
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
ALPOLGÁRMESTERE 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Szent László Általános Iskola igazgatója tájékoztatott, hogy intézménye kórusát - a sikeres 
Kismartoni koncert után - a bécsi Magyar Nagykövetség meghívta 2009. november 19. -
december 20. között Bécsben a bécsi Központi Kertészet szervezésében rendezett adventi 
vásáron való fellépésre. A vásár maga kiállítással és kulturális programokkal tarkított 
rendezvény, amely minden évben megrendezésre kerül. 

Az iskola kórusa a november 18-20. közötti nyitó napokon a Bécsbe akkreditált diplomatáknak és 
a sajtónak szervezett bemutatókon lépne fel. 
A fellépéssel kapcsolatban a bécsi Magyar Nagykövetségen és Központi Kertészetben egyeztető 
tárgyalásokat folytatottunk, és tájékoztatást kaptuk, hogy - a hazai fellépők mellett - csak 
intézményünket kérték fel szereplésre, így iskolánk a magyar kultúrát és oktatást is képviselheti 
Budapest színeiben. 
A szervezők a fellépőknek nem biztosítnak anyagi ellenszolgáltatást, így a költségeket 
maguknak kell állni. A 2009. november 18. - november 20-áig történő bécsi tartózkodás költsége 
50 főre 1.000.000,- Ft, melyből a kiutazás költsége 400.000,- Ft, Kőszegen biztosított szálláshely 
és ellátás 600.000,- Ft, a bekért árajánlatok alapján. 
A támogatás plusz forrás igénybevételét nem igényeli, mivel javasolom a művészeti együttesek 
és egyesületek támogatására biztosított költségvetési sorról finanszírozni, amely feletti 
rendelkezési jog a polgármesteré, de úgy gondolom, hogy célszerű a képviselő-testület 
jóváhagyása is ebben a témában. 
Az előterjesztést a Kulturális és Oktatási Bizottság megtárgyalja, és a képviselő-testületi ülésen 
ismerteti véleményét. 

Határozati javaslat: 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi, 
hogy a Szent László Általános Iskola bécsi koncertjére a polgármester 1.000.000,- Ft-
támogatást biztosít a költségvetésben a „Művészeti Együttesek támogatása" soron 
elkülönített 20.000.000,- Ft terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: Dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért: dir. Ronyecz Róbert 

Bajtek Mihályné főosztályv 
Menyhárt Sándor igazgató 

Budapest, 2009. szeptember 30. 
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