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Budapest Józsefuárosi onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számára

Előteľjesztő: Dr. Kocsis Mdté po|gálľmesteľ

A képviselő-testiileti tilés időpontj a: 2011. októbeľ 20. . sz. napiľend

Táľgy: Javaslat a Liszt Ferenc Emlékhangveľseny támogatásáľa
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Yárosgazdńlkodási és Pénzůigyi Bizottság vé|eményezi El

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi El

}latfu ozati jav as|at a bizotlság szźtmár a:

A Városgazđálkodási és Pénzügyi Bizottsáý Humánszolgźitatźsi Bizottság javasolja a Képviselő-
testtiletnek az e|őteriesztés megtárgy a|ástú.

Tisztelt Képviselő.testĺilet!

A Józsefuárosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. ügyvezetó igazgatőjaFábiánLász|ő levélben fordu|t

onkoľmányzatlnk'hoz (1. számú melléklet), hogy támogassuk a Liszt év alkalmából megszervezésre
keľülő 2011. október 14, napjźn tartandó Liszt Ferenc Emlékhangversený. A Liszt Ferenc

Emlékhangverseny Józsefuáros kiemelt rendezvénye.

Liszt Ferenc születésének 200. évfordulója alkalmáhő1rrendezett Emlékhangverseny méltó helyszine a

Nemzeti Múzeum Díszteľme.

A hangverseny keretében fellép a Kodály Zo|tán Férfikar, a Magyar Honvédség Kĺizponti Zenekaľaés
a Magyar Honvédség Tata Dandźrzenekara. Meghívott VIII. kerületi vendégmíĺvész Kathy-Horváth
Lajos zenes zerzó-hegedűmiĺvész, érdemes művész.

A ľendezéshez 250.000 Ft támogatást nyeľt a Jőzsefvźrosi Kulturális és Sport Nonprofit Kft. a Balassi
Intézetto|. Egyéb források hiányában 400.000 Ft tźlmogatást kér az tlgyvezetó igazgatő. A tervezetí
kö lts é gvetés t a 3 . szttmű me l léklet tarta|mazza.
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Az Emlékhangverseny 201l. október I4-én kerül megľendezésre, ezért a Nonpľofit Kft. előkészítő
tevékenységét (pl. egyéb fellépő művészek felkérése, dekoľáció, fogadás megľendelése) megkezdte,
ezért javas|om, hogy a szerződésben kerüljön rögzítésre, hogy a szerzódés szerinti feladatokra a
számlá(ka)t 201|. szeptember 22. napjától f}II' október 14. napja közötti időszakban az
önkormányzat elismeri. A támogatási szerzodés tervezete az e|oterjesztés 2. szźlmű mellékletét képezi.

A támogatás fedezetéül javaslom a Polgármesteľi Hivata| I1'202-es közművelődési keretéből
biztosítani az önkormányzat költségvetésének egyidej ű módosításával.

A helyi önkoľmányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (otu.) 8. $ (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat fe|adata a helyi közszo|gźůtatások körében különĺjsen a közĺisségi téľ biztosítása,
kozművelődési tevékenység támogatása. A költségvetés megá||apítźlsa, módosítiĺsa az otr. 10. $ (1)
bekezdés d) pontja a|apján a képviselő-testiilet hatásköréből nem ruházhatő át.

Kéremaza|ábbihatározati javaslatelfogadását.
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A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. aJőzsefvárosi Kulturális és Spoľt Nonpľofit Kft. részéľe vissza nem térítendő,400.000,. Ft
összegiĺ támogatást nyújt, a Liszt Ferenc Emlékhangveľseny megľendezése érdekében.

f. az onkormányzat és a Polgármesteri Hivatal kiadás IIf02 cím dologi e|óirányzatát 400.000
foľinttal csökkenti, és ezze| egyidejűleg a 11804 cím miĺködésre átadott pénzeszkoz
e|óir źny zatźú 4 0 0. 000 forinttal me gemel i.

3. az I' pont alapján felhata|mazza a polgármesteľt az előterjesztés 2. szźmű mellékletét képezo
támogatási szerző dés a|źúr ásźr a.

4. felkéri a polgáľmesteľt, hogy az önkormányzat költségvetéséľől szóló rendelet következő
módo s ításán źů a hatźlr ozatban fo glaltakat ve gye fi gye l embe.

Felelős: polgármester
Hatáľidő: 1-2. pont esetében: 2011. október 20.

3. pont esetében: 2011. októbeľ 31.
4. pont esetében: a köItségvetés következő módosítása

A diintés végľehajtásáú végző
Ugyosztály

Budapest, 201 1. október 10.

szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály, Pénzĺigyi
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1. számú melléklet
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Tisztelt Polgiĺĺmesteľ riľ!

Ezúton szeľetném tájékozatrri ont a z0ĺt.október 14-én 19.00 órátólľendezenđő

Liszt Feľenc Emlék}ranryeľseny megľendezesérőL, melyet kiemďt kerületi ĺendezvényként

szeľveztink aLisztÉv atkďmából, a Nemzeti Múzeum Díszteľmében.

A ľendezvényen a keľiiůetĹinkben többször fellépő Kođály Zoltáľ- ľéľfikaľ,

a valamint a Magyaľ Honvéđség Ktĺzponti Zenekaľa és a Maryaľ Honvéđség

Tata Dandárzenekaľa kozľemiíködik.

Meghívott VIII. kerĺiletĺ venđégművészĹink,Kathy- Horváth Laios zeneszetzĹ

hegeđiímrivész,Éľđemes miĺvész úľ'

A ľendezvény megszervezéséľe és kivitelezesére a Bďassi IntezettőI nyertiink

250.000 Ft tłímogatást,mďyet kéľiink, hogy. egyéb forľások hiányában-

400.000 Ft iisszeggel támogassa, meIy összeg az esemény színvonalas megľmđezéshez

sziikséges'

2011. szeptember 22.

'TA.Llt ffi
[-l-đvoáeftel: FábiánLász]ő
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2. számű melléklet

TAMOGATASI SZERZODES

amely létrej ĺitt egyrészĺ ő|
Budapest F'őváľos VIII. keľiilet Józs efu árosĺ Onko rmány zat
székhely: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,
mint támogató (továbbiakban: Támogató),

másrészľől a
JĺózsefváľosÍ Kulturális és Spoľt NonpľoÍit Kft.
székhelye: 1089 Budapest, orczy út 1.

postacíme: 1089 Budapest, oľczy út 1.

cé gs e gy zékszárrl: 0 I -09 -9 1 9232
adő szźnrl: 223 8 8 I 3 3 -2 - 42
bankszáml aszám: 1 09 1 8 00 1 -0 00 0 006 8 -7 2600009
képviseli: Fábian Lász|ő ugyvezető ígazgatő
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)

- a továbbiakban együttesen Felek - kozott az alábbi feltételek mellętt:

1. A Támogatő a Támogatottnak 400.000,- Ft,- azaz négyszázezer forint összegű vissza nem
térítendő támogatást nýjt a Liszt év alkalmából' a 2011. október 14. napjźn megrendezésľe
kerülő Liszt Feľenc Emlékhangveľseny támogatásźlra.

2. A Támogató a támogatást jelen szerződés aláírésátőI szánított 8 napon belül egy
összegben áfifiaIja aTánogatott Unicredit Banknál vezetętt 10918001-00000068-72600009
sztlmu szárúaszźrnáľ a.

3. Tĺámogatott kötelezimagát aľľa, hogy atźmogatást kizĺĺľólag jeleĺszerződésben megjelölt
cél megvalósítása érdekében haszná|ja fe|, amennyiben annak feltételei fennállnak, a
tźtmo gatás p énzngy i elkül öníté sével.

4. Tźlmogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasznźiásárőI szźnnlamásolatokkal, vagy
az osszeg kifizetését igazo|ő egyéb hiteles bizony|attal kötęles elszámolni aTźlmogatott felé
2011. december 31-ig.

A Felek rcgzitik, hogy a szeruődés szerinti feladatokľa aszźmlá(ka)t20|1. szepember22.
napjźltől' 20II. október 14. napja közötti időszakban egymás között elismerik.

A felhasználást dokumentáló szátĺitk' számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési iđőpontjának a jelen pont szerinti felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek
kell lennie.



5. Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben
- a támogatást nem haszná|ja fel, vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a tźlmogatźtst ľészben vagy egészben nęm a

Tĺĺmo gatott hasznáLta fel, vagy
. hitelt éľdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatásbő| az elfogadott céltól eltéľő

feladatot valósított meg' vagy
- ha nem számol el a határidőre
|<ĺzárja magźú a további támogatás lehetőségéből, s a biztosított ĺisszeget az e|szźtmolási
hattnďotktjvető 10 napon belül vissza kell téľítenie.

6. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon fuli kdztaľtozása' illetve aTámogatóval szemben
|ej árt tartozás a ninc s en.

7. Támogatott lehetővé teszi atámogatás fe|hasznźtIćĺsanak helyszíni ellenőrzését.

8. Fęlek rcgzítík, hogy a jelen szeľződésben nem szabáIyozott kérdésekben az
a\Laľlhá^artásľól szóló |992. évi XXXVIII. tĺirvény, a Ptk., az áIlan.háztartás mfüĺĺdési
rendjéľől szőIő 29212009. (xII.19.) Korm. rendęlet és a vonatkoző egyéb jogszabályok

rendelkezései iľányadóak.

Je|en szerződést a Felek elolvasták, és mint akaratukkal mindenben egyezőt elfogadjrĺk. Jelen
szeruođés 2 számozott oldalból á|| és 4 példanyban készült.

Budapest, 20II. október

Budapest Főváros VIII. Kęrtilet
Józsefu árosi onkoľmányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgármester
Támogató

Józsefuárosi Kulturális és Sport
Nonproťrt Kft.
képviseletében
Fábián Lász|ő

igyvezető igazgatő
Támogatott

Ellenjegyzem:

Dr. Mészáľ Erika
a je gy zot helyettesítő alj e gy ző



3. számrĺ mellék|et

LISZT HANGVERSEII-Y

terv ezett kii lts é gv eté s

Kiadás fisszeg:

Zoĺgorabérlés/hangolás

Hangszere1és

Kodály Zo|tánFéľťrkaľ

Kathy - Horváth Lajos

Aj ándékok-szóli stĺĺknak

Múzeumi ügyelet

Virágdekoráció

Fogadás 300 főľe

PR/ 300 db meghívó

Aĺtisjus

120.000

85.000 nincs áfa

l25.000 nincs áfa

30.000

30.000

50.000

10.000

140.000

40.000

20.000

Kiadás iisszesen: 650.000

BevéteI osszeg:

PáLyazatítámogatás

onkoľmanyzati tiímo gatás

250.000

400.000

Bevétel összesen: 6s0.000


