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Tárgy: Javaslat közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötésére a Vasas 
Művészegyüttes Alapítvánnyal

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni, a határozat elfogadásához minősített többség 
szükséges.
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ÉGYZŐ

Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi X
Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság X
véleményezi _
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság véleményezi
Tulajdonosi, Vagyongazdálkodási és Közterület-hasznosítási Bizottság véleményezi -
Városüzemeltetési Bizottság véleményezi
Kerületfejlesztési, Környezet-és Klímavédeimi Bizottság véleményezi

Határozati javaslat:
A Költségvetési és Pénzügyi Bizottság és a Kulturális, Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és 
Esélyegyenlőségi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés 
megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a döntés tartalmának részletes ismertetés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXX1X. törvény (továbbiakban: 
Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 13. pontja alapján az önkormányzat kötelező feladata a helyi 
közművelődés támogatása. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 79. § (1) bekezdése 
alapján az önkormányzat a közművelődési rendeletében meghatározott közművelődési feladatok 
megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. Az önkormányzat közművelődési 
feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 4. § (3) 
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bekezdése alapján az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet is ellátó szervezetekkel 
közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.
A VASAS Művészegyüttes Alapítvány (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7. I. 
em./101.; nyilvántartási szám: 01-01-0007483; adószám: 18166466-1-42; képviseli: Fodor 
Tamás igazgató; továbbiakban: Alapítvány) a Rendelet 3. mellékletében már nevesítetten 
szerepel mint közművelődési megállapodással rendelkező szervezet (1. számú melléklet). A 
jelenleg hatályos közművelődési megállapodás nem jár az önkormányzat részéről anyagi 
kötelezettségvállalással. Ennek ellenére az Alapítvány rendszeresen vállalt térítésmentesen 
fellépéseket az Önkormányzat által szervezett programokon, ünnepségeken.

Az Alapítvány szakmai terve szerint (4. számú melléklet) a jövő évtől növelni kívánja részvételét 
Józsefváros kulturális, művészeti életének gazdagításában. Az önkormányzattal történő 
együttműködés keretében 2023-ban az Alapítvány az alábbi programokat tervezi:

- Az önkormányzat által szervezett nyári napközis táborba kerületi, többségben hátrányos 
helyzetű általános iskolás gyermek jár. Számukra a tábor ideje alatt heti rendszerességgel 
terveznek néptánc oktatást.

- Ugyancsak kerületi általános iskolások számára tartanak az iskolákban hagyományőrző 
osztályfőnöki órákat. Ennek keretében a gyerekek megismerhetik a népviseleteket, a 
különböző táncdialektusokat, illetve találkozhatnak népzenészekkel is.

- Jövőre 120 éves a művészegyüttes legöregebb művészeti csoportja a Vass Lajos Kórus. 
Erről megemlékezve terveznek program sorozatot és egy nagyszabású évfordulós műsort.

- Az év folyamán legalább két alkalommal rendeznek szimfonikus zenekari koncertet a 
kerületben, például a Festetics palotában. Idősek számára külön terveznek hasonló 
programot.

- Igény szerint részt vesznek az önkormányzat által szervezett rendezvényeken.
- Június hónapban családi piknikre várják a helyi érdeklődőket a Füvészkertbe.
- Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat indítását tervezik.
- A Tánckarról és a Kórusról online elérhető bemutatkozó kisfilmeket készítenek, 

melyek nemcsak a jelenre fókuszálnak, bemutatják közösségeik hagyományait is.
- A programok megvalósításában együttműködnek helyi oktatási és szociális 

intézményekkel, valamint civil szervezetekkel is. Munkájukba helyi önkénteseket 
vonnak be.

A vállalások teljesítéséhez szükséges személyi feltételekkel, szakmai kompetenciákkal az 
Alapítvány rendelkezik. Az Alapítványnak jelenleg 1 főállású és 1 részmunkaidős dolgozója van, 
a karvezetők külön szerződéssel látják el munkájukat. Az alapítvány szakmai működtetését ellátó 
munkatársak szakirányú, egyetemi végzettséggel rendelkeznek. A tánckarok művészeti vezetői, 
a zenekarok karmesterei és a kórus karnagyai, az utánpótláscsoportok vezetői szintén felsőfokú, 
szakirányú végzettséggel bírnak.

Az Alapítvány kérelme (5. számú melléklet) alapján 2023-ban a művészeti csoportok közvetlen 
fenntartási költségei havi szinten megközelítőleg 2.100.000 Ft-os kiadást jelentenek, mely összeg 
magában foglalja a próbatermek és raktárak (hangszerek, színpadi kellékek, népviseleti 
jelmeztár) bérleti és karbantartási díját, illetve a karvezetök díját. Ez egész évre vetítve (két nyári 
hónapot fele összeggel számolva) mindösszesen 23.100.000 Ft. Az összeg nem tartalmazza sem 
az Alapítvány működtetéséhez (ideértve a személyi és tárgyi feltételeket), sem a programok 
megvalósításához szükséges forrásokat, de a tervezett eszközbeszerzéseket sem.

Az Alapítvány működési költségei a jövőben várhatóan jelentős mértékben emelkednek 
(üzemeltetési kiadások, bérleti díjak, szolgáltatások árának növekedése). A pályázati források 
terén szűkülő lehetőségek prognosztizálhatók.
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Az Önkormányzattól kért 15 millió forintos támogatást az Alapítvány a fentebb felsorolt szakmai 
programok megvalósítására, illetve a próbatermek és raktárak, fellépőhelyek bérleti díjára, 
valamint a működéshez szükséges személyi feltételek biztosítására (alapítványi munkatársak, 
karvezetök díjazására) kívánja fordítani.

Javaslom a megfogalmazott célok megvalósítása érdekében új közművelődési megállapodás 
megkötését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, melynek alapján minden évben külön 
támogatási szerződés (a 2023. évre vonatkozó támogatási szerződés tervezet az előterjesztés 3. 
számú mellékletét képezi) keretében az Önkormányzat működési támogatást biztosít az 
Alapítvány részére.

Javaslom, hogy az Önkormányzat 2023. évben 15.000.000 Ft összegben támogassa az 
Alapítványt.

II. A beterjesztés indoka

A Vasas Művészegyüttes Alapítvánnyal új közművelődési megállapodás megkötése, valamint az 
Alapítvány támogatása, amelyhez a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörében hozott 
döntése szükséges.

III. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés célja új közművelődési megállapodás és 15.000.000 Ft összegű támogatásra vonatkozó 
szerződés megkötése az Alapítvánnyal, annak 2023. évi működési költségeinek támogatása 
céljából.
A működési támogatás fedezete előzetes kötelezettségvállalás keretében az Önkormányzat 2023. 
évi költségvetésében kerül biztosításra.
A működési támogatás egyszeri jellegű, önként vállalt feladat.

IV. Jogszabályi környezet

Az Mötv. 23. § (5) bekezdés 13. pontja alapján a kerületi önkormányzat kötelező feladata 
különösen a helyi közművelődés támogatása. Az Mötv. 41. § (3) bekezdése szerint 
önkormányzati döntést a képviselő-testület, a helyi népszavazás, a képviselő-testület 
felhatalmazása alapján a képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testületé, a társulása, 
a polgármester, továbbá a jegyző hozhat. Az Mötv., 42. § 4. pontja szerint az alapítványok 
támogatása, alapítványi forrás átadása a képviselő-testület át nem ruházható hatásköre.

A Kultv. 79. § (1) bekezdése szerint az „önkormányzat a közművelődési rendeletében 
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására az e törvény követelményeinek 
megfelelő jogi vagy természetes személlyel közművelődési megállapodást köthet.”.

A Rendelet 4. § (3) bekezdése alapján az Önkormányzat a közművelődési tevékenységet is ellátó 
szervezetekkel közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 36/2014. (XI. 06.) 
önkormányzati rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 7. melléklet 2.2.2. pontja alapján a Kulturális, 
Civil, Oktatási, Nemzetiségi, Sport és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményezi a társadalmi 
(civil) szervezeteket érintő döntéseket. Az SZMSZ 7. melléklet 1.2.5. pontja alapján a 
Költségvetési és Pénzügyi Bizottság véleményezi az Önkormányzat költségvetéséből nyújtott 
pénzügyi és természetbeni juttatási koncepciókat, terveket, támogatási irányelveket.



Az SZMSZ 6. melléklet 6. pontja szerint a határozathozatalhoz minősített többség szükséges. Az 
Mötv. 46. § (1) bekezdése és az SZMSZ 13. § (2) bekezdése alapján az előterjesztést nyilvános 
ülésen kell tárgyalni.

Fenti rendelkezések alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

Mellékletek:

1. számú melléklet: Közművelődési megállapodás
2. számú melléklet: Közművelődési megállapodás tervezet
3. számú melléklet: Támogatási szerződés tervezet
4. számú melléklet: Szakmai terv
5. számú melléklet: Támogatási kérelem

Határozatijavaslat

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

...Z2022. (......... ) számú határozata

közművelődési megállapodás és támogatási szerződés megkötéséről a VASAS 
Művészegyüttes Alapítvánnyal

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy

1. közművelődési megállapodást köt az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti 
tartalommal a VASAS Művészegyüttes Alapítvánnyal (székhelye: 1086 Budapest, 
Magdolna utca 5-7. I. em./101.; nyilvántartási szám: 01-01-0007483; adószám: 
18166466-1-42; képviseli: Fodor Tamás igazgató; a továbbiakban: Alapítvány)

2. támogatási szerződést köt az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal az 
Alapítvánnyal (székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.1. em./l 01.; képviseli: Fodor 
Tamás igazgató; adószám: 18166466-1-42) 15.000.000 Ft összegben az Alapítvány 2023. 
évi működési költségeinek támogatására.

3. a határozat 2. pontja szerinti támogatási összeg pénzügyi fedezetét 15.000.000 Ft 
összegben előzetes kötelezettségvállalás keretében az Önkormányzat 2023. évi 
költségvetésében biztosítja.

4. felkéri a polgármestert a határozat 1. pontja szerinti közművelődési megállapodás, valamint 
a 2. pont szerinti támogatási szerződés aláírására.

5. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti támogatást az Önkormányzat 
2023. évi költségvetésébe építse be.

Felelős: polgármester
Határidő: 1-3. pont esetében: 2022. december 15.

4. pont esetében: 2023. január 15.
5. pont esetében: 2023. március 31.
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A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály 
Humánkapcsolati Iroda, Költségvetési és Pénzügyi Ügyosztály (a pénzügyi fedezet biztosítása 
tekintetében)

Budapest, 2022. december 12.

Pikó András
polgármester

ess^i ellenőrzés:



KÖZMŰVELŐDÉSI MEGÁLLAPODÁS

amely létrejött egyrészről BUDAPEST JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT (1082 

Budapest, Baross u. 63-67., képviseli Csecsei Béla polgármester) (a továbbiakban 
Önkormányzat),

másrészről VASAS MŰVÉSZEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY (1085 Budapest, Kőfaragó u. 

12. képviseli Závodszky Zoltánná intézmény-igazgató) (továbbiakban Művészegyüttes),

együttesen a Felek között az alulírott helyen és időben - A kulturális javak védelméről és a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997.évi 

CXL törvény 79. §-a értelmében - az Önkormányzat közművelődési feladatainak végrehaj

tásához, Budapest VIII. kerületének fejlesztése, a józsefvárosi polgárok életszínvonalának 

emelése érdekében.

1. A megállapodás keretében az Önkormányzat vállalja, hogy:

• Bevonja a Művészegyüttest az aktuális kerületi kulturális elemzések 

készítésébe,

• Folyamatos tájékoztatást nyújt a Művészegyüttes részére a Józsefvárosi 

Önkormányzat által meghirdetésre kerülő kulturális pályázati lehetőségekről,

• Tájékoztatja a Művészegyüttest a non-profit szervezetek kulturális 

tevékenységének fejlesztését célzó pályázatokon történő részvétel, közös 

megvalósíthatóság lehetőségéről,

• Meghívja a Művészegyüttes művészeti csoportjainak képviselőit a kulturális, a 

civil szféra ügyeit érintő józsefvárosi rendezvényekre, tanácskozásokra,

• Igény és lehetőség szerint törekszik helyszínt biztosítani a Művészegyüttes 

külső fellépéseihez,

« A Művészegyüttes gyermekprogramjait közvetíti a nevelési-oktatási 

intézmények felé.



2. A megállapodás keretében a Művészegyüttes vállalja, hogy:

• Alapító okiratának megfelelően szolgálja Józsefváros kulturális érdekeit,

• Művészeti csoportjai:

- Vass Lajos Kórus

- Vasas Tánckar

- Vass Lajos Szimfonikus Zenekar

- Vass Lajos Kamarakórus

kedvezményes szolgáltatási árral vállalnak fellépéseket az önkormányzat 

rendezvényein

• A józsefvárosi közönség számára művészeti csoportjai ingyenes illetve 

kedvezményes árú programokat szerveznek,

♦ Felkészült munkatársai térítésmentesen bocsátják rendelkezésre szaktudásukat 

a kerületet érintő kulturális pályázatok kidolgozásához, a megvalósításaihoz.

3. Záró rendelkezések:

• Felek között jelen közművelődési megállapodás térítésmentesen jön létre.

• Felek rögzítik, hogy a munkatársai szakképzettek, egyetemi, főiskolai 

végzettségűek, pályázati gyakorlattal, valamint idegen nyelvi ismeretekkel 

rendelkeznek.

• Felek rögzítik, hogy az együttműködésben tárgyalt kérdésekben közösen 

alakítják ki azok kommunikációs stratégiáját. Honlapjaikon rendszeresen 

adnak tájékoztatást az együttműködés eredményeiről.

• Jelen megállapodás határozatlan időre jön létre a közművelődési megállapodás 

aláírását követően.

4. Kapcsolattartás:

Az Önkormányzat részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Szabóné Fónagy Erzsébet, 

Oktatási, Közművelődési, Ifjúsági és Sport Osztály vezetője (telefon: 459-2192, e-mail: 

fonacve a iozsefvaros.hu)

A Művészegyüttes részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy: Závodszky Zoltánná 

intézmény-igazgató (telefon: 3187677, e-mail: vasas@vme.hu)

mailto:vasas@vme.hu


• Jelen megállapodásra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, 

valamint a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. 

törvény vonatkozik.

• Felek a jelen megállapodással kapcsolatos bárminemű esetleges jogvitájuk 

elbírálása végett a pertárgyértéktől függően alávetik magukat a Pesti Központi 

Kerületi Bíróság vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességének.

• Felek jelen megállapodást a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő

testületének 279/2008.(V. 15.) sz. határozata alapján kötik.

Felek a közművelődési megállapodást elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt 

elfogadják.

Budapest, 2008. május 20.
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Szerzödésszám: ..../2022.
Közművelődési megállapodás

Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat
székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.
törzsszám: 735715
adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01
számlevezető neve: OTP BankNyrt.
számlaszáma: 11784009-15508009
képviseletében: Pikó András polgármester, mint Önkormányzat, a továbbiakban Önkormányzat

másrészről

Vasas Művészegyüttes Alapítvány
székhely: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.1. em./101.
nyilvántartási szám: 01-01-0007483
adószám: 18166466-1-42
számlaszáma: 11100104-18166466-10000001
képviseletében: Fodor Tamás igazgató, mint Közfeladatot ellátó között, a továbbiakban 
Alapítvány, 
(együttesen: Felek)

I. Előzmények

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
Mötv.) 23. § (5) bekezdésének 13. pontja alapján az Önkormányzat feladata, hogy a törvényben 
meghatározott kötelező és önként vállalt feladatainak ellátása keretében a helyi közművelődési 
tevékenységet támogassa.

A Vasas Művészegyüttes Alapítvány Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi 
Önkormányzat az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 81/2011. (XII.22.) 
rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) már nevesítetten szerepel mint közművelődési 
megállapodással rendelkező szervezet. Ugyanakkor a 2008. június 3. napján megkötött 
közművelődési megállapodás tartalmi megújítása az azóta bekövetkezett törvényi változások és 
az ellátott feladat bővülése okán indokolttá vált.

II. A megállapodás tárgya

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 
évi CXL. törvény (továbbiakban: Kultv.) 73. § (2) bekezdése szerint a közművelődés 
feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.
A Kultv. 79. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat az önkormányzati rendeletben 
meghatározott közművelődési feladatok megvalósítására közművelődési megállapodást köthet. 
Az Önkormányzatok által biztosítandó közművelődési alapszolgáltatásokat a Kultv. 76. § (3) 
bekezdése tartalmazza. A 76.§ (7) bekezdése alapján a főváros kerületeiben a települési 
önkormányzat kötelező feladata a (3) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatások teljes 
körének megszervezése.

A Szerződő felek megállapodnak abban, hogy az Alapítvány az Önkormányzatot terhelő 
közművelődési alapszolgáltatások ellátásában részt vesz, amelyet közhasznú szervezetként 
közhasznú tevékenysége útján lát el. Az Alapítvány, az alapító okiratában rögzítetten 



közművelődési tevékenységet végezhet, az ehhez szükséges, törvényben előírt személyi és tárgyi 
feltételekkel rendelkezik.

III. Közszolgáltatások

A jelen megállapodás alapján az Alapítvány feladata az értékteremtő közösségi, kulturális élet 
gazdagítása, kulturális programok szervezése, a művészeti élet támogatása Józsefvárosban. 
Ennek kapcsán az Alapítvány a Kultv. 76. § (3) bekezdése, valamint a Rendelet szerint az alábbi 
ingyenesen vagy térítési díj ellenében igénybe vehető közművelődési alapszolgáltatásokat 
biztosíthatja, valamint jelen közművelődési megállapodás 1. számú melléklete szerinti szakmai 
tervben foglaltakat biztosítja:

1. A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása. A Kultv. 76. § (3) bekezdés a) pontja szerinti közművelődési alapszolgáltatást 
az Alapítvány felsőfokú közművelődési szakképzettséggel rendelkező szakember 
bevonásával valósítja meg.

2. A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése. Ezen belül elsősorban:

a. támogatja az önkéntes tevékenységeket, az önkéntességgel kapcsolatos programokat, vagy 
szolgáltatásokat szervez,

b. a gyermekek, az ifjúság, az idősek művelődését segítő, a családi életre nevelő családbarát, 
a generációk közötti kapcsolatokat, együttműködést elősegítő programokat, 
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

c. a különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítését és fenntartását elősegítő programokat, 
tevékenységeket vagy szolgáltatásokat szervez,

3. A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása. Ezen 
belül elsősorban:

a. részt vesz a helyi művelődési szokások gondozásában, gazdagításában, értéktárak 
kialakításában, gondozásában, a települési értékeket bemutató és népszerűsítő programokat, 
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, és támogatja azok megvalósítását,

b. a nemzeti, az európai és az egyetemes kultúra, továbbá a külhoni nemzetrészek kulturális 
értékeinek megismertetése érdekében programokat, tevékenységeket, szolgáltatásokat 
szervez, támogatja azok megvalósítását,

c. a helyi vagy térségi nemzetiségi vagy kisebbségi közösségek bevonásával a nemzetiségi és 
más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése érdekében programokat, 
tevékenységeket, szolgáltatásokat szervez, támogatja azok megvalósítását

4. Az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása. Ezen belül 
elsősorban:

a. képzőművészet, a zeneművészet, a táncművészet, a színház- és bábművészet, a versmondás, 
a film- és médiaművészetek, az irodalom területén tevékenységet folytató amatőrmüvészeti 
csoportot, szakkört, klubot szervez, elősegíti azok létrejöttét, támogatja azok működését, 
valamint

b. a közösségek tevékenységének támogatása érdekében szakmai és infrastrukturális 
támogatást nyújt.

IV. A megállapodás személyi, tárgyi és pénzügyi feltételei



1 ./ Az Önkormányzat vállalja, hogy a megállapodás tárgya szerinti feladatok megvalósítása 
érdekében külön támogatási szerződés keretében az Önkormányzat éves költségvetésében 
jóváhagyott összeg erejéig és a megállapodás 1. számú mellékletét képező Szakmai program 
felülvizsgálata alapján a jelen megállapodás hatálya alatt évente támogatást nyújt.

2 ./ Az Alapítvány jogosult arra, hogy a jelen megállapodásban rögzített feladatok ellátásán kívül a 
Kultv. és a Rendelet céljaival egyező művelődési igényekre szolgáltatásokat kínáljon. Jelen 
megállapodás által nem érintett, az Alapítvány által szervezett programok, szolgáltatások árát a 
megállapodás nem befolyásolja.

3 ./ Az Alapítvány jelen megállapodásban foglalt tevékenységének ellátásáról évente a lezárt évet 
követő január 31-ig köteles írásban beszámolni, és azt az Önkormányzat illetékes, hatáskörrel 
rendelkező Bizottságának jóváhagyás céljából megküldeni.

4 ./Kapcsolattartók:
Alapítvány részéről: Fodor Tamás
telefonszám:
e-mail: vasas@vme.hu

Önkormányzat részéről: Pokomyi Viktória
telefonszám: 06 1-459-2588
e-mail: pokomyiv@jozseivaros.hu

5 ./ Felek megállapodnak abban, hogy a vállalt feladatok színvonalas ellátása érdekében 
együttműködve mindent megtesznek azért, hogy állami és egyéb pályázati, szponzorálási, illetve 
egyéb anyagi vagy természetbeni támogatásokkal növeljék a célokhoz rendelt forrásokat.

V. A szerződés ideje, felmondása

1. Feleka megállapodást 2023. január 1-től határozatlan időtartamra kötik.

2. Jelen megállapodást a Felek közös megegyezéssel és írásban módosíthatják.

3. Jelen megállapodást bármelyik fél 8 hónapos felmondási határidővel rendes felmondással 
felmondhatja.

4. Amennyiben Felek bármelyike, a jelen megállapodásban foglalt kötelezettségét megszegi, a 
másik fél írásban és részletesen köteles tájékoztatni a szerződésszegő felet a kötelezettségszegés 
tartalmáról és az elvárt, szerződésszerű intézkedés módjáról. A szerződésszegő fél köteles a 
megállapodás kötelezettségének ésszerű határidőn, de legkésőbb 30 napon belül eleget tenni, vagy 
a szerződésszegést más, a másik fél által elfogadható módon orvosolni.

5. Amennyiben a szerződésszegő fél kötelezettségét a felszólítás ellenére sem teljesíti, a másik fél 
jogosult a jelen megállapodást a határidő eredménytelen lejártát követően azonnali hatállyal 
felmondani.

6. Azonnali hatályú rendkívüli felmondási oknak minősül különösen:

a.) a jelen megállapodásból származó jogoknak és kötelezettségeknek a másik Fél 
hozzájárulása nélkül történő átruházása,

b.) a lényeges szerződési kötelezettségek vétkes megszegése,
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c.) közvetlen károkozást okozó magatartás tanúsítása.

7. A jelen megállapodás aláírásával a 2008. június 3. napján kelt közművelődési megállapodás 
hatályát veszti.

VI. Záró rendelkezések

1. A jelen közművelődési megállapodás egyes rendelkezéseinek érvénytelensége esetén a 
megállapodás egyéb részei érvényben maradnak.

2. Felek kijelentik az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) 
Korm. rendelet 50. § (la) bekezdésére figyelemmel, hogy átlátható szervezetek, és az 
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény l.§ 4. pontjában és 41. § (6) bekezdésében 
foglaltakra figyelemmel a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdése 
1. pontjában foglaltaknak megfelelnek.

3. Jelen közművelődési megállapodás 5 egymással szó szerint mindenben megegyező példányban 
készült, melyet Felek elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratunkkal mindenben 
megegyezőt, jóváhagyólag aláírták. Az Önkormányzat Képviselö-testülete a jelen közművelődési 
megállapodás aláírásához az .../2022. (XII.....) sz. határozatával hozzájárult.

Melléklet:

1. számú melléklet: Szakmai terv

Budapest, 2022. Budapest, 2022.

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat

Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány

képviseletében: képviseletében:

Pikó András 
polgármester

Fodor Tamás 
igazgató

Fedezet:......................... címen Budapest, 2022.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:

dr. Sajtos Csilla
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Székelyhídi Lívia 
jogi irodavezető



Szerzödésazonosító szám: .../2022.

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amelyet létrejött Név: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
egyrészről székhely: 1082 Budapest, Baross u. 63-67.

képviselő: Pikó András polgármester
. . / . Azonosító szám PÍR: 735715

adószám: 15735715-2-42
statisztikai számjel: 15735715-8411-321-01 
számlavezető neve: OTP Bank Nyrt.
számla száma: 11784009-15508009
mint Támogató,

másrészről: név: Vasas Művészegyüttes Alapítvány
székhelye: 1086 Budapest, Magdolna utca 5-7.1. em./101.
képviselő: Fodor Tamás igazgató
adószám: 18166466-1-42
bírósági nyilvántartási szám: 01-01-0007483 
számlavezető neve: CIB Bank
folyószámlaszáma: 11100104-18166466-10000001 
mint Támogatott, továbbiakban együttesen: Felek

között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

1. A támogatás nyújtásának előzményei, körülményei

A Támogató a Támogatottnak a Képviselő-testület (....... ) számú határozata alapján
15.000.000,- Ft (azaz: tizenötmillió forint) összegű, egyszeri, vissza nem térítendő működési 
célú támogatást nyújt a Támogatott 2023. évi működési kiadásainak támogatása céljából.

2. A támogatás tárgya

A Támogatott az 1. pontban meghatározott támogatást kizárólag az 1. pont szerinti működési 
kiadások finanszírozására használhatja fel.
(a továbbiakban együtt: szakmai feladat).

3. A támogatás formája, összege, forrása

3.1. A támogatás formája: működési célú vissza nem térítendő támogatás.

3.2. A támogatás összege az 1. pontban meghatározott 15.000.000,- Ft, azaz: tizenötmillió forint.

3.3. A támogatás pénzügyi fedezete: a Budapest Főváros Vili, kerület Józsefvárosi Önkormányzat 
2023. évi költségvetésében biztosításra került a Képviselő-testület .../2022. (XII....) számú 
határozata alapján.

3.4. Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy a jelen szerződés 2. pontja 
szerinti szakmai feladatok tekintetében áfa/adólevonási jog nem illeti meg, és az adó/áfa terhet 
másra nem hárítja át.

4. A támogatás folyósítása



4.1. A Támogató a támogatást pénzintézeti átutalással teljesíti a Támogatott jelen szerződés 
bevezető rendelkezései körében megadott bankszámlájára egy összegben a jelen szerződés 
mindkét fél által történő aláírásától számított 15 napon belül.

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a részére az általa megadott bankszámlára átutalt 
összegért a Támogató irányában - a jelen szerződéssel összefüggésben - feltétel nélkül és 
teljes mértékben, objektív felelősséggel tartozik, függetlenül attól, hogy ki a számlatulajdonos.

5. A támogatás felhasználásának szabályai

5.1. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatást kizárólag a jelen szerződésben 
meghatározott célra használhatja fel, abból további támogatást nem nyújthat. A Támogatott 
kizárólag a támogatás felhasználásának időtartama alatt felmerült és a szakmai feladatok 
megvalósításához szorosan és közvetlenül kapcsolódó költségeket számolhatja el.

5.2. A támogatás felhasználásának

kezdő időpontja: 2023. január 1.
véghatárideje: 2023. december 31.

5.3. Felek a jelen szerződés teljesítése érdekében kapcsolattartó személyeket neveznek meg:

a Támogató részéről: Pokornyi Viktória
36 1 459-2588
pokornyiv@jozsefvaros.hu

a Támogatott részéről: Fodor Tamás

vasas@vme.hu

6. A támogatás felhasználásának ellenőrzése, beszámolási kötelezettség

6.1. A támogatási igény jogosultságát és a támogatás felhasználását a Támogató, a támogatás 
felhasználásának ellenőrzésére jogszabály által meghatározott szervek, a felhasználás kezdő 
időpontjától a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőt követő 5 év 
elteltéig, bármikor, bárhol ellenőrizheti.

6.2. Támogatott a támogatott tevékenység megvalósítása során a költségvetésből nyújtott 
támogatásból a kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésére vagy 
szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződést kizárólag írásban köthet. írásban kötött 
szerződésnek minősül az elküldött és visszaigazolt megrendelés is. Az írásbeli alak 
megsértése a szerződés érvényességét nem érinti, azonban a kifizetés a támogatott 
tevékenység költségei között nem vehető figyelembe.

6.3. A Támogatott köteles a támogatási összeget elkülönítetten kezelni és a támogatási összeg 
felhasználására nézve elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni, illetőleg a felhasználást 
dokumentáló számlákat, bizonylatokat, szerződéseket, egyéb okiratokat a Támogató vagy 
egyéb ellenőrzésre jogosult szervek által ellenőrizhető módon kezelni és nyilvántartani, 
valamint a beszámoló benyújtására a jelen szerződésben rögzített határidőtől kezdődően a 
vonatkozó jogszabályi előírások szerint megőrizni. A Támogatott ezen túl is köteles minden, 
az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást és egyéb segítséget megadni.

mailto:pokornyiv@jozsefvaros.hu
mailto:vasas@vme.hu


6.4. A Támogatott a támogatás felhasználásáról legkésőbb 2024. január 31-ig köteles írásban 
szakmai záró beszámolót és pénzügyi záró elszámolást készíteni és átadni a Támogató 
szakmailag illetékes ügyosztálya (Humánszolgáltatási Ügyosztály) részére. A Támogató 
részéről a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elfogadására és a teljesítés igazolására 
a polgármester jogosult jelen szerződés 6.6. pontjában feltüntetett határidőn belül.

6.5. A beszámolónak és az elszámolásnak a következőket kell tartalmaznia:

a) szakmai beszámoló: szakmai értékelés a támogatás céljának megvalósulásáról (melynek 
mellékletét képezi a támogatott tevékenységről készült fénykép stb);

b) pénzügyi elszámolás: a felmerült költségeknek a felhasználás jogcíme szerinti — a támogatás 
céljának megvalósulásához köthető - tételes felsorolása, a felhasználási időszakhoz igazodó, 
a Támogatott nevére szóló számlák, bérjegyzékek, egyéb számviteli és adóhatósági 
felhasználásra alkalmas helyettesítő okiratok, egyéb dokumentumok (megrendelő, 
támogatási szerződés stb.) hitelesített másolatának, kifizetést igazoló dokumentumok - 
bankkivonat, tranzakciós igazolás, pénztárbizonylat -hitelesített másolatának 
benyújtásával, valamint a számlák és bizonylatok adataival megegyezően kitöltött, a jelen 
szerződés I. számú mellékletét képező Elszámoló Lap benyújtásával. A Támogatott a 
felhasználást dokumentáló eredeti számlákra, bizonylatokra, egyéb okiratokra köteles 
ráírni: „Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat felé .....Ft 
(azaz ............................... forint) összegben elszámolva”. Nem magyarországi
fizetőeszközben történő pénzügyi elszámolás esetén a számlaösszesítőn a számla tárgyát 
magyar nyelven is, továbbá a számla összegét a számla teljesítése napján érvényes MNB 
középárfolyamán forintra átszámítva is fel kell tüntetni.

6.6. A Támogatott a beszámolót és az elszámolást úgy köteles elkészíteni, hogy az alkalmas legyen 
a támogatás felhasználásának részletes ellenőrzésére. A Támogató a beszámolót és az 
elszámolást a beérkezést követően megvizsgálja, és a beérkezést követő 60 napon belül dönt 
annak elfogadásáról vagy elutasításáról. A Támogató döntéséről írásban értesíti a 
Támogatottat. Ha a Támogatott a beszámolásra, elszámolásra vonatkozó kötelezettségét 
határidőre nem teljesíti vagy a határidőben benyújtott beszámoló, elszámolás tartalma nem 
megfelelő, illetve visszafizetési kötelezettsége keletkezik, úgy a Támogató kapcsolattartója a 
6.4. pont szerinti elszámolási határidőt követő 15 napon belül 8 napos határidő megjelölésével 
írásban felszólítja a Támogatottat az elszámolás, illetve a hiánypótlás benyújtására, illetve, a 
visszafizetési kötelezettségének teljesítésére., A hiánypótlás, illetve a beszámoló, elszámolás 
beérkezését követően 30 napon belül dönt a Támogató annak elfogadásáról. Felek rögzítik, 
hogy a hiánypótlás, illetve a beszámoló, elszámolás benyújtásának elmulasztása lehetetlenné 
teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel 
és így automatikusan visszafizetési kötelezettséget eredményez. A Támogatott tudomásul 
veszi, hogy mindaddig, amíg a jelen szerződésben foglaltak szerint teljeskörüen el nem 
számolt a támogatás összegével, illetve a visszafizetési kötelezettségét nem teljesítette, azonos 
célra újabb vagy további támogatásban nem részesíthető.

6.7. Jelen szerződés módosítása a Felek közös akaratából kizárólag írásban történhet. A 
Támogatottnak a szerződés módosítására irányuló kérelmét írásban, részletes indokolással 
ellátva kell a Támogató részére előterjesztenie. Támogatott kizárólag olyan indokkal 
kezdeményezhet szerződésmódosítást, amely a támogatás megítélésének körülményeit utólag 
nem változtatja meg. Szerződésmódosításra sor kerülhet különösen a Támogatott adólevonási 
jogosultságában bekövetkezett változás, valamint a támogatási cél megvalósulását nem 
veszélyeztető, a támogatás felhasználási és elszámolási határidejét érintő határidő módosítás 
miatt.

A szerződés módosítására irányuló írásbeli kérelem benyújtási határideje a hatályos szerződés 
5.2. pontjában meghatározott felhasználási határidő véghatárideje, a támogatás 



felhasználásáról történő beszámolás határidejének módosítása esetében az írásbeli kérelem 
benyújtási határideje a hatályos szerződés 6.4. pontja szerinti beszámolás véghatárideje.

A szerződés módosítására a Támogató írásbeli engedélye alapján kerülhet sor. A Támogató 
jogosult a Támogatott nem kellően megalapozott szerződésmódosítási kérelmét elutasítani. 
Amennyiben a módosítás szükségessége a Támogatottnak felróható okból ered, úgy az eset 
összes körülményeit mérlegelve a Támogató jogosult választani a szerződésmódosítás és 
szerződésszegés esetén alkalmazható jogkövetkezmények között.

6.8. A Támogatott köteles a költségvetési támogatások lebonyolításában részt vevő és a 
költségvetési támogatást ellenőrző szervezetekkel együttműködni, az ellenőrzést végző szerv 
képviselőit ellenőrzési munkájukban a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást 
igazoló okmányok, bizonylatok rendelkezésre bocsátásával, valamint a fizikai teljesítés 
vizsgálatában a helyszínen is segíteni.

7. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése

7.1. A Támogató a jelen szerződéstől való elállásra vagy a szerződés azonnali hatályú 
felmondására jogosult, ha:

a) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, vagy
b) a Támogatott a támogatásról szóló döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, 

hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett, vagy
c) olyan körülmény merül fel, vagy jut a Támogató tudomására, amely alapján az 

államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 81. §-ban foglaltak szerint nem köthető támogatási 
szerződés, vagy

d) a támogatott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik vagy a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved, vagy

e) a Támogatott neki felróható okból megszegi a jelen szerződésből, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
ellenőrzéstűrési kötelezettségének (az ellenőrzés során felróható magatartásával az 
ellenőrző szerv munkáját ellehetetleníti), és ennek következtében a támogatott 
tevékenység szabályszerű megvalósítását nem lehet ellenőrizni, vagy

f) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozat bármelyikét visszavonja, vagy

g) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott (rész)beszámoló, (rész)elszámolás 
benyújtásának (pót)határidejét, a hiánypótlás teljesítését elmulasztotta vagy a 
(rész)beszámolót, elszámolást annak nem megfelelő teljesítése miatt a Támogató nem 
fogadta el.

7.2. Ha a Támogatott olyan nyilatkozatot tesz, vagy a Támogató olyan körülményről szerez 
tudomást, amely a jelen szerződés felmondását, illetve az attól való elállást megalapozza, a 
Támogató erről a Támogatottat tájékoztatja. A Támogatott a tájékoztatás kézhezvételét követő 
15 napon belül a támogatást egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére a 
Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám 
megjelölésével.

7.3. Amennyiben a támogatásból fel nem használt összeg maradt vissza, vagy el nem fogadott 
elszámolás miatt visszafizetési kötelezettség keletkezett, úgy azt a Támogatott az elszámolási 
határidőt követő 15 napon belül, egy összegben köteles visszafizetni a Támogató részére, a 
Támogató által meghatározott (11784009-15508009) számlára, a szerződésszám 
megjelölésével.



7.4. A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződésben adott nyilatkozata 
ellenére a támogatás felhasználása során a fizetendő adójából rá áthárított vagy az általa 
megállapított adót levonta, vagy a keletkező adóterhet másra áthárította, a levonásba helyezett 
vagy áthárított és a Támogató által is támogatott általános forgalmi adó összegének megfelelő 
támogatást köteles a Támogató részére a Támogató által meghatározott (11784009-15508009) 
számlára, a szerződésszám megjelölésével 15 napon belül visszafizetni.

7.5. Amennyiben a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott visszafizetési kötelezettsége 
teljesítésével késedelembe esik, köteles a késedelem idejére a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:48.§-ban meghatározott késedelmi kamatot 
fizetni.

8. Egyéb rendelkezések

8.1. Felek rögzítik, hogy a Támogatott a jelen szerződés aláírásáig a Támogató részére átadta az 
alábbi dokumentumokat, és a Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 
az e dokumentumokban, valamint a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály 
vagy a Támogató által meghatározott, a Támogatott által benyújtott egyéb 
dokumentumokban, nyilatkozatokban foglaltak a jelen szerződés aláírásának időpontjában 
változatlanul fennállnak:

- a Támogatott létesítő okiratának egyszerű másolata (alapító okirat, alapszabály, stb);
- a Támogatott képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányának 

hitelesített másolata.

8.2. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával

a) nyilatkozik arról, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és 
dokumentumok teljes körűek, valódiak és hitelesek;

b) nyilatkozik arról, hogy nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 
ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;

c) kijelenti, hogy amennyiben a szervezet a helyi önkormányzatok adósságrendezési 
eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tartozik, nem áll adósságrendezési 
eljárás alatt, továbbá tudomásul veszi, hogy az Ávr. 142. §-a alapján adósságrendezési 
eljárás alatt álló szervezetekkel - függetlenül a támogatás egyéb feltételeinek meglététől - 
támogatási szerződés nem köthető;

d) kijelenti, hogy - amennyiben jogszabály előírja - a támogatott tevékenységhez szükséges 
jogerős hatósági engedélyek birtokában van;

e) tudomásul veszi, hogy nem köthető támogatási szerződés azzal, akivel szemben az Avr. 81. 
§-ban meghatározott feltételek valamelyike fennáll;

f) tudomásul veszi, hogy adóazonosító számát a Magyar Államkincstár és a Támogató 
felhasználják a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez, 
illetve a lejárt köztartozások teljesítése érdekében;

g) tudomásul veszi, hogy nem nyújtható támogatás annak a szervezetnek, amely az előző 
években a Támogató által azonos célra biztosított költségvetésből nyújtott támogatás 
felhasználásával a jogszabályban vagy a támogatói okiratban vagy támogatási 
szerződésben foglalt kötelezettségét megszegve még nem számolt el;

h) tudomásul veszi, hogy a támogatási igény szabályszerűségét és a támogatás rendeltetésszerű 
felhasználását a Támogató és a jogszabályban meghatározott egyéb szervek ellenőrizhetik;

i) tudomásul veszi, hogy a támogatással összefüggésben a Támogatott nevére, a támogatás 
céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok 
nyilvánosságra hozhatók;



j) nyilatkozik arról, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdése szerinti átlátható szervezetnek minősül;

k) tudomásul veszi, hogy amennyiben kettőszázezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru 
beszerzésére vagy szolgáltatás megrendelésére irányuló szerződés megkötésére nem az 
Ávr. 76. § (2) bekezdése szerint kerül sor, a szerződés teljesítése érdekében történő 
kifizetés a támogatott tevékenység költségei között nem vehető figyelembe;

1) tudomásul veszi, hogy a tudomásszerzéstől számított két éven belül nem részesülhet 
támogatásban és a már folyósított támogatás visszafizetésére kötelezhető az a támogatott, 
aki lényeges körülményről, tényről valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, vagy a 
támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérően 
használta fel, vagy a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem 
határidőben teljesítette.

8.3. Amennyiben

a) olyan körülmény merül fel, amely alapján az Ávr. 81. § alapján nem köthető támogatási 
szerződés;

b) a Támogatott a jelen szerződésben meghatározott vagy a szerződés megkötésének 
feltételeként jogszabály által előírt nyilatkozatok bármelyikét visszavonja;

c) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, a jelen 
szerződésben foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet szenved;

d) a Támogatott adólevonási jogában változás következik be;
e) a Támogatott adataiban, a jelen szerződés megkötésének feltételeként jogszabály vagy a 

Támogató által előírt, a Támogatott által benyújtott nyilatkozatban, dokumentumban, a 
támogatás feltételeiben vagy a jelen szerződés teljesítésével összefüggő körülményben 
változás következik be,

f) az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok jelen szerződésben meghatározott 
fellelhetősége megváltozik,

azt a Támogatott a tudomására jutást követően 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a 
Támogatónak.

8.4. A Támogató a 8.3. pontban meghatározott bejelentés alapján 30 napon belül megteszi a 
szükséges intézkedéseket.

8.5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződéssel összefüggő adatok nem minősülnek üzleti titoknak, 
nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését vagy 
nyilvánosságra hozatalát törvény közérdekből elrendeli. A fentiektől eltérően azonban a 
Támogató nem hozhatja nyilvánosságra azokat az adatokat, amelyeknek megismerése a 
Támogatott üzleti tevékenységének végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna - így 
különösen technológiai eljárásra, műszaki megoldásra, know-how-ra vonatkozó adatokat -, 
amennyiben azok nyilvánosságra hozatalát a Támogatott a támogatás felhasználásáról történő 
beszámolással egyidejűleg kifejezetten és elkülönítetten írásban megtiltotta.

8.6. A Támogatott a támogatott feladat kivitelezése során - a média megjelenéseknél, 
rendezvényeken, kiadványokon, könyveken, az ezekkel kapcsolatos reklám és PR anyagokon 
- jogosult a Támogató teljes nevének, valamint a támogatás tényének kifogástalan 
nyomdatechnikai kivitelezésben történő megjelentetésére. A Támogatott a Támogató nevének 
feltüntetésére, illetve használatára kizárólag a jelen szerződés hatálya alatt jogosult.

8.7. Felek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek 
rendezni.



8.8. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében 
a magyar jog szabályai - elsősorban a Ptk., az Aht. és az Avr. - az irányadók.

Jelen szerződés mindkét fél általi aláírás napjától a jelen támogatási szerződésben foglalt 
kötelezettségek mindkét fél részéről történő maradéktalan teljesülésének napjáig hatályos. Jelen 
szerződést a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete .../2022. (XII..... ) számú 
határozatában hagyta jóvá.

Felek a jelen 7 oldalból álló szerződést elolvasták, megértették, majd, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. A szerződés 5 db eredeti, egymással teljes egészében 
megegyező példányban készült, amelyből 4 db a Támogatónál, 1 db a Támogatottnál marad.

Mellékletek:

I. Elszámoló Lap

Budapest, 2023. január

Budapest Főváros VIII. kerület 
Józsefvárosi Önkormányzat 

képviseletében

Vasas Művészegyüttes 
Alapítvány 

képviseletében

Pikó András 
polgármester 

Támogató

Fodor Tamás 
igazgató 

Támogatott

Fedezet:......................... címen Budapest, 2023.

Pénzügyileg ellenjegyzőm:

Hőrich Szilvia 
gazdasági vezető

Jogi szempontból ellenjegyzőm:

dr. Sajtos Csilla
jegyző

nevében és megbízásából

dr. Székelyhídi Lívia 
jogi irodavezető



1/
a.

 sz
ám

ú 
m

el
lé

kl
et

 
El

sz
ám

ol
ó 

La
p

Tá
m

og
at

ot
t n

ev
e,

 sz
ék

he
ly

e:

Tá
m

og
at

ás
 sz

er
in

ti 
fe

lh
as

zn
ál

ás
i h

at
ár

id
ő:

...
...

...
év

...
...

...
...

...
.h

ón
ap

...
...

...
na

p-
tó

i-.
...

...
..é

v.
...

...
...

...
...

...
hó

na
p.

...
...

...
..n

ap
-ig

Tá
m

og
at

ás
 cé

lja
 a 

tá
m

og
at

ás
i s

ze
rz

őd
és

 sz
er

in
t:

Tá
m

og
at

ás
 ös

sz
eg

e:

__
__

_
__

__
__

K
ifi

ze
té

s_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

C
sa

to
lt 

bi
zo

ny
la

t s
or

sz
ám

a 
(b

an
ks

zá
m

la
ki

vo
na

t, 
pé

nz
tá

ri
 b

iz
on

yl
at

), 
és

 a 
m

el
lé

kl
et

ek
 d

ar
ab

sz
ám

a:

K
ifi

ze
té

s m
ód

ja
 

(k
és

zp
én

z,
 

ut
al

ás
):

t s
zá

m
la

Zá
ra

dé
k 

ös
sz

eg
e:

Sz
ám

la
 

br
ut

tó
 

ös
sz

eg
e:

*

Te
rm

ék
, 

sz
ol

gá
lta

tá
s 

m
eg

ne
ve

zé
se

:

C
sa

to
l

Te
lje

sít
és

 
id

ej
e:

!

Sz
ál

lít
ó 

ne
ve

:
Sz

ám
la

sz
ám

:
Ss

z.

r—i r! r- 00 o 10
. 1

K
itö

lté
s d

át
um

a 
Cé

gs
ze

rű
 a

lá
írá

s, 
pe

cs
ét



cn

VQ CO Q ü Q.
to

n to öú MD

V
b.

 sz
ám

ú 
m

el
lé

kl
et

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

_
Tá

m
og

at
ás

ho
z k

ap
cs

ol
ód

ó 
re

nd
ez

vé
ny

 es
et

éb
en

*
K

ap
cs

ol
ód

ó 
sz

ám
la

 so
rs

zá
m

a
R

és
zt

ve
vő

k
1 becsü

lt 
sz

ám
a

R
en

de
zv

én
y 

he
ly

sz
ín

e:
1 Re

nd
ez

vé
ny

 
I dátum

a:

Ss
z.

04 rn X©



Szakmai terv és pénzügyi indoklás támogatás kéréshez

Szakmai terv

A Vasas Művészegyüttes Alapítvány célja és feladata az értékteremtő közösségi, kulturális élet 
gazdagítása, kulturális programok szervezése, a művészeti élet támogatása Józsefvárosban.

Az Alapítvány részt vállal az 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése, valamint Józsefváros 
közművelődési rendelete szerint az alábbi ingyenesen vagy térítési díj ellenében igénybe vehető 
közművelődési alapszolgáltatások biztosításában:

• A művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 
segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín 
biztosítása.

• A közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése.
• A hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása.
• Az amatőr alkotó-és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása.

Az önkormányzattal történő együttműködés keretében az alapítvány az alábbi konkrét programokat 
tervezi:

• Az alapítvány fenntartja Józsefváros patinás amatőr művészeti csoportjait, az 1903 óta 
működő Vass Lajos Kórust, az 1947-ben létrejött Vasas Tánckart és utánpótlás 
gyermekcsoportjait, az 1949-ben alakult Vass Lajos Szimfonikus Zenekart és az 1999-től 
működő Vasas Obsitos Tánckart. A csoportok számára a működésükhöz szükséges helyet és 
eszközöket az alapítvány biztosítja.

• Az önkormányzat által szervezett nyári napközis táborba kerületi, többségben hátrányos 
helyzetű általános iskolás gyerekek járnak. Számukra a tábor ideje alatt heti rendszerességgel 
tervezzük néptánc oktatását.

• Ugyancsak kerületi általános iskolások számára tartunk az iskolákban, hagyományőrző 
osztályfőnöki órákat. Ennek keretében a gyerekek megismerhetik a népviseleteket, a 
különböző táncdialektusokat, illetve találkozhatnak népzenészekkel is.

• 2023-ban 120 éves a művészegyüttes legöregebb művészeti csoportja a Vass Lajos Kórus. 
Ennek kapcsán a kerületben tervezünk program sorozatot és egy nagyszabású évfordulós 
műsort.

• Az év folyamán legalább két alkalommal valósítunk meg szimfonikus zenekari koncertet a 
kerületben, például a Festetics palotában.

• idősek számára külön szervezünk szimfonikus zenekari koncertet.
• Igény szerint veszünk részt az önkormányzat által szervezett rendezvényeken. (Az 

egyeztetések folyamatosak az önkormányzat kiemelt rendezvényein történő részvételről.)
• Június hónapban családi piknikre várjuk a helyi érdeklődőket a Füvészkertbe.



• A kerületi önkormányzat támogatása esetén elkezdjük a helyi kulturális közösségfejlesztési 
folyamatot.

• A Tánckarról és a Kórusról online elérhető bemutatkozó kísfilmeket készítünk, melyek 
nemcsak a jelen munkájára fókuszálnak, de bemutatják közösségeink hagyományait is.

• A programok megvalósításában együttműködünk helyi oktatási és szociális intézményekkel, 
valamint civil szervezetekkel is. Munkánkba helyi önkénteseket vonunk be.

• 2023-ban komoly eszközbeszerzést is tervezünk művészeti csoportjaink számára. A fellépések 
megkönnyítése érdekében mobil kórusdobogókat tervezünk vásárolni. Atánckari népviseleti 
jelmeztár és kelléktár fejlesztését is tovább folytatjuk.

A vállalások teljesítéséhez szükséges személyi feltételekkel a művészegyüttes rendelkezik. Az 
alapítványnak jelenleg 1 főállású és 1 részmunkaidős dolgozója van a karvezetők külön szerződéssel 
látják el munkájukat. Az alapítvány szakmai működtetését ellátó munkatársak szakirányú, egyetemi 
végzettséggel rendelkeznek. A tánckarok művészeti vezetői, a zenekarok karmesterei és a kórus 
karnagyai, az utánpótláscsoportok vezetői szintén valamennyien felsőfokú, szakirányú végzettséggel 
rendelkeznek.

Pénzügyi indoklás

Az alapítvány az éves működéséhez szükséges finanszírozást túlnyomó többségében pályázati 
forrásokból és adományokból biztosítja.

A 2023-ra várható költségek szerint a művészeti csoportok közvetlen fenntartási költségei 
megközelítőleg havi szinten 2,1 millió forintba kerülnek, mely összeg magában foglalja a próbatermek 
és raktárak (hangszerek, színpadi kellékek, népviseleti jelmeztár) bérleti és karbantartási díját 
(várhatóan havi 1,4 millió forint), illetve a karvezetők díját (6 fő összesen havi 700.000 forint). Ez egész 
évre vetítve (két nyári hónapot fele összeggel számolva) mind összesen 23.100.000 forint. Mely összeg 
nem tartalmazza sem az alapítvány működtetéséhez (ideértve a személyi és tárgyi feltételeket), sem 
a programok megvalósításához szükséges forrásokat, de a tervezett eszközbeszerzéseket sem.

Az önkormányzattól kért 15 millió forintos támogatást az Alapítvány a fentebb felsorolt kulturális 
programok megvalósítására, eszközbeszerzésre, illetve a próbatermek és raktárak, fellépőhelyek 
bérleti díjára, valamint a működéshez szükséges személyi feltételek biztosítására (alapítványi 
munkatársak, karvezetők) kívánja fordítani.

Budapest, 2022. december 5.

Készítette:

igazgató
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Pikó András 
polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Ezúton fordulok Önhöz támogatási kérelemmel a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 
számára.

Alapítványunk megalakulása óta Józsefvárosban működik. Mi vagyunk a 
fenntartói Józsefváros patinás civil közösségeinek a Vasas Tánckaroknak, a Vass 
Lajos Kórusnak, a Vass Lajos Szimfonikus Zenekarnak. Biztosítjuk közösségeink 
számára mindazokat a személyi és infrastrukturális feltételeket, illetve eszközöket, 
melyek a mindennapi működésekhez szükségesek.

Sajnos az elmúlt időszak változásai és a jövőre ható tendenciák miatt az alapítvány 
- és ezzel a művészeti csoportjaink, közösségeink - munkája a jelenlegi pénzügyi 
paraméterekkel nem finanszírozható tovább.

Az elmúlt években folyamatosan együtt dolgoztunk az önkormányzattal a kerületi 
kulturális programok megvalósításában. Emellett fellépéseink jelentős részét is 
Józsefvárosban valósítjuk meg, civil együttműködésekben veszünk részt, a kerületi 
általános iskolákban pedig folytattuk a hagyományőrző osztályfőnöki órák 
programsorozatunkat.

Alapítványunk jellemzően pályázati forrásokból, adományokból, kisebb részben 
saját működési bevételekből finanszírozza működését. 2022-ben az adó szabályok 
módosítása miatt a karvezetőink, közreműködőink (zenészek, szólisták, 
koreográfusok) díjai váratlanul emelkedtek. A rezsi díjak változása miatt 
próbatermeink fenntartási költségei, bérleti díjai, illetve a fellépési helyek bérleti 
költségei drasztikusan emelkedtek és tendenciák további áremelkedéseket 
vetítenek elő. Ezzel párhuzamosan a pályázati források szűkültek.

mailto:vasas@vme.hu
http://www.vme.hu


Tevékenységünkkel több olyan területet is lefedünk, amely Józsefváros 
önkormányzata számára törvényben előírt, kötelezően ellátandó közművelődési 
feladat. Ezek rögzítésére a Közművelődési Megállapodás ad keretet.

Ahhoz, hogy közösségeinket a jövőben is működtetni tudjuk, kulturális 
programokat szervezhessünk a kerület lakosai számára, közreműködhessünk 
Józsefváros Önkormányzatának kulturális rendezvényein, illetve elláthassuk 
mindazon vállalásokat, melyek a közművelődési megállapodás keretében általunk 
biztosított kötelező önkormányzati feladat, szükségünk van a Józsefváros 
Önkormányzatának anyagi támogatására.

Ezért kérem a Tisztelt Polgármert Úrat, hogy a Vasas Művészegyüttes Alapítvány 
számára a 2023-as évben 15 millió forint működési célú támogatást biztosítani 
szíveskedjenek!

Budapest, 2022. december 05.

Tisztelettel: XjJ


