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BUDApEST r6vAnos xvt. runUlrrr oNxoRrlrANyzlr
polcARursrERE

Kisziilt a 2017. okt6ber 18. napjdn tartand6 kdpvisel6-testiileti tildsre.
Kdszitette: dr. Hajducsek-l,aposi Eniko gazddlkodiisi tigyoszt6lyvezeto

Tirgy: .lavaslat a Kertv6rosi
Egyest.ilet megalakukisiinak
mfikOddsdnek tiimo gatiisiira

Fuv6szenekari
ds jdvobeni

Vikol K6lmrin fi-iv6szenekari karmester azzal a k6rdssel fordult hozzrim, hogy a M6ty6sfdldi
Ftv6szenekar alapjain l6trehozn6 a Kertv6rosi Friv6szenekarl egyesiileti formiiban, amelynek
l6trejottdhez, valamint jrivobeni mirkodesehez az Onkorm6nyzat tamogatesAt kernd. (1. sz.
nrell6klet)
Onkorm6nyzatunk sziimdra ez egy kivril6 lehetoseg. amennyiben a zenekar a keriilet j6
hirnevdt orszdgosan, s6t akar nemzetk6zi szinten is gyarapitja. valamint hogy a Riicz Aladiir
zeneiskola n<ivenddkeinek felt6p6si lehet6sdget teremt.
Az egyeztet6sek soriin - cserdbe az cinkorm6nyzati tiimogat6s6rt - az althbiak biaosit6srit
kdrtem a karmesteftol a ldtreiov6 egyesiilet rdszdrcil:

- 6vi 12 6ra idotartamban nyilviinos 6nkorm6nyzati rendezvdnyeken ingyenesen
(nemzeti tinnepek. tdrzene) fell6pjen.

- a zenekari kritelezo min<jsit6seket szerezze meg,
- dvente tcibb alkalommal orszdgos. valamint legal6bb egy alkalommal ktilfrldi

rendezvdnyeken. versenyeken l6pjen fel.
- a zenekarban azok tagjai kcizcitt 30 yo-os ardnyban a Budapest XVI. kertileti Rricz

Aladiir Zeneiskola ndvend6kei rdszdre helyet ds lelldp6si lehetos6get bizositson.

A XVI. kertileti Rricz Alad6r Zeneiskola intdzm6nyvezetoje. 26lyomi Arpdd,
szand6knyilatkozat6ban vdllalta, hogy egyiithttikodik a leendo fuv6szenekari egyesiilettel. A
ZeneiskoLiban zen6t tanul6 gyerekek sziimdra biztositja az zenekarban t6rtino rdszvdtel ds

fell6pdsek lehetosdg6t. valamint a zenekar n6pszerr.isitesdt. (2. sz. mell6klet)

Kdrem a Tisaelt
sziveskedjen!

K6pviselo-testtiletet. hogy AZ eloterjesztds trirg-v6ban dOnt6st hozni

Hatrirozati javaslat,,A" alternativa:
Budapest F6vdros XVI. keriileti Onkorm6nyzat K6pviselo-
testiilete ugy dcint. a Kertvarosi Ftv6szenekari Egyestiletet a
megalakit6st krivetoen tAmogatni kivrinja. A mtikt d6si

'I'isztelt K6pvisel6-testtilet!

A Idtrej<ivci Kertviirosi Ftr,6szenekar Eg1'estilet riszdre Vikol K6lmiin karnrester elk6szitette a

2018.6ii koltsdgvetds tervezetdt. amely tartalmazza a mr-ikciddshez sztiksdges kiadasokat. a

karmesteri tiszteletdiiat. a profi zen6szek tiszteletdijiit ds annak ad6vonzatait, a konyvel6si
dijal, a teremb6rleti dijat, a versenyek. felldp6sek eseti kiad6sait, valamint a milkdddshez
sztiksdges egydb cszkdzok kolts6g6t. Ez a tervezett cisszeg tdbb mint 11 milli6 Ft, amelyhez
az 0nkorm6ny zal rdszerol 6 milli6 Ft hozzdj6rulis biztositds:it kdri. Ezen feliil
eszk<izbeszerz6sre forditand6 tiimogat6st kdr. amely egyszeri 2 milli6 Ft. A tdmogatrisb6l a

zenekar rdsz6re kottatart6kat. szdkeket ds hangszereket szerezne be. (3. sz. mell6klet)
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ktiltsegekhez 2018. dvben 6.000.000 Ft hozz6jrirulrist biztosit.
ame myiben az Egyestllct ingyenesen viillalja. hogl':
- ivi 12 ora idotartan.rban nyilvdnos cinkonnzinyzati

rendezvi3nyeken lell6p,
- a zenekari k6telez6 minositdseket m egszerzi,
- ivente trjbb alkalommal orsziigos, legal6bb egy alkalommal

kiiltbldi rendezv6nyen, \'ersenyen Icllep. amell'nck
keretiben a kertilet j6 hirnevct viszi.

- a zenekir tagjai kozdtt 30 %-os arAnyban a Budapest XVI.
keriileti Rricz Alad6r Zeneiskola novendikei rdszere l.rclyet

ds lelldpisi lehetosdget biztosit.
A K6pviselii-testtilet I'elkiri a polg6rmesterl. hogy'a 201ti. ivi
k<iltsigvetds tervezisekor gondoskodjon a 6.000.000 Irt
mLikdddsi hozzrijiirul6s, valamint 2.000.000 Irt eszkcizlc j lesztesi
tAnrogatiis koltsegvetisi rendelctbe torldno bcipit6sd16l.

Hatrilido: 2017. decembcr i I .

Felelos: Koviics I)iter polgdrrme ster
(clfbgad6sa egyszerri sz6tribbsigct ig6nyel)

Hat6rozati javaslat,,B" altcrnativa:
Budapest F6vriros XVI. kertileti Onkormanyzat Kdpviselo-
testiilcte tgy d<int, a Kertviirosi Friv6szenekari Egyestiletet a

megalakit6st kovctoen nem kivanja tdmogatni.
A Kipviselo-testilet felkdri a polgiirmestcrt, hogy a kerelmet
benyLijto Vjkol Krilmrin l'tvoszcnekari karmestert a dontcsrol
t6j6koztassa.

l-{attirido: 2017. okt6bcr 3 I .

Irelelos: Ko v6cs Piter polgdm.rcster
(ellbgad6sa egyszcni sz6tcibbsiget ig6nycl)

Budapest. 2017. oktober 5.

Koviics Pdtcr
polgiirmcster

Lhttarn

F1
Ancsin Li{sIIo
jegyzo {,1 
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'l':irgvalja: (iaztl:rsrigi 6s l'6nziigf i Biz,oltsitg

Melldkletek:
I . sz. Kdrelem
2. sz. Budapest XVI. kertileti R6csz Alad6r Zeneiskola igazgat6jdnak nyilatkozata
3. sz. Kdltsdgvetds (mtikodis 6s eszkozbeszerzds)
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Budapest F6viros

XVt. ker0leti Onkorminyrata

Budapest, 20t7. okt6ber 2.

Kov6cs P6ter

Polg6rmester Ur

r6sz6re

T5rgv: K6relem, a KertvSrosi Frlv6szenekari Egyesi.ilet megalakltdsdra 6s

jov6beni tdmogatdsira

Mell6klet: Kcilts6gvet6s tervezet

Tisztelt Polgdrmester Ur!

Tisztelettel k6rjrik Polg6rmester Urat 6s a XVl. ker0leti K6pvisel6 Testiiletet,
hogy tdmogassa a Kertvdrosi Ftv6szenekari Egyes0let megalakitdsdt, illetve

m(kod6s6t a bejegyz6st kovet6en.

Megalakul6 Egyestiletrink kUldet6se, hogy Kertvdrosunkban n6pszer0s6get

szerezzen a fdv6s zenei kultri16nak, a komolyzen6nek, a zenetanulSsnak,

lehet6s6get adjon a ker0leti zeneiskola ndvend6keinek a nagyzenekari

r6szv6telre. C6lja toviibbii, hogy aktiv r6sztvev6je legyen az onkorm5nyzati 6s a

ker0letben zajl6 hivatalos rendezv6nyeknek, tov6bbd m(krid6s6vel szines[tse a

ker0let kulturilis programjait.

A Miitydsfdldi Frlv6szenekar 40 6ves munkiijiit folytatva, a megszerzett

tapasztalatokat 6s kapcsolati t6k6t kamatoztawa, az eddig el6rt eredm6nyekre

(hazai 6s nemzetkozi min6sft6sek, versenyeken szerzett kiviil6 eredm6nyek)

alapozva, a tovdbbiakban is c6ljdnak tekinti az orsz6gos 6s nemzetkozi szinten is

megbecsiil6st jelent6 versenyeken, fesztivdlokon va16 r6szv6telt, 6s ljabb
min6sit6sek megszerz6s6t. A nemzetkozi 6s orszSgos szlntereken val6

megjelen6s, a j6 teljesitm6ny, ker0letfink hirnev6t dregbiti szerte a vil6gban. Az

Egyesrilet jov6beni terveiben szerepel a kerOletiinkben, hdzigazdak6nt szerepl6

fesztiv6l megrendez6se is, mely szint6n nagy lehet6s6g a bemutatkozAsra, ij
kapcsolatokra 6s elismer6sek megszerz6s6re.
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A friv6szene n6pszerfs6ge t6retleniil emelkedik nemcsak orszdgunkban, hanem

szerte a vil5gban, ez6rt a Ffv6szenekar jelenl6te a kerijletiek szdmdra is egyre

fontosabb6 vdlik. Egyestilet0nk megalakit6sa 6s t6mogatdsa vdrosr6sztink

pozitlv megit6l6s6hez sokat tehet hozzi.

Cdlja, egy olyan kcizciss6g l6trehoz6sa, amely nyitott mindenki el6tt. Zen6szek,

tehets6gek 6s csupdn zenekedvel6k, rajong6k el6tt. Nem zSrt kozoss6get

k6pzel el, hanem egy nyitott, tanitani viigy6, 6rt6keket ad6 6s k6pvisel6

egyestil6st, amely nem f0gg 6letkort6l, vagy iskolai k6pzetts6gt6l. Lehet6s6get

ad a ker0letrink ZeneiskolSjdban tanul6 di5koknak, tanult zen6szeknek, vagy

akdr tehets6ges civil zen6szeknek, hogy r6szestiljenek a f0v6szenekari

6lm6nyekben.

Hissz0k, hogy tev6kenys6grink lelkesed6st generSl a jelen 6s jov6 zeneiskolds

gyermekei szdmdra. C6lunk, hogy egyre t6bb fiatal zen6sz, zeneiskolai

ncivend6k ker0lj6n be a Kertvdrosi Friv6szenekarba, sz6muk egyre jobban

ndvekedj6k majdani Egyes0letrinkben.

Tisztelettel k6rj0k PolgSrmester Urat, hogy tdmogassa EgyesUletUnk

megalakitds6t.

Az Egyesrilet megalakul5sdt kdvet6en k6rj0k, hogy az Egyestilet

kolts6gvet6s6hez jSruljon hozz5, m(kod6si timogatdst nytljtson, melynek

osszege 6vi 6 milli6 Forint.

K6rjiik, hogy a megalakulist kdvetSen, saj6t eszkoz 6s hangszerdllomdny

l6trehozdsdban tdmogassa az Egyestiletet, egyszeri, 2 milli6 Forint

hozz6jS ru lSssa l.

A zenekari m(kdd6shez az onkorm6nyzati t6mogatdson felUl egy6b forrdsokhoz

is szeretn6nk hozzdjutni. (adom6nyok, felajiinliisok, szponzorok, p5lydzatok

stb.)

,.4]:e

A l6trejciv5 Kertvd rosi Friv6szeneka ri Egyesti let vii I la lja :

- Az Onkorm6nyzat ekal szervezett hivatalos 0nneps6geken r6szt vesz,

m(isort ad



Kertileti t6rzen6t szolgdltat dvente tobbsz6r, az Onkormdnyzat 6ltal

szervezett egy6b programokon szerepel

Egytittm(kodik a kertileti R6cz Alad6r Zeneiskol6val. Az ott tanul6

(zenekari munkdra felk6szitett) zeneiskolds novend6keket aktlvan

foglalkoztatja, ndvekv6 l6tszimban hlvja 6s v6rja a zenekar soraiba.

Magas szlnvonalon v6gzi munk6j6t, Egyes0leti munk5jSban a j6 hirn6v

meg6rz6s6re, rljabb elisme16sek megszerz6s6re trjrekszik.

Tisztelt Po196rmester 0r!

Bizva tdmogatSsdban, az Egyesr.ilet megalakit6s6hoz szriks6ges adatokat (n6v,

szdkhely, alapft6 tagok listiija) az alapit6st bejegyz6 rigW6d rendelkez6s6re

bocsdtottuk. A pozitlv k6pvisel6testrileti d6nt6s rem6ny6ben, az Egyesi.llet

bejegyz6s6nek folyamatdt el szeretn6nk i nditani.

Egy6b tiij6koztatiis:

A zenekar tervezett tags5ga kb. 40 f6. Ebbdl 12 f5 zeneiskolai aktiv tanul6. A

zeneiskolai tanul6k n6vsor516l, akik r6szt vehetnek jelenleg a Zenekar

munkdjdban, 26lyomi Arpdd igazgat6 Urt6l k6rtUnk 6s kaptunk irdsos

tiij6koztatiist.

Tiimogatiisiiban bizva,

Budapest, 2017. okt6ber 2.

Tisztelettel:

fr s+ ktarct c4
Vikol Kiilmiin Mikl6s

f0v6szenekari karmester



(6lts6wet6s Terv€zet - Kerw6rosi Fuv6s2eneleri ESyesolet

Kiadiis
havonta evre 6ssrescn

Megj€gyl6s

F6bb kiadisok
150000 1800000 szrml,s (nincs ad6vonzata)Tisztelet dij Karmester

8 el6adds, 20 p.6ba, (30 fizetett zen6sz)Tisztelet dii zendszek-krizremUkijd6k 2500000
Tiszteletdii ad6vonzatai 84000( 30 f6l6vi 28 alk. munkavellel6s /1000 Ft ad6

950000 10 000/0raTerembdrleti dii (zeneiskola ai6nlata)
Hansszerhaszn6lati dii, kottadllvdnvok 15000 180000

360000Adminisztrdci6s havi tisztelet dij
Adminisztraci6s dii ad6 vonz. 10000
(6nwel6sidii 19050 228600
Bankszdmlavezet6si k6ltsds 100000

7 08E 6(x'
(Cvi egy nagy tesztivAu

nevez6si diiak 50000
200000

6tker6s 300000
300000

biztositis 70000
70000

990 @O

MAFUSZ 20000
WASBE 35000
min6sit6sre jelentkez6s 35000

90 (xx,

Fell6p6sek (nemzeti Unnepek, min{h6tdsek, hazai
rendez6sii koncert, t6rzene, stb.l

szdllitdsi kciltsdsek 200000
technikusi dij 30000
hangositds 30000
teremberlet 300000
nyomdaianyagok 50000
reprezenteci6 (aiinddkok, fogadds, szdllds, 200000
dfiak, n6vresz616 dijak (oklevelek, kupdk) 50000
mazsorett fell6p6sii dii (3-4 alkalom 150000

I 010 (m
Eszk6z6k

kottdk 100000
hansszer v6sdrlds 100000
hangszer bdrl6s 100000
hangszer iavitds 100000
hangszer tokok 100000
menet kottatart6k 30000

40000
m6anyag is porceldn ev6eszk6zdk, konyha

eszk0z0k (kancs6, t6lca, terit6 stb.)
100000

kottatart6 40000
li, diik 100000
hansszer kies6szit6k (nddak, dllvdnvok. 200000

t 010 fito

irodaszerek. nvomawdnvok (ad6) 100000
fdnvm6solopapir 15000
f6nvmdsol6 E6DltintaDatron 100000
zdrhato szekriny 100000
molino 30000
weboldal 25000
mappik 60000
egvenruha 180000
sz616lapok 20000
plakitok 20000
stidi6 munka, audio hansanvag sv6rtdsa 30000
foto 6s k6o- 6s hansfelv6tel kdszit6s 50000
szervezdsi diiak 60000

50000rekl6manvasok
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Szuks6ges eszkozbeszerz6s
6raj6nlatok alapj5n kalkul5lva

Nagydob. perg6dob, r€zl6ny6r
menetfelszerel€ssel JsCI O00
kottatart6k 40 db 260 000
menet kottacsipeszek han gszerekre
szerelhet6 200 000
dobfelszerel6s 130 000
0stdob 2 db 1 400 000
egy6b 0t6hangszerek (fdm h6 romszog,
gir6, kasztanyett, csorg6dob, kolomp,
b6ka, stb) 50 000
piccolo 1- db 120 000
osszecsukhat6 sz6k 50 db 90 000
harangjdt6k 50 000
mikrofon elr6sit6 hanga llal 50 000
hangszertart6 6llvdnyok 50 000
sordin6k 30 000
0sszesen 2 580 000
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tudepest,XW.Kpniktd

Rdaz Afaffifir- Zerue,kRpfu

Budapest XVl. keriileti R6cz Alader Zene- lAnc-, K6pz6- 6s
lparm0v6szeti Alapfoki M[v6szeti lskola
'l'165 Budapest, T6ncsics u. 7.
Tel: (1)403-2093, (1)407-2407 F axi (1140241s4
e-mail: info@razeneiskola.hu
www,razeneiskola,hu

Budapest F6vd ros XVl. kerr.ileti Onkormdnyzat Polg6rmesteri H ivatal

Kovdcs P6ter PolgSrmester 0r r6sz6re

1163 Budapest Havashalom utca 43.

Tdrgy: szdnd6knyilatkozat

Tisztelt Kovdcs Peter Po196rmester Url

Eziton kifejezem abb6li sz6nd6komat, hogy t6mogatom a Friv6szenekari

Egyes0let l6trejdtt6t, biztositom a lehet6s6get a f[v6szenekarban r6szt venni

kivdn6 novend6kek szdmdra, hogy rendszeresen fell6phessenek az egyesrileti

zenekarban. Lehet6s6geimhez m6rten biztositani kivdnom, hogy ebben a

zenekarban minel tobb zeneiskol6s ncivend6k vegyen r6szt. Legjobb tuddsom

szerint kivdnom nepszer(siteni iskoldn beli..il a f0v6szenekari munk6t, a zenekar

esem6nyei16l rendszeresen tdj6koztatom a nevel6testrilet tagja it.

Jelen sz5nd6knyilatkozatot sajdt elhatdrozdsb6l lrtam meg.

2017. okt6ber 5.

26lyomi Arpdd Baldzs lnt6zm6n ezet6


