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Tisztelt Képviselő-testűlet! 

Kerületünk kulturális élete hírnevéhez hozzájárulnak a kőbányai művészek, akikkel 
rendszeresen találkozhatunk különböző rendezvényeken. Ugyanakkor érdemes megragadni 
minden olyan alkalmat, amely alkalmas valamennyi korosztály számára újabb zeneművészeti 
impulzusok biztosítására. A mecenatúra fogalma évszázados jelenség, mely sajnos az utóbbi 
időben veszített jelentőségéből, holott szűkebb környezetünk feladata is a művészetek iránti 
fogékonyság, a társadalmi felelősségvállalás erősítése. 

Az 1945-ben alapított MÁV Szimfonikus Zenekar (1088 Budapest, Múzeum u. 11.) 
- alapítványának támogatásán keresztül - minőségi zenei élményben részesítené Kőbánya 
lakosságát, illetve ismertebbé tehetné a kerületet az idevonzott publikum által. 

A MÁV Szimfonikus Zenekar egyike az ország élvonalbeli hivatásos zenekarainak, 
repertoárja a barokk zenétől a modern, kortárs zenéig terjed, fennállása óta számos 
kiemelkedő karmester-egyéniséggel és szólistával dolgozott együtt bel - és külföldön 
egyaránt. Az elmúlt több mint hat évtized alatt számtalan nemzetközi rangú karmester 
vezényelte koncertjeiket, világsztárok sorával dolgozott együtt közös pódiumon. 

A zenekar magas művészi tudását számos külföldi turnén is elismerték, vendégszereplései 
alkalmával olyan nevezetes hangversenytermekben is fellépett, mint a tokiói Suntory Hall, az 
amsterdami Concertgebouw, a bécsi Musikvereinssaal, a stuttgarti Liederhalle és a müncheni 
Philharmonie am Gasteig. Vendégfellépései során Európa minden országában koncertezett 
már, emellett Brazíliában, Peruban, Argentínában és Kolumbiában, valamint Libanonban, 
Japánban, Kínában, Hong-Kong-ban és Cipruson aratott sikereket a zenekar. 

Több jelentős európai zenei fesztivál résztvevője volt: Lourdes, Bécs, Tesszaloniki, Merano, 
Ohrid, Róma, Assisi. Az utóbbi fesztiválhoz kapcsolódva adott hangversenyt a zenekar 
Castelgandolfoban, a pápa nyári rezidenciáján, II. János Pál pápa tiszteletére 1988-ban. 
Magyar zenekarok közül egyedüliként mondhatja el magáról az együttes, hogy 
közreműködött a legendás Három Tenor produkcióban. 1999-ben Japánban, a Tokyo Dómé
ban 32000 néző előtt hangversenyezett Carreras, Domingo és Pavarotti partnereként. 
A zenekar állandó szereplője volt Luciano Pavarotti európai búcsúkoncert-sorozatának, mely 
során két év alatt közel tíz alkalommal lépett színpadra a tenorkirállyal. 

A MÁV Szimfonikus Zenekar 1947-től szervezi bérleti előadásait Budapest legjelentősebb 
koncerttermében, a Zeneakadémián, és 2005 tavaszi megnyitása óta a Művészetek 
Palotájában. Kamarazenekari bérletsorozatait a Festetics Palotában és a Magyar Rádió 
Márványtermében adja. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármester 



A zenekar rendszeres közreműködője a Budapesti Tavaszi Fesztiválnak. A MAV 
Szimfonikusok nevéhez fűződik az elmúlt évek egyik legnagyobb szakmai- és 
közönségsikere, a Mozart-maraton. 

A jelenlegi hazai szabályozás szerint a támogatók számának bővülésével az Alapítvány még 
több állami támogatáshoz juthat, ezáltal erősítve a kulturális életben betöltött szerepét. 
Kerületünk életében már eddig is kiemelt helyet foglalt el a Zenekar, mivel évek óta a Szent 
László napokon az ő rendezésükben hallhattuk az ünnepi szent misét. Elképzelésünk szerint 
az önkormányzat és az alapítvány közötti megállapodás még inkább elősegíti a kapcsolat 
elmélyítését. 

A művészek a MÁV Szimfonikusok Zenei Alapítvánnyal kötött, öt évre (2011. január l-jétől 
2015. december 31-éig terjedő időre) szóló közművelődési megállapodás keretében (1. sz. 
melléklet) részesülnének a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
támogatásából (2011. évre 10 millió forint). Ennek fejében rendszeresen szerveznének 
kerületünkben hangversenyeket a fiatal korosztálynak, kismamáknak, nagycsaládosoknak, 
valamint nyugdíjasoknak a Kőbányai Gyermek és Ifjúsági Szabadidő Központ pódiumán, 
illetve előzetes egyeztetés alapján más helyszíneken is. Az elképzelések szerint a szintén 
Kőbányán található Mindenki Temploma, valamint a Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. 
Kulturális -Szabadidő Egyesület (TÖRI-KE, 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25.) is 
megfelelő helyszínt tud biztosítani a hangversenyek számára. 

A leendő programok közül kiemelendő: 

- A „nagyzenekar" a kőbányai Szent László Napok rendezvényen és az október 23-ai 
megemlékezésen a Pataky Művelődési Központ színháztermében adna ünnepi koncertet. 

- a Zene-Tér-Kép program keretein belül hangszerekkel való ismerkedést tesz lehetővé 
Kőbányán a gyermekek számára zenés mesék hallgatása közben, négy 
hangszercsoportban, egy-egy hangszer naponta háromszor történő bemutatásával 
(összesen 12 hangszerbemutató). A hangszerbemutatók az összes hangszert felvonultató 
mesekoncerttel zárulnak. 

- a Szeretethang hangversenysorozat folyamatosan - legalább négy alkalommal - várja a 
várandós kismamákat az őket kísérő kispapákkal együtt. A nem kőbánya területén 
rendezett koncertekre is ingyen mehetnek be a X. kerületi lakosok. 

- a Búgócsiga koncertjeikkel elsősorban a kisbabákkal érkező családoknak kívánnak 
kellemes időtöltést biztosítani Kőbányán, évente legalább négy alkalommal. 

- Természetesen nem szabad megfeledkezni a nagyszülőkről, illetve unokáikról sem, akik 
számára az Unokák és nagyszülők hangversenyei kerülnek megrendezésre, kettő 
alkalommal helyben, kettő alkalommal a Nemzeti Múzeumban. A Múzeumban megtartott 
rendezvény esetében is biztosított az ingyenes belépés minden kőbányai lakos számára, 
valamint lehetőség nyílik arra, hogy a hangversenyt látogatók számára múzeumi 
pedagógusok tartsanak ingyenes „múzeumi" foglalkozást. 

- Lehetőség nyílik arra, hogy a kőbányai Zeneiskola legtehetségesebb növendékei a 
Zenekarral együtt léphessenek fel. 
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A megállapodás értelmében a „MÁV" tíz darab tiszteletjegyet biztosítana kerületi 
rendezvényeire, Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat pedig kiemelt 
támogatóként jelenne meg a média és reklám anyagaikban. 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottsága 2010. december 2-ai ülésén az előterjesztést megtárgyalta és a képviselő
testületnek elfogadásra javasolja. 

Határozati javaslatok: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete öt évre 
szóló (2011. január l-jétől 2015. december 31-éig terjedő időre) közművelődési 
megállapodást köt a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal (1088 Budapest, 
Múzeum kit. 11.) az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
közművelődési megállapodás keretében támogatja a MÁV Szimfonikusok Zenekari 
Alapítványt (1088 Budapest, Múzeum krt. 11.), azzal a feltétellel, hogy a Zenekar 
vállalja a kőbányai hangversenyek szervezését, valamint nagyzenekari fellépéseket 
(előre láthatóan) a Szent László Napok elnevezésű rendezvényen, továbbá az október 
23-ai ünnepségen. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 
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3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
polgármestert, hogy az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe terveztessen be 
10 millió forintot a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (1088 Budapest, 
Múzeum krt. 11.) támogatására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Kovács Róbert polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: Dr. Kántásné dr. Szabó Ivett 

főosztályvezető 
Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2010. december 3. 

Weeber Tibor 
alpolgármester 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Neszteli István 
jegyző 
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Közművelődési Megállapodás 

amely létrejött egyrészről 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29., törzsszám: 510008, adószám: 15510000-2-42, bankszámla 
száma: OTP Bank Nyrt. 11784009-1551000) képviseletében Kovács Róbert 
polgármester, mint támogató (továbbiakban: Önkormányzat). 

Másrészről 

a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (1088 Budapest, Múzeum u. 11., 
adószám: 18056721-2-42, bankszámla száma: 10200971-21521573) 
képviseletében Lendvai György ügyvezető igazgató, mint támogatott 
(továbbiakban: Alapítvány), együttesen: Szerződő Felek 

között a mai napon az alábbiak szerint: 

A megállapodás célja: 
Együttműködés az Önkormányzat és az Alapítvány, mint a MÁV 

Szimfonikus Zenekar (továbbiakban: Zenekar) működtetője között az 
Önkormányzat közművelődési feladatainak megvalósítása érdekében. Az 
Önkormányzat zenei, kulturális életének új színnel történő gazdagítása és 
értékes művészi tartalommal történő megtöltése a Zenekar segítségével. A 
Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott, és létrehozott 
Alapítványon keresztül. 

A megállapodás célja továbbá az, hogy az Alapítvány, mint a Zenekar 
működtetője által Budapest Főváros X. kerület Kőbánya kulturális, oktatási és 
egyéb intézményeiben megrendezendő hangversenyeken a zene erejével segítse 
a kultúra terjesztését, a műveltség színvonalának emelését. 

Szerződő Felek a fenti célkitűzések megvalósítása érdekében az 1959. évi IV. 
törvény (Ptk.), az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, és a 
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 
szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezéseinek, valamint a helyi 
közművelődésről szóló önkormányzati rendeletben foglaltak 
figyelembevételével a következőkben állapodnak meg: 



1./ Az Önkormányzat az Alapítványon keresztül a Zenekar részére Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányán megrendezésre kerülő hangversenyeihez erkölcsi 
és anyagi támogatást nyújt az éves költségvetésében meghatározottak szerint, 
2011. január l-jétől 2015. december 31-éig terjedő határozott időtartamra. A 
támogatás 2011. évi összege 10.000.000-Ft, azaz tízmillió forint, amelyet külön 
megállapodás alapján folyósít az önkormányzat. Az évenkénti támogatás 
összegét a költségvetési rendeletben kell tervezni, és annak jóváhagyását 
követően a Szerződő Felek - az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. 
törvény 13/A. § (2) bekezdése alapján a költségvetési rendeletben elfogadottak 
alapján - külön megállapodásban rögzítik, a szerződési feltételekkel együtt. 

2.1 Az Alapítvány kötelezettséget vállal arra, hogy 

- A Zenekar a saját rendezésű hangversenyeire alkalmanként tíz darab 
tiszteletjegyet biztosít az Önkormányzat részére. 

- A „nagyzenekar" 2011-ben két alkalommal ad Kőbányán koncertet, 
előreláthatólag a kőbányai Szent László Napok rendezvényen és az október 
23-ai megemlékezésen. 

- a Zene-Tér-Kép program keretein belül hangszerekkel való ismerkedést tesz 
lehetővé Kőbányán a gyermekek számára zenés mesék hallgatása közben, 
négy hangszercsoportban, egy-egy hangszer naponta háromszor történő 
bemutatásával (összesen 12 hangszerbemutató). A hangszerbemutatók az 
összes hangszert felvonultató mesekoncerttel zárulnak. 

- a Szeretethang hangversenysorozat keretében évente legalább négy 
alkalommal várja a várandós kismamákat az őket kísérő kispapákkal együtt. 
A nem Kőbánya területén rendezett koncertekre ingyen mehetnek be a X. 
kerületi lakosok. 

- a Búgócsiga koncertjeikkel elsősorban a kisbabákkal érkező családoknak 
kívánnak kellemes időtöltést biztosítani Kőbányán, évente legalább négy 
alkalommal. 

- az Unokák és nagyszülők számára meghirdetett hangversenyeit évente kettő 
alkalommal Kőbányán, kettő alkalommal a Nemzeti Múzeumban rendezi 
meg. A Múzeumban megtartott rendezvény esetében is biztosított az 
ingyenes belépés minden kőbányai lakos számára, valamint lehetőség nyílik 
arra, hogy a hangversenyt látogatók számára múzeumi pedagógusok 
tartsanak ingyenes „múzeumi" foglalkozást. 



- A kőbányai Zeneiskola legtehetségesebb növendékei a Zenekarral együtt 
léphessenek fel. 

- Az Alapítvány szervezésében, rendezésében lebonyolított valamennyi hazai 
(esetleg külföldi) hangversenyen saját kiadású hanghordozóin (CD, videó, 
DVD), műsorfüzetein, tájékoztatókon Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzatot, mint kiemelt támogatót tünteti fel. 

3./ Az Önkormányzat a megállapodás koordinálását, valamint az Alapítvánnyal 
történő rendszeres kapcsolattartást Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat oktatásért és közművelődésért felelős szervezeti egységén 
keresztül biztosítja. Kapcsolattartó: az oktatásért és közművelődésért felelős 
szervezeti egység vezetője. 

4./ Jelen megállapodásban foglalt feladatok teljesítése során a Felek között 
keletkezett vitás ügyeket elsősorban tárgyalások útján kell rendezni. Ha a vitás 
ügyben a tárgyalás megkezdésétől számított 30 napon belül nem jön létre 
megegyezés, bármelyik fél jogosult bírósághoz fordulni. 

5./ Jelen megállapodás módosítása csak mindkét fél egyező akaratával és 
felhatalmazott képviselőjének aláírásával érvényes. 

6./ A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a megállapodás 
időtartama alatt bármelyik fél körülményeiben lényeges változás következik be, 
egyeztető tárgyalásokat folytatnak a megállapodás tartalmának megváltoztatása, 
esetleges megszüntetése tárgyában. A körülményekben bekövetkező lényeges 
változás különösen a Szerződő Felek gazdasági helyzetében bekövetkező 
változás. 

1.1 A megállapodás három hónap felmondási idő megtartásával bármely fél 

részéről felmondható. 

Súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondásnak van helye. 

8./ A megállapodás hatályát veszti a benne foglalt időtartam lejártával, de az a 

felek újbóli megállapodásával meghosszabbítható. 

9./ A szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. vonatkozó rendelkezései 
az irányadóak. 



10./ Szerződő Felek a megállapodást elolvasás és együttertelmezes után, mint 
akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 

Budapest, 2010. 

Alapítvány 
Lendvai György 

ügyvezető igazgató 

Ellenjegyezte: 

Szakmai és jogi szignáló: 

Önkormányzat 
Kovács Róbert 
polgármester 


