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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület 2011. október 27-i ülésére 
 
Tárgy: javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal Közszolgálati Megállapodás 
megkötésére 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 35/2007. (II.22.) számú 
határozatával döntött a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal 2007. január 1. – 2011. 
december 31. időtartamra Közszolgálati Megállapodás megkötéséről. A MÁV Szimfonikus Zenekar a 
MÁV Zrt. kulturális szerepvállalásának része 66 éve. Koncertjeiket az Olasz Kultúrintézetben, a 
Művészetek Palotájában, a Magyar Nemzeti Múzeumban és a keszthelyi Festetics Kastélyban, 
valamint a támogató önkormányzatok területén rendezik. Tartanak különleges, valamennyi korosztályt 
megszólító hangversenyeket, mint az Unokák és Nagyszülők Hangversenyei, illetve várandós 
kismamáknak és kisbabákkal érkező szülőknek szól a Szeretethang és Búgócsiga programjuk. Óvodás 
gyermekek részére a Zene-Tér-Kép program keretében biztosítanak zenei foglalkozásokat.  
 
Újpest Önkormányzata és a Zenekari Alapítvány között az első hosszú távú megállapodás 2002. évben 
jött létre. Ennek értelmében a MÁV Szimfonikus Zenekar aktívan részt vesz a kerület kulturális 
életében, az ifjúság zenei nevelésében. Az együttműködés 9 éve alatt minden évben nagyzenekari 
koncertet adtak Újpesten: hangversenyt rendeztek többek között a Városháza dísztermében, az Újpesti 
Gyermek- és Ifjúsági Házban, az Újpesti Zsinagógában. Koncerttel köszöntötték a pedagógusokat, a 
gyerekeket az Ady ÁMK-ban, s hagyománnyá váltak adventi és az Újpesti Városnapokon adott 
hangversenyeik is. A Homoktövis Általános Iskolásban rendhagyó énekórákat, hangszerismertető 
előadásokat tartottak, a Zenekar koncertjein közreműködött már a Homoktövis Nosztalgia Kórus is. 
Továbbra is céljuk, hogy a korábbi években kialakult gyakorlatnak megfelelően a kerületi lakosoknak, 
újpesti fiataloknak elsősorban az Unokák és Nagyszülők Hangversenyei főpróbáira ingyenes, egyéb 
hangversenyeikre kedvezményes belépőt biztosítsanak.  
 
Tekintettel az elmúlt évek eredményes együttműködésére javaslom a T. Képviselő-testületnek, hogy 
Újpest Önkormányzata és a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány között az új megállapodás 
megkötését támogassa. Az Alapítványt megillető támogatás összege továbbra is évente, az 
Önkormányzat költségvetési rendeletében kerül meghatározásra. 
 
 
Határozati javaslat: 
A Képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármestert a 
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal 2012. január 1. – 2016. december 31. időtartamra a 
mellékelt Közszolgálati Megállapodás megkötésére.  
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