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Buda pest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő.testület e számár a

Tisztelt Képviselő.testü let!

20|2.július 11.e és július I6-akozott kerül megľendezésre az o|aszországi Gorĺziában az 51.

Goriziai Nemzetkiizi K,,,,',,,'eny, me|yre elfogadták azBrke| Feľenc Vegyeskar nevezését.

A kórus - Dr. Cseri Zsófia karnagy vezetéséve| _ az évek során az orczág egyik

legelismertebb énekkara lett' Józsefuaľos székhelyű énekkarként fellépéseik soľán kerĹiletünk

jó híľét viszik v||ágszerte' Lényeges megemlíteni, hogy több önkotmányzati tinnepségen

uauultut ingyenes riľopest. (A kórus bemutatása, eredményeinek felsorolása az |. számí

mellékletbe n, a támo gatási kéľelemmel egytitt olvasható. )

Mellékelték a program koltségvetését, melyből kitűnik, hogy a nemzetkozi kórustalálkozón

való részvéte|hez a tagok is hozzźljárulnak, illetve a vendéglátók a szttL|ásdijat jelentős

engedménnyel biĺosítják számukľa.

A támogatás jogi a|apja, hogy A helyi önkormányzatolcróĺ szóĺó 1990' évi LXV. tv. 8 s (1)

bekezdé-se a 
-telepĺitéši 

önkórmanyzatoĘrnak feladataként határozza meg a közosségi tér

biztosítását és a közmúvelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatását. A
I9l2O0g' (V. 6.) szźlmurendelet 45. $ (5) bekezdése 2.m) és a 3. d) pontjai taĺta|mazzźlka
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Előteľjesztő : Santha Péterné alpolgáľmester

A képviselo-testĹileti tilés iđőpontj a:ZOlL.július 5. | ...... ...... sz. napirend

Tárgy: Javaslat támogatási szerződés megkotéséľe az Eľkel Ferenc Vegyeskaľ

Alaoítvánnval

A napiľendet nyi\tlzért ülésen kell taľgyalni, a d<jntés elfogadásához egyszeťu/rnln}$ített,

szav azaÍtobb ség sziiks éges.
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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi BÍzottság vé|eményezi X

Humánszolgáltatási BuottságvéIeményezi X

Hatćr ozati jav as|at a bizottság, számtr a:

A Városgazdálkodási és Pénztigyi Bizottsáý Humánszolgá|taÍési Bizottság javasolja a Képviselő-

testületnek az e\oteriesrtés megtáľgya|ását'



HumánszolgáItattsi Bizottság javaslattevő és véleményezési hatáskörét a tarsadalmi (civil)
szervezeteket érintő kérdésekben, de a döntés a Képviselő-testület hatáskörébetartozLk'

Javaslom, hogy az onkoľmĺínyzat |5O.O00 Ft-tal, azaz egyszázotveĺezer forinttal tiímogassa
az A|apitványt, és kérje fel a polgármestert a támogatási szerződés a|áirásźna' (2' szźmil
melléklet)

Javasolom a feđezetet a Jőzsefvźtosi onkormáĺyzat 2012. évi költségvetésében a 11107-01
cím működési céltartalékon belül az alpolgarmesteri saját keret előirányzatarő| biaosítani.

Kéľem az a|ábbi hatfu o zati j avas l at e l fo gadás át.

H,łrÁnoza,Tl JAvAsLAT

A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1. azErke| Ferenc Vegyeskar Alapítvrány (székhely: 1088 Budapest, Szentkirályi utca
26. ' ny1lvántartási száma.. 14 PK. 68 6431199112) részére vissza nem térítendő, 150.000,- Ft
azaz egyszázatvenezer foľint összegtĺ támogatást nyújt az oIaszarszági Goriziában
megrendezésľe keľülő nemzetkozi kórustalálkozőn va|ő részvétel éľdekében.

2. felkéri a polgármestert az e|óterjesztés mellékletét képező támogatási szerződés
a|áirásfua.

3. az Önkormtnyzat 11107-01 cím működési céltaľtalékon beliil az alpolgáľmesteri saját
keret előirányzatát 150.000 Ft-tal, azaz ęgyszźnotvenezer foľinttal csĺikkenti és a 11105 cím
miĺködési célú ĺítadott pénzeszkoz áI|amhźztartáson kívĹĺlľe e|őfuányzatźú' ugyanezze| az
osszeggel megemeli.

4. felkéri a polgármestert, hogy a határozat 3. pontjában foglaltakat az önkormćnyzat
2012' évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet következő módosításánál vegye
figyelembe.

Felelős: polgármester
Hattlridő: 1 ., 3. pontok esetében : azonna|

2. pont esetében: Z)Iz.július 1 5'
4. pont esetében: a költségvetésľől szóló ĺinkormányzati renďeLet soľon kĺjvetkező

módosítása

jegyző

A diintés végľehajtásátvégző szervezetiegység: Kultuľális Iľoda, PĄzüsľi Ügyosztály ,-Ĺ\ "."\r.( /šąt.ĺ-ł-.-= -ť\)\ )--1
Budapest, z)tŻ.június 26. Sántha Péterné \

alpolgĺĺľmesteľ

Töľvényességi ellenőrzés :

Rimán Edina

nevébpn és mg.gbizásából:

,{,{ Mkđ,
Dľ. Mésżáľ Eľika

a|jegyző
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Tsztelt Jĺízsefvárosi Onkoľmányzat!

Tĺsztelt Dĺ Kocsis Múté Polgtźľmester ljr! . o. *il]}i,,j'ł,,ŕl 
i l,....TÍľs's| 

si t I í'a{#.

Tisztelt Dn, Sóntha Péĺeľné Aĺpolgdrmesteľ Asszony!

Az Erkel Ferenc Vegyeskaľ több évtizęde (1948 óta) folyamatosan mtĺködhet VIII. kerĺiletbęn.

2012, februafiábaĺ az a nregtiszteltetés ért bennünket, hogy az általunk szervęzett Szinlcopa

Vegnslari Tąlá,]kozón Dr. Sántha Pétemé Alpolgármester Ásszony köszłintötte a ľendezvényen

ľész|vevő kórusokat ĺinÍIepi beszędével' Mĺĺľcius 18-án a kórus is énekelt Jlzsefuríľos iiĺmepi

díjkiosztó ĺlnnepségének miisorábľr' Ápľilisban a Pĺĺľbeszéd Háza Kápolna termében (a Hoĺánszky

utoában) adtunk telt ház e|őtt egy önálló koncortet, melyľe a józsefuáľosi polgáľokon kíłĺi] más

keľiiletekböl is érkeztęk érdeklődők.

Az Erkel Ferenc Vegyeskaľ szĺmos hnzai és külftldi versenyen vętt részt, és minden esetben

eľedményesen szerepelt' Ezęken a megmérettetéseken mindig hálasan gondoltunk keriiletünkre,

melynek őnkoľmányzata- benyújtott pá|yázatalnkpozitív elbíľálása révén - több esetben tźtmogafra

a verselryekre való kijutasunkat.

Az amator kórusok szátmźra megrendezett nyolc kiemclkedő nemzetközi verseny egyikét

Goriziaban, olaszorszĺgban tartjĺĺk, mely Z}|f-benjlilius 1i-16. közt keriil megrendezésľe. Az

Eľkel Ferenc Vegyeskar eddigi eredményei és előzetesen benyújtott műsoľa alapján idén - a verseny

mĺĺvészeti bizottsága döĺľése alapjĺán . elnyerte az 5t. GoĺžziaÍ Nemzetközi Kriľusversenyen vďó

részvétel jogát.



Aszenęzőkbiztosítják a versenyen részwevő 50 fő saíllĺásdiianak egyhaľmadát.

A kórustagok áltaJbęfizetettösszegből fedezztĺk majđ a fennmaradó kétharmad ľészt.

Az odajutas tegolcsóbb lehetősége, ha busszal tessziik meg azutat-

Ennek költsége aze!ózetls áľajanlat ďapjan 550.000 ľ.t lesz'

Ebbőt kb. 400.a00 Ft źůt azErkel Feřenc Vegyeskaľ Alapífuĺány rendelkezésére,

s a fennmaradró 150.000 Ft összeghez szeretlénk kérnl az onkomlrányzat szíves

LáĺnogaÍását.

Kérelmiink pozitív etbírrálását előre is köszö4jük!

Tisztelettel:

Br,C*;&ń.ĺ^
Dr. Cseľi Zsőfra (kamagy)

az Erkel Ferenc VeryeskarAlapĺwány kwatóńumi elĺłlke

Budapest, 2012. május 8.



2. számű melléklet
Támogatási szeľződés

amely létrejött egyrészro| a
Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefváľosi Onko rmányzat
székhely: 1082 Budapest, Baĺoss u.63-67,
totzsszám:735715
ađőszáĺrl l 51 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számjel: 15] 357 I 5 -84l I -32I -0l
számIev ezeto neve : Ma gyaľorsz ági V o lksb ank Zrt.
széĺĺ]aszźlma: 1 4 1 003 0 9 -I02I39 49-0 1 000006
képviseletében: Dr. Kocsis Máté polgáľmester, mint Támogató, (továbbiakban: Támogató),

másrészľől
Erkel Feľenc Vegyeskaľ Alapítvány
székhely: 1 088 Budapest, SzentkińIyi utca f6.
képviseli: Dr' Cseri Zsőťĺaelnĺjk
adőigazgatási azonosító szĺĺma: 1 8 006908-I -42

bankszáml aszám: UoTP B ank Nyrt. I I7 0 I 00 4 -20 13f99 5 0 -0 0 0 00000

bírósági nyilvántartásba vételi szźtma: 1 4. PK. 68.643 l I99 l Iz
mint Támogatott (továbbiakban: Támogatott)
együttesen a Felek között az a|ábbi feltételękkel.

1. A Támogató a Támogatottnak vissza nem térítendő, 150.000'. Ft' azaz

egyszźlzőtvenezer forint <isszegrĺ támogatást nyújt a 2012. július 11. és július |6.kozott az

o|laszorszltgi Gorizidban SoÍTa keľĹilő elnevezésrĺ nemzetközi kórusversenyen való

ńszvéte|hez.
2. A Támogatott az I. poĺtban meghatźrozott támogatást kizárő|ag a ĺemzetkozi

kórusveľseny költségeire használhatj a fel.
3. A Támogatő atámogatást jelen szerzodés a|áírásátő| számított 8 napon belül átutalja

a Támogatott a oTP Bank Nyľt. 11701004-20132950-00000000 számí szźlrůźĄára'

4. Felek rogzítlk, hogy a szeľzođés szerinti feladatokĺa a szźm|á(ka)t a Támogatott

támogatási iranti kérelmének benyújtásának napjátó|, azaz 2012. mdjus 8. napjdtól 2012.

júnuš 20. napja köz<jtti időszakban eg1'rnás között elismerik. A felhasználást dokumentálő

sztlm|ák, számviteli bizonylatok, egyéb dokumentumok teljesítési iđőpontjźĺnak ajelen pont

szerinti fe|hasznáIás i i dő s zaknak me gfe l el ő keltezé sűnek kel l l enni e.

5. Jelen támogatási szerzőđés a|apjan a Támogatott ęIszáĺrlolási kcitelezettséggel

x1rtozika Támogató fe1é aÉľrlogatás jelen szerződésben foglalt célja szerinti fe|haszná|tsźĺő|

- a számvitelrol szóló törvény fe|hatalmazása a|apján kiadott koľmányrendelet

ľendelkezéseinek megfelelően - kötęles megfelelő bizonylatok és számLák bemutatásával,

legkésőbb 2OI2. szeptember 1. napjáig' A fe|haszná|ás teljesítését Dr. Kocsis Máté

pol gármest er i gazolja.
6. A Támogató jogosutt bármikor ellenőrizni a támogatás felhaszná|ástú és jogosult

kémi az ezze| osszefuggő sztlrnadtst.
7 . T átĺo gatott j elen szerzo désben kij elenti, ho gy

- attlmogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes kc}nĺek,

valódiak és hitelesek'
- tudomásul veszi, hogy a koltségvetésből nyújtoÍt támogatás megnevezése, cél'|a,

cisszege, atámogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatő,

8. Támogató egyoldaiĺ nyilatkozatĺa| jogosult elállni és a támogatást visszavonni,

illetve a támogatást višszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek kĺjzül legalább egy

bekövetkezik:



- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylés szakmai,
pénzngyi tarta|mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgá|tatott az igéĺylés
benyújtásakor,

-haa támogatást tészbenvagy egészben nem aTámogatott használta fel,
- ha a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az eIszámolási kĺjtelezettségét a jelen szerződésben megjelĺllt

határiđőig nem telj esíti,
- ha a Támogatott báľmely, jelen szerzőđésbe foglalt nyllatkozata valótlan.
9. A Támogatott fudomásul veszi, hogy _ legfeljebb öt évre -kizźrhatő a támogatások

rendszeréből, ha az alźlbbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:
- jelen szeruőďésben rögzitett kötelezettség teljesítése egyá|talán nem vagy csak

részben valósul meg,
- a támogatási dcintés tartalmát érdemben befolyásoló va|őtlan, hamis vagy

me gtéve s zt ő adatot s zo l gáltatott, vagy il yen nyi l atk o zatott tett,
- esedékesséváIt és meg nem f,tzętett könartozásavan,
. aTámogatott az elfogadott céltól eltéľő feladatot valósít meg.
11. A Támogatott kijelenti, hogy 60 napon t|i|ikt,ńaÍtozása, illetve aTámogatőva|

szemben lej árt tarto zása nincsen.
12' Felek rogzítlk, hogy a je|en szerződésben ĺem szabáIyozott kéľdésekben az

á||amhźńartásról sző|ő 2011. évi CXCV. törvény, a Ptk., az alIanhźztaľtásľól szóló töľvény
végrehajtás átő| sző|ő 36812011 . (XII.3 1 .) Koľm' rendelet és az vonatkoző egyéb jogszabályok
rendelkezései iranyadóak.

13. Felek aszerződést elolvasták, és mint akaľatukkal mindenben egyezót elfogadják.
Je\en szerződés 2 számozott oldalból áll, és 3 pélđanyban készült.

Budapest, 20|2.július

Budapest Főváros VIII. kerület Erkel Ferenc Vegyeskar Alapítvany
Józsefuárosi onkormáĺyzat képviseletében

képviseletében Dr. Cseri Zsőfia
Dľ. Kocsis Máté kuratóľiumi elnök
polgáľmester Támogatott
Támosató

Fedezet' .....dátum:
Pénzügyileg ellenj egyzem:

Paris Gyulané
p énzngy i ugy o sńźiyv ezető
Jogi szempontból ellenjegyzem:

fumán Edina
jegyző nevében és megbizásźtbő|

Dr.Mészát Erika
a\egyzłl


