi és művészeti értékeinek bemutatásában, kiállításokon, kulturális
programokon, irodalmi és zenei esteken évente legalább egy alkalommal,
c) a megállapodásban kifejtett tevékenységéről évente egy alkalommal táĺgy év decembeľ 15. napjáig
írásban beszámol az onkoľmźnyzatKépviselő-testĹilete Humánszolgá|tatásiBizottságának.

A szervezet (székhely: 1086 Budapest, Koszorú utca23.1/9., képviseli: Litvĺĺn Erika igyvezető igazga-
tő, ađőazonosító szám: 24109440-2-42., cégsegyzék szán:01 09 990869) 2004 novemberében alakult.
A szewezet tevékenységével hozzájálrú a komolyzene népszeríísítéséhez, az áIta|źnos zenei műveltséget
fejlesztő és ismeretterjesztő tevékenységet végez. Szakmai fejlődést biztosít páIyakezđő művészeknek,
illetve fellépési lehetőséget nýjt nyugdíjas koru előadóknak. Igazi tehetséggoĺdoző szakmai műhely,
amely népszeľűsíti kül<jnféle korok zenéjét.

A szervezet honlapjĺĺn tĺĺmogatóként szeľepel a Budapest Józsefuaľosi onkoľmányzat is. A szervezet
kamarazenekata a közmiivelődési megállapodás keretében anyagi támogatásban nem részesül, ezért az
a|apszabá|yzatźtban és a megállapodásban rogzített tevékenységeket anyagi lehetőségei szerint valósítja
meg. A Humánszolgáltatási Bizottság 1082120|1. (xI.30.) szám,űhatározata a|apján a civil szewęzetek
helyiségbérleti szerződés és közművelődési megállapodás a|apjźnkészített beszĺímolóinak elbírá|ásához
abizottság az aIabbi szempontokat veszi figyelembe:
a) Tevékenységének bemutatása (célok, feladatok ismeľtetése' programok leírása,
tevékenységének értékelése)
b) Józsefuarosi lakosok részvétele, becsült száma a szewezet rendezvényein.
c) osszhangban áll tevékenysége Józsefuáľos Civilvaros progľamj ával, i||etlłe az
onkoľman y zat a|apfeladataival.
d) Nyilatkozattéte|, hogy nem folyik ellene bíľósági felszĺímolási eljríľás.
e) Nyilatkozattétel, hogy nem áll fenn bérleti díj tartozás az ĺĺnkoľmányzatta| szemben.
I onkentes munkát végeza kerĹilet lakossága érdekében.

A szervezet megküldte a20I5. évi beszámolóját, me|y az előteľjesztés mellékletétképezl. A beszámoló
a|apján a szervezet 20|5, évben 7 alkalommal tartott hangversený a kerületben és kĺizremfüödött ön-
korményzati rendezvényen (tanévnyitó). /



A szervezet az onkoľmźnyzat szewezetek tészére kiirt páIyazatźn az elmúlt években ľészt vett és a
közmiĺvelődési megállapodásban foglaltakon kí\.iili tevékenységeinek e||étásétra 20L3-ban ( eszközbe-
szerués.. kotta.íllvĺány, kottaírás, valamint működési költségekĺe) 60'000,- Ft,20|4-ben (eszközbeszer-
zés: kotta, hegedútok, új kotta"íllviĺnyok, kottatartóľa szeľelhető lámpák) 50.000,- Ft, 2015-ben (ifiúsági
hangversenyek a józsefuáľosi általános iskolfüban, hangverseny és koľtaĺs zenei hangverseny szervezési
költségeiľe, illetve eszkozbeszerzésre: digitális zongorźra, kottataľtó beszerzéséte, LED víIágítás, kotta-
á||vźny, gyarúaés kottĺĺk vásaĺlásaľa) 100.000,- Ft támogatásban részesült.

II. A beteľjesztés indoka
A megállapodás 2. 1. c. pontja e|őíqa, hogy a szervezet évente egy alkalomma| targy év decembeľ 15.
napjáig írásban beszrĺmol az onkormźnyzat Képviselő-testtilete Humiinszolgáltatási Bizottságanak az
előző évi tevékenysé gérő1.

III. A diintés célja, pénzügyĺ hatása
A döntés célja, hogy az onkormźnyzat elfogadja a szęrződéses paľtner szeruőđés alapjáĺ végzett mun-
káját. A dĺjntés pénzĺigyi fedezetetnem igényel.

IV. Jogszabályi ktiľnyezet
A Budapest Főváros VIII. keriilet Józsefuaĺos onkormányzat Képviselő-testĺilet és Szervei Szervezeti és
Működési Szabźl|yzatań| szőIő36120|4. (XI.06.) ĺinkormányzatirende|et 7. melléklet2.I.7. pontja sze-
ťiĺt az Emberi Erőforľás Bizottság dönt az Önkoľmĺínyzatkoznevelési, közmúvelődési, kulturális, spoľt,
egészségügyi, szociális, gyeľmekvédelmi feladatok ellátása taľgykörbe taĺtoző szeľződéses paľtneľ tevé-
kenysé géről szóló éves beszĺĺmolój ĺĺnak elfo gadásáról.

Fentiek aIapjźn javasolom a szervezęt 2015. évi tevékenységéről sző|ő beszámolójanak elfogadását,
kéremazalźlbbihatźnozatí javaslatelfogadását.

Határozatĺ javaslat
.120|6 év. (II. 03.) számú embeľi erőfoĺľás bizottsági határozat:

Az Embeń Erőfoľrás Bizottság úgy d<int, hogy elfogadja a Giusto - Kamaľa Mrĺvészeti Kozhasznil
Nonprofit Kft. 2015. évi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: polgáľmester
Hataridő: 2016. februaľ 03.

A lakosság széles kĺjľét érintő dcjntések esętén az elóteqesztés előkészítĺ|jének javaslata a kozzététe|
módjara: honlapon.
A döntés végľehajtásźtvégző szervezeti egység: Humánszo\gáItatási|Jgyosztá|y

Budapest, 20l6.januar 1 8.
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Bemutatas:

A Giusto Kamanzenekaľ fenntaľtója a Giusto.Kamaľa Múvészeti Közhasznú
Nonprofit Kft. Szék}rely: 1086 Budapest Koszoru u.23.
2013. áprilisában kömtivelődési megállapodas jött létre a Kamaľazenekar és
Józsefu áro s Önkoľm ánv zata között.

Tevékenység:

A kamaľazenekaľ megalakul ása ćrta Q0a4. novembeľ) számos hangversený
adott Budapesten és vidéken egyaľánt. A kamaľazenekaľ nyitott,bźlr|<l által
látogatható rendezvényeive|hozzźĄĺĺrul a kulfurális igények kielégítéséhez, a
komo l1zene nép szeľűs rtéséhęz. Altaláno s zeneĺ múveltsé get fej lesztő és
ismeretterj esztő tevékenys éget végez. Megbízlások áltď pályakezdést,
kib ontako zást, szaÍłrlđ fej lődé si 1 ehetőséget biztosít flata] zęnészet'nęt illetve
máľ nyugdíjba vonult miívészeknek biaosít elfoglaltságot és anyagi kiegészítést.
Tevékenységeink közmíĺvelődési, múvészeti tevékenys ég tźtmogatása

neveIés és oktatás, képességfejlesztés,
ismeľetteľjesztés
kultrrrali s tevékenys ég.

Hangversenyeink 20 1 5 -ben:

Józsefuárosban idén 7 hangversený adtunk. Részletesen:
l.: Maľcius 20.: Hangveľseny a Magdolna Negyed Progľam III.
EurópaíUnióspá|yázntkeretébenaKesďyugyárKözösségiHázban.
2. :Máj us 08. :Kort.łíľs vonósnégyes hangverseny a Vasas MiĺvészegyĹittes

szék'lĺráaź"ůlan, NKA tźlmo gatźsźx aI

3.: Május 15.: Hangverseny a Magdolna Negyed Progran ltr.
Európ ai Uniós p äly ánat keretć ben a Kesťcyugyár Közös s égi Hlazb an.

4.: Május ż9.:hangverseny a Vasas MiÍvészegyüttes székhźr;átban, NKA
tárÍ:logatasával

5.: Július 18.: Palotanegyeđ fesúiváú,
6.: Szeptember 03: Tanévnyitó Hl3.ban
7.: November 20.: Bujüás József kortáĺrs zeneszetző miiveinęk bemutatója a

Vas as MiívészegyÍitte s széLrházában. NKÁ tÄmo gatźstw a7.



ł

További hangversenyeink:

l.:Február 10.: Rátkai Klub
2.:Február 27.: Araĺýlz
3.: Március 06.: Kaposviár
4.: Március 14.: Dombóvár
5.: Augusztus 02.: Budapest, Wekerlei zenepavilon
6.: Augusztus 09.: Nógrádsáp
7.: Szeptembeľ f5.: ĺőzsefuárosi Galéria
8.: December 09.: AdventBudapesten fesztiváL

További tervek:

Jĺivő évi terveink közé taľtozilq hogy szinten taľtsuk, illetve nĺiveljtik
hangversenyeink szźmźl-. Szeretnénk minél több lehetöséget találni aĺľą hogy
bęmutathassuk miivészetĹinket a zeneszeÍető közön ség szźmér a.

Budapest 20 I 5. november 23..
GIUSTO.I(AMARA

tĺi|üvészeti Kôzhasżnú Nonprofit Xff
1086 Bp.' Koszorú u.23. ľ9.
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