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Budapest Jĺózsefváľosi Onkoľmá ny zat
Képviselő-testü let e számár a

Előterjesztő: Dr. Kocsis Máté polgáľmesteľ

A képviselő-tęsttileti ülés időpontj a:20|f . mźncius 22. I sz. napirend

Táľgy: Javaslat a Diakónĺai Alapítvány tátmogatásárz

A napirendet nyí|tlztlrt ülésen kell targyalni, a döntés elfogadásához egyszertĺ/lgĘqgfutt
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Váľosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bizottság véleményezi tr
HumánszotgáůtatásiBizottság véleményezi tr

Hatétt ozatí j av as|at a bizottság számát a:

A Yétosgazdálkodási és Pénziigyi Bizottság/ Humanszolgá|tatźtsi Bizottság javasolja a

Kéoviselő-testtiletnekaze|oterięsńésmeŃźrsya|źLsźLt,

Tisztelt Képviselő-testÍilet!

Kovács Dávid Emil a Ktilső-Józsefuaľosi Refoľmátus Diakóniai Alapítvĺĺny kuratóľiumi
elnöke levélben foľdult hozzám, melyben támogatást kéľ Kovács ZaIźn LászIő tubaművész
külföldi versenyen való ľészvételének érdekében. (l. számri melléklet)

Kovács ZaIźn Lász|ő 201 O-ben, a budapesti Liszt Feľenc Zeneművés zeti Egyetemen szerezte

meg diplomájźt, aho| tanára Prof. Szabő LászIő tubamúvész volt. Egyetemi évei aIatt a

müncheni zeneakadémitn is tanult egy évet Josęf Steinböck osztáIyábarl, illetve a

legnevesebb tubaművészek mesteľkurzusain vett ľésń.. 2008-barl, a Debreceni Nemzetközi
Rézflrvós Versenyen első helyezést és ktilönđíjat ért el. 2009-ben' a BaIog-ZIIcz otszźĺgos

tubaversenyt nyeľte meg. Szintén 2009-ben, a Yamaha Rézfuvós Verseny győztes tubása és

összetett második helyezettje lett. 2010-ben Ljubjanában, Nemzetkozí Fafiivós-, Rézfuvós, és

Ütőhangszeres veľsenyen első helyezett lett és a veľseny abszolút gyoztese is. 201l-ben, a

Bľnoi Nemzetközi Rézfuvós Veľsenynek lett első és abszolút első helyezettje. Ifiúsági
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világzenekari tagsźryai utźln az Udinei Filharmonikus Zenekaľnak volt a tagsa, majđ a
Shanghaji Szimfónikus Zenekar és a Kínai Nemzeti Nagyopera ZenekaÉnak prőbajátékát
nyerte meg. Rendszeresen fellép számos zenekat szólistájaként a klasszikus tubairodalom
ręmekeit előadva, illętve a szźlmtna komponált darabok sokaságát is előszeretettel mutatja be.
Hatáľainkon túl is taľt mesterkurzusokat. 1998 óta a Cantores Ecclesiae Rézfüvós Együttes
művészeti vezetoje.

Veľsenyek:

2002 Múvészeti Szakkozépiskolák országos Tuba Veľsenye, Pécs: 3. hely és kül<jndíj

2004: Művészeti Szakközépiskolfü országos Tuba Versenye, Budapest: 2. hely és különdíj
2007 országos Kamatazęnei Verseny, Fehéľgyaľmat: 3. hely és különdíj
2008: Nemzetközi Rézfuvós Verseny, Debrecen: 1. hely és különdíj
2009: Ba|og-Zi|cz Harsona- és Tubaverseny: 1. hely
2009: Yamaha Rézfuvós Verseny: 2.he|y
2OIO Nemzetközi Fa-, Rézfuvós és Ütőhangszeľes Verseny, Stanjel - Szlovénia: 1. hely és a
kategóľiák közötti abszolrit 1. hely és különdíj
20 l 0 : Nemzetközi Kaĺrlar azene Veľseny, Stanj el - Szlovénia : 2. hely
20|I: Nemzetközi Rézfuvós Verseny, Brno - Csehoľszág: 1. hely és abszolút l ' hely

A támogatást a 2012. augusztus 10-18. kozotĹ, a dél-koreai Jeju-Cityben megrendezésre
keľülő Nemzetk<izi Rézfuvós Veľsenyen való részvéteI érdekében kéľik, a
veľsenykoltségekhez v a|ő hozzájárulásként.

Javaslom, hogy támogassuk Kovács Za|án Lász|ő dél-koreai versenyen valő részvételét
80.000 forinttal, melynek fedezete a polgármesteľi keret.

A helyi ĺlnkoľmányzatokrő| sző|ő 1990. évi LXV. töľvény (otv.; 8. $ (1) bekezdése szerint a
települési onkormányzat feladata a helyi közszolgá|tatások kĺjrében kĹilönĺjsen a
közművelődési tevékenység támogatása.

A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és MfüödésiSzabáIyzatárő| szőIő 19/2009. (V.06.)
szźlmű önkormányzati renđeIet 4.$ (4) bekezdés d) pontja, valamint az otv. 10. $ (1) bekezdés
d) pontja alapján a Képviselő-testtilet át nem nlházhatő hatáskĺire a közösségi célú a|apítvány
és alapítványi foľľás átvétele és átadása.

Kéľem az alábbi hatźr o zati j avas l at elfo gadás át.



H.ł'ľÁnoza.TI JAvAsLAT

A Képviselő-testĹilet úgy dönt, hogy

1. a Ktilső-Józsęfuarosi Református Diakóniai Alapítvany (székhely: 1089 Budapest,
Kőris u. l3., nyilvántaľtási száma: 5249.) részćtc vissza ncm tórítcndő, 80.000,- Ft
összegiĺ támogatást nýjt, Kovács Za|ěnLász|ő tubamiĺvész a đéI-koreai Jeju-Cityben
megrendezésrę keriilő Nemzetközi Rézfuvós Versenyen való t.ellépésének érdekében.

2. az Önkoľmtnyzat múködési céltaľtalék 1l107-01-es cím' ęzen belül a polgármesteľi
saját keret eIőirányzatát 80.000 forinttal csökkenti és a kiadás 11105-ös cím működési
cé|raátadotĹpénzeszkoze|őirźlnyzatátugyanezenösszeggelmegemeli.

3. az 1, pont a|apjánfelhatalma zza a poIgármestert az előterjeszté s 2. számiĺmellékletét
kép ező támo gatás i szer ző dé s a|tir ás ár a.

4. felkéri a polgáľmestert, hogy az önkormányzat költségvetéséről szőIő rendelet
k<j vetkező mó do s ítás án éi a határ o zatban fo g laltakat ve gye fi gye l embe.

Felelős: polgármesteľ
Határidő : I -2. poĺlt esetében: f0I2. máĺcius 22.

3. pont esetében: 2012. maľcius 30.
4. pont esetében: a költségvetés ktjvetkező módosítása

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Kultuľális Iľoda, Pénzügyi Ügyosztály

Budapest, 2012. máľcius 12.

polgármesteĺ

Törvényességi ellenorzes :

Rimán Edina
jegyző

nevébe1és megbízásából :

/*,(ú+n D,. Mé,,#B,iku
aljegyző 

2ĺ112 ĺlĺ,|,ľ,.IL.





l. számű mellék|et

H Ut5Ő-J Üi| sH ł'"v ÁIł'Ü S I

t} t.ŁIiÜ}i l.t.l. .Ł 1" ĺtĺ'.[-ľ \, jt r 1'

Tiszte I t Polgáľľnester Uľ!

.Ą Diakoniaí Á}np.Ítľány' Kovłłcs falan Liszll łubartriivđsz r,eľsmyk-$ttsĺĺgeihcz

sueřęłn€ lrozzájaľuln'i, me.ł3.ttľĺ srshclÍ eg;'eľJcteĘiink rttán, ĺľ.ĺsban kÉľem ľatrgłiľrrmster

Ur segírs*gét is!

l{ouács Źa|án LĺĺsľJĺi tubąmiivđsľ' több nemegrtkii.ĺi veľseny megn1.eľéséval, az

igtllt ĺĺtagasnn kvalíťlkált rÉďiľós zenćse*k ilrtiĺÉ üeľt{täik" Tová|ĺbi *rĺknrai enömenotel'e

végett jeĺenlsg ĺs veľsenyę}ĺľe kćsatłl, ľ'rĺre|y*ľrnek igen nĺgy kii|tségsik vłtĺ:nak. Áe ĺđei

Évben ł đét.kóľeĺłi lesz a legnag5.ĺbb kĺadđsłkk*l"!Ěró mĺlgĺndľetlctđs, mintcgy 65Ü.üüÜ

ľ[-, äaaz hĺtsaíľ.öľvęnęrłr ľorintos össĺlĺti|tséggel' Áz ł'zsiai oľsziig dćli sĺigete Jeju'

ĺĺholaugusetus tÜ-Is. kČiz#tt ľendľłik meg s ľílág *gyik |egnagyabb.lul'ńszenei

f'šĺĺĺvátr iĺłť e* vcľsenyÉt'

A fiała| ml.ive.*z pátyáját |*bľröłe'6einkhr* képest segí$tit Öntĺsl ds á Jöľsgfi.aľo.si

Ďnkľrmán1uat Kl$pľisclň..trstĹ1lg.tćt{Íl isezt kéľjíik. zurrenilyire tefuełik. jáľuĘff!*k horľ;4

a veľs'en1,kiĺlísegekheíĺ

Mtlnkájukra lsten äldását kén'e, segínćg{Ikben bizva nrĺľadok ĺiszĺc}cttel:

Buriapest, 2it| 3' Í.ehmaľ 3$

k*ľatói'ium elnők

tr,lil.tl 13i'.1.''**'. l'iiĺ.iĺ l'riľ;l '|-ł .i'ĺł"' ĺ'.*r -',j(' ĺ 'i l i.3:i{l
ł:ĺĺĺ:riľ. Itl1ĺriitiťĺ(!tiiĺiŁ\:{l';.rřl;lił'łł'ľĺ tYĺłlx,ŁllIr,i!ĺrĺ.+..ĺ\ll|.ľl,'1tLĺ

\o|ĺr.'ĺľ"..'ĺlti: l;iaĺ{lr*l]ĺ-!.-l.] B;uĺk: Kl.,lM.1'^iJ|-:t:{l:i'l1:ll:{]'I]|J'{líjé'j{!j:'sŕ''





2. szálmű melléklet

ľÁľĺoca.TÁsl SZERZoDES

amely létľej ött egyrészrő|
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Önkorm ányzat
székhely: 1082 Brrclapest, Baľoss ll.63-67.
képviseli: dr. Kocsis Máté polgármester,
adőszám: | 57 3 57 I 5 -2- 42
torzsszttm: 735715
bankszámla szám: 1 4 1 003 0 9 - | 02l 3 9 49 -0 1 00 00 0 6
statisztikai szám: 1 57 3 57 1 5 -84I I -321, -0|
mint támogató (továbbiakban: Támogatĺó),

másrészről a
Külső.Józsefváľosi Refoľmátus Diakĺíniaĺ Alapítvány
székhelye: 1089 Budapest, Kőris u. 13.

nyilvantart éni szám: 5249 .

statisztikai számjele: 1 8065 89 1 -900 1 -569-0 l
adőszám I 80 6 5 89 I - I - 42
b ankszám|aszám: KD B B ank I 3 5 | 320 3 - I 32020 I 0 - 00 0 0 1 2 8 6
képviseli: Kovács Dávid Emil
mint támogatott (továbbiakban: Támogatott)

- a továbbiakban együttesen Felek - között az alábbi feltételek mellett:

1. A Tĺámogatő a Támogatottnak 80.000,- Ft,- azaz nyo|cvaÍLezeÍ forint összegiĺ vissza nem
téľítendő támogatást nyújt Kovács Za|źn Lász|ő tubamúvész a dé|-koľeai Jeju-Cityben
megrendezésre kerülő Nemzetközi Rézfuvós Versenyen va|ő részvételének támogattsára.

2. A Támogatő a tźtmogatást jelen szerződés a|áfuásźtő| számított 8 napon belül egy
összegben túutaIja a Támogatott KDB Banknál vezeteÍt 13513203-|3202010.00001286
szám,űszźtmlaszźlmźna'

3. Támogatott kötelezi magát aĺľa, hogy a tttmogatást kizźlrő|ag je|en szeruődésben megjelĺilt
cé| megvalósítása érdekében haszná|ja fel, amennyiben annak feltételei fennállnak, a
támogatás pérungyi elkiilcjnítésével.

4. Témogatott tudomásul veszi, hogy a támogatás felhasznáIétsátő| szźĺrllamásolatokkal, vagy
az osszeg kifizetését igazo|ő egyéb hitęles bizonylattal köteles elszámolni aTámogatott felé
2012. októbeľ 1-ig.

A Felek rogzitik, hogy a szeruőđés szeľinti feladatokĺa a szám|á(ka)t 2012. május I. napjźńő|
2012. augusztus 20' napjaközötti időszakban egymás kĺjzött elismerik.

A felhasználást dokumentáló szźlm\ák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok
teljesítési időpontjĺának a jelen pont szeľinti felhasználási időszaknak megfelelő keltezésűnek
kell lerľrie.



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

Támogatott haszná|ta fel, vagy
- hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatźlsból az elfogadott céltól eltéľő

feladatot valósított meg' vagy
- hanem számol el a hatĺáĺidőre
kizźrja magát a további támogatás lehetőségéből, s a biztosított összeget az ę|szélmo|ási
határiđot követő 10 napon beliilvissza kelltérítenie.

6. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon túli köztartozása, illetve a Támogatóval szemben
|ej árt tartozása nincsen.

7. Felek rtigzítik, hogy a jelen szqzodésben nem szabá|yozott kérdésekben az
áIlafihaztaÍtásról szóló 2011-, évi CXCV. töľvény, a Ptk., az źi|ałrlháztartásrő| szóló torvény
végrehajtásłĺról szóló 368120|1. (xII.31.) Koľm. ľęndelet és a vonatkoző egyéb jogszabályok
rendelkezései irányadóak.

Ję|en szęrződést a Felek elolvasták, és mint akaľatukkal mindenben egyezot elfogadják. Jelen
szeruođés2 számozoĺt oldalból áI| és 4 példányban késztilt.

Budapest, 20|2. március

Budapest Főváros VIII. Keľület
Józsefuáľosi onkormányzat

képviseletében
Dr. Kocsis Máté

polgáľmester
Támosató

Jogi szempontból ellenje Eyzemi
Rimán Edina

jegyzó
nevében és megbízásából

Külső-Józsefu áros i Református
Diakóniai Alapítvány

képviseletében
Kovács Dávid Emil

elnök
Támogatott

dr. Mészár Erika
aljegyzo

Fedezete: ....'.. Dátum: Budapest,2012.március '.'.

Pénzügyileg ellenjegyzem:

Páris Gyuláné
p énzü gyi ldlgy o sztá|yv ezető


