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Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság vé|eményezi tr
Humánszolgáltatási Bizottság vé|eményezi tr

Határ ozati j av as|at a bizottság szźtmár a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsáýa Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-
testĺiletnek az e|őteriesztés me stárcv a|ásáń.

Budapest Józsefváľosi Onkoľmá nyzat
Képviselő-testü |ete számár a

Tisztelt Képviselő-testület!

Litvźn Eľika' a Giusto-Kamara Mtĺvészeti Kozhasznú Nonprofit Kft. igyvezetó igazgatőja
azzal a kérelemmel fordult onkoľmányzatunkhoz, hogy kössön társaságukkal közmtĺvelődési
megállapodást.

A Giusto Karlarazenekat 2004-ben alakult meg Józsefuiĺľosban és vonószenekaľként műkci-
dik. Bemutatkoző hangversenyĹik a Jőzsęfvźlrosi Galériában keľült megľendezésre. A Kama-
razenekar évente 5-6 koncęrtet ad Íőleg Budapesten, de vidéki fellépéseket is vállal. A zęne-
kar karmester nélkül játszik Litvĺín Erika koncertmester, szólista vezetése a|att. Litvźn Erika
Bécsben múvészképzőnvégeńe felsőfokú hegediitanulmĺínyait és múvészeti elképzeléseinek
kibontakoztatása érdekében hozta léttę a Giusto Kaĺĺatazenekaľt. A zenekar 3-4 éve állandó
tagokból áI| és 2-I4 főíg játszaĺak'

Önkoľmányzafunknak kiemelten fontos, hogy a keriiletiinkben található múvészeti intézmé-
nyekkel, szervezetekkel próbáljuk szorosabbľa füzni a kapcsolatokat és felhívja a kerület la-
kosságĺĺnak figyelmét Józsefuaľos sokszínűségéľe, gazđag kulturális hagyományaiľa és a ke-
riiletben ta|źihatő művészeti szewezódések által kínált program lehetőséffiąffiZETT 
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A kulturális javak védelméről és a ml:zęźtlis intézményekről, a nyilvános könfiaľi ellátásról
sző|ő t997. évi CXL. törvény 79.$ (1) bekezdés éľtelmében az onkormźnyzatközművelődési
feladatainak végrehajtásáhozkozművelődési megállapodást kĺjthęt. Az ĺinkormźnyzat k<jzmtí-

velődési feladataiľól szóló 8ll20l1. CXII. 22.) számű renđelet (továbbiakban: Rendelet) 4. $
(2) c) pontja a|apjánaz önkoľmáĺyzat közmiivelődési feladatainak e||źtásźharĺ együttmfüö-
dik: akerületi székhelyĺĺ, kulturális tevékenységet is nyujtó gazđaságitaĺsaságokkal.

A megállapođás tervezet értelmében a Kamaľazenekat váI|a|ja, hogy évente legalább egy al.
kalommal díjmentesen fellép az onkorményzat vagy az źůta\a fenntaľtott iĺtézméĺy ręndez-
vényén, ezen kívül közremfüödik Józsefuaľos kulturális értékeinek bemutatźsźlban, valamint
évente benyújtja beszámolójźľ-. Az onkormanyzatváIla|ja, hogy aKarĺarazęnekar tájékoúa-
tása a|apjźn a Jőzsefváros újságban, valamint a keľület honlapján rendszeresen hírt ad, és be-
számol a zeĺekat keľĹileti fellépéseiről, felhívja aKatlatazenekar figyelmét a keľületi páLyá-
zati lehętőségekre, valamint kultuľális, közművelődési kéľdésekben sztikség esetén konzultál
aKamatazenekaľľal. A közmúvelődési megállapodás tervezetét az előtelesztés 1. számú mel-
léklete tartalmazza.

A dĺjntés péĺungyí fedezetet nem igényel.

A Képviselő-testĹilet d<jntése a Magyaľország he|yi önkormányzaturő| sző|ő 2011. évi
CLXXxx. törvény 23. $ (5) bekezdésének 13. pontján, a kultuľális javak védelméről és a
muzeális iĺtézményekĺől, a nyilvános könyraári ellátásról sző|ő 1997. évi CXL. törvény 79.$
(1) bekezdésén, valamint az önkoľmĺínyzat közmrivelődési feladatairól sző|ő 8I/2011. (XII.
22.) számű önkoľmány zati r ęnđeleten alapul.

Kéľem az a|ábbi batá'ľ ozati j ava s lat elfo gad ás át.

Hl,rÁnoz,łTl JAvASLAT

A Képviselő-testtilet úgy dönt, hogy

1. hatźlrozatlaĺ időre, az ĺjnkormányzatpéĺuugyi kötelezettségvállalás nélkül közműve-
lődési megállapodást köt a Giusto-KaÍÍ|araKozhasznt Művészeti Kĺlzhasznú Nonpľo-
fit Kft.-vel (székhely: 1086 Budapest, Koszoľú u.23. I.l9.; adőszőĺr':24|09440-2-42.;
képviseli : Litvan Eľika).

2. felkéri a polgáľmestert az előterjesztés męllékletétképezo közmiivelődési megállapo-
dźs aláírásźra.

Felelős: polgármesteľ
Hataľidő: 1. pont esetében: 2013. április 17.

2. pont esetében: 2013. április 30.

A diintés végľehajtásńtvégző szervezeti egység: Humánszolgáltatási Ügyosztály

Budapest, 2013. április 2.

Torvényességi ellenőrzés :

Riman Edina
jegyzíl

a\l$st'-'{.L\
Sántha Péteľné
alpolgármester

nevébep és megbizá
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1. számú melléklet
Kiizművelődési megállapodás

amely létrejött egyrésztoI a

Bud apest Főváro s VIII. keriilet Józs efu áľosi Onko rmány zat
székhely: 1082 Budapest, Baross u.63-6].
totzsszám:735715
aďőszám: 1 57 3 57 I 5 -2-42
statisztikai számj el: I 57 3 57 | 5.84| 1 -32I -0I
képviseli: Dľ. Kocsis Máté polgáľmesteľ,
továbbiakban: Onkorm ányzat -,

másrészről

Giusto.Kamara Művészeti Közhasznú Nonprofit Kft.
székhely: 1 086 Budapest, Koszorú utca 23 . I.l9.
képviseli: Litván Erika igyvezető igazgatő
adői gazgatás i azono s í tő száma: 2 4 | 09 4 40 -2 - 42.
cégsegyzékszám.. 0 1 09 990869
továbbiakban: Kamarazenekar -

- egyĹittesen Felek - kĺjzĺjtt az alábbí feltételekkel.

1. A megállapodás tárgyaz
Az onkoľmźnyzat a Magyaľország helyi önkormanyzatairő| szőIő 2011. évi CL)C(XIX.
töľvény 23. $ (5) bekezdésének 13. pontjában meghatźrozott feladatok'ra az onkoľmrĺny-
zat kultutális közszolgźĺItatási feladatainak ellátása érdekében a Kanarazenekarual az
alábbi közművelődési megállapođást köti.

2. A megállapodás taľtalma:

2.| . A Karĺar azenekar díj mentesen vállalj a:

a) igény szerint, előzetes egyeztetés a|apjźn, kulturális műsoľokon k<jzremúködnek a
Kamarazenekaľ tagjai az onkoľmányzatvagy az źita|a fenntaľtott íntézmények ľen-
dezvényein évente lega|ább egy alkalommal,

b) közreműködik Józsefuaros szellemi és művészeti éľtékeinek bemutatásában, klá||ítá-
sokon, kulturális pľogramokon, irodalmi és zenei esteken,

c) jelen megállapodásban kifejtett tevékenységéľől évente egy alkalommal táľgy év de-
cember 15. napjáig írásban beszámol az onkormányzat Képviselő-testĹilete Humán-
szolgźůtatási B izotts ágrának.

f ,2. Az onkormán y zat v á||a\j a:

a) folyamatos tájékoztatást nyújt aKalnarazenekar részéte az onkormźnyzat által meg-
hirdetésre kerülő kulturális, kcjzmiivelődési célú pźiyźnatok'rő|,

b) kultuľális, kcĺzművelődési kérdésekben szfüség ęsetén konzultál aKarlarazenekaľľal,
c) a Kamaľazenekat tájékoztatźtsa alapjan a Jőzsefvźros címiĺ újságban éę honlapjrín hírt

ad és beszámo| aKamarazenekar keľĹileti fellépéseiről.



3. Felek rcgzitik, hogy jelen megállapodásban foglaltak teljesítése érdekében folyamatosan
egyiittmiĺködnek, amennyiben a két fel kapcsolatában újabb távlatok nyílnak, úgy kölcs<i-

nösen keresik annak megvalósítási lehetőségeit.

4. Kapcsol attartásr a kij elölt személyek :

onkormany zat r észér óI
Novák Imľe, Józsefuaľosi onkoľmanyzatPolgźrmęsteri Hivatal Humánszolgáltatási Ügy-
osztály, Humánkapcsolati Iľoda
telefon: 459-21-94
email : novaki@j ozsefü aros.hu

Kaĺnar azenekar Észét őI:.
Litván Erika
telefon: 333-04-59
email : litvan. erika@chello.hu

5. Jelen megállapodás a Felek által történő a|áírźs napjĺĺn lép hatályba, és hatáĺozatlaĺ időte
szól.

6. Felek rogzítik, hogy jelen megállapodásban foglaltak egymás felé pénzügyi kötelezettség-
vállalást nęm taľtalm aznak'

A közművelődési megállapodást azonkormanyzatKépvíselő-testülete ,.,..l2O13. (....) számú
határozatával fo gadta el.

Jelen megállapodás késziilt 3 pélđánybaĺ,2 o|da|on, melyet a Felek elolvastak, érte|meztek,
és mint akaratukkal mindenbeĺ egy ezőt helybenhagyőIag aIáfujak.

Budapest, 20|3. ápľilis

Budapest Főváros VIII. keľülęt Giusto-Kamara Múvészeti K<jzhasznú Non-
Jőzsęfvźtosi onkormĺínyzat profit Kft.

képviseletében képviseletében
Dr. Kocsis Máté Litvan Eľika
polgáľmester igyvezető igazgatő

Pénzügyileg ellenj egyzem:

Páńs Gyulĺáné
pénzngyiigyosztá|yvezető

Jogi szempontból ellenjegyzem:
Rimrín Edina
jegyző nevében és megbízásából

dr. Mészaľ Erika
aljegyzo


