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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 

Tárgy: javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal Közszolgálati Megállapodás 

megkötésére 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete 410/2011. (X.27.) számú 

határozatával döntött a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal 2012. január 1. – 2016. 

december 31. időtartamra Közszolgálati Megállapodás megkötéséről. A MÁV Szimfonikus 

Zenekar koncertjeit 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. 

 

Újpest, 2017. április 20.  

 

 

 

 

  

 Dr. Molnár Szabolcs 

 

Határozati javaslat: 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben 

foglaltakat megtárgyalta és felhatalmazza a Polgármestert a MÁV Szimfonikusok Zenekari 

Alapítvánnyal 2017. január 1. – 2021. december 31. időtartamra a mellékelt Közszolgálati 

Megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Polgármester, a hatáskörrel rendelkező Alpolgármester útján 

Határidő: folyamatos 
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KÖZSZOLGÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

amely létrejött egyrészről 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata 
cím: 1041 Budapest, István út 14. 

adószám: 15504005-2-41 

képviseli: Wintermantel Zsolt polgármester 

a továbbiakban, mint Támogató, 

valamint a 

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 

cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. 

adószám: 18056721-2-42 

cégjegyzékszám: 9. Pk. 61561/1993 

bankszámlaszám: 10200971-21521573-00000000 

képviseli: Fenyő Gábor György kuratórium elnöke, Lendvai György ügyvezető igazgató 

a továbbiakban, mint Támogatott – együttesen Szerződő Felek – között az alulírott helyen és 

napon, az alábbi feltételek mellett: 

 

I. A megállapodás tárgya 

A MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és létrehozott 

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványon keresztül. 

II. A megállapodás célja 

Újpest zenei, kulturális életének új színnel való gazdagítása és értékes művészi tartalommal való 

megtöltése a MÁV Szimfonikus Zenekar segítségével. 

Újpest Önkormányzata az Alapítványt –mint a Zenekar működtetőjét– bízza meg annak 

érdekében, hogy a Zenekar a korábbi időszak színvonalán tevékenykedhessék tovább, 

tevékenységét Újpest területére, kulturális és oktatási intézményeire is kiterjesztve. 

III. A megállapodás időtartama: 

A Megállapodás 2017. január 01. napjától 2021. december 31. napjáig terjedő időszakra kerül 

megkötésre. 

IV. A támogatás összege: 

Az Alapítványt megillető támogatás összege évente, az Önkormányzat költségvetési 

rendeletében kerül meghatározásra. 

Szerződő Felek rögzítik, hogy a felhasználásra kizárólag Támogatott jogosult. 

Támogatott a támogatás összegéről elkülönítetten köteles nyilvántartást vezetni. 
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V. A Támogatott feladatai 

Támogatott az éves támogatás fejében vállalja, hogy  

1. alkalmanként 10 db mesterbérletet biztosít saját rendezésű hangversenyeire a Művészetek 

Palotájába, és 4-6 db-ot az Olasz Kultúrintézetbe; 

2. évente egy alkalommal, a későbbiekben meghatározott helyszínen és időpontban 

nagyzenekari hangversenyt ad Újpest területén, vagy az Önkormányzat által meghatározott 

más helyszínen; 

3. a MÁV Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttesek évente négy 

alkalommal fellépnek az Önkormányzat, illetve annak felhatalmazásával más intézmény 

által rendezett koncerteken, ünnepségeken;  

4. szervezésében, rendezésében lebonyolított valamennyi hazai (esetleg külföldi) 

hangversenyen saját kiadású hanghordozóin (CD, videó, DVD), plakátjain, műsorfüzeteiben, 

tájékoztatóin Újpest Önkormányzatát, mint a zenekar támogatóját feltünteti; 

5. minden naptári év végén (minden év január 31. napjáig) szakmai és pénzügyi beszámolót 

és elszámolást készít, melyből ellenőrizhető a támogatás megállapodás szerinti 

felhasználása. 

A szakmai beszámolónak tartalmaznia kell a megvalósult tevékenységek megnevezését, 

célját, részletes leírását, időpontokat, helyszínt, résztvevőket, elért eredményeket. A szakmai 

beszámolóhoz mellékelni szükséges a megvalósítást igazoló dokumentumokat: jelenléti ívek 

(a programban részt vevők neve, aláírással, dátummal ellátva) és fényképek. 

A pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:  

a.) számlaösszesítő, amely az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 

tartalmazza; 

b.) az elszámolni kívánt költségeket igazoló, záradékolt számviteli bizonylatok; 

c.) a pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylatok (banki átutalás igazolása vagy 

kiadási pénztárbizonylat); 

d.) hitelesített aláírási címpéldány másolata. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az elszámolás készítése során a záradékolás keretében az 

eredeti bizonylaton szöveges formában fel kell tüntetni: „elszámolva ... Ft Újpest 

Önkormányzata által ... évben a MÁV Szimfonikus Zenekar támogatása keret terhére”. 

A Szerződő Felek rögzítik, hogy az elszámolás készítése során hitelesítés keretében a 

Támogatott köteles a záradékolt eredeti számviteli bizonylat fénymásolatára pecséttel, vagy 

kék tollal szöveges formában rávezetni, hogy a másolat és az eredeti példány megegyezik, 

például: „Az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat”, és ezt a szervezet 

képviselőjének dátummal és cégszerű aláírásával (aláírással és pecséttel) igazolnia kell.  

Támogatott jelen megállapodás aláírásával tudomásul veszi, hogy a beküldött összes 

dokumentum, számviteli bizonylat, pénzügyi teljesítést (kifizetést) igazoló bizonylat másolat 

valamennyi oldalát hitelesíteni kell. A hitelesítést a szervezet hivatalos képviseletére 

jogosult személynek kell elvégeznie. 

6. az új hangversenyévad tervét minden év június 15. napjáig megküldi Újpest 

Önkormányzat Gazdasági, Oktatási és Kulturális Alpolgármestere részére. 

VI. A Támogató feladatai 

1. Támogató a maga részéről minden szükséges intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a 

MÁV Szimfonikus Zenekar számára a központi vagy egyéb költségvetésből, állami 

intézmények vagy közalapítványok által az önkormányzatok útján törvényesen nyújtható 
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normatív vagy pályázati támogatásokat a Zenekar javára elnyerje, ennek érdekében az afelett 

rendelkező szervezet vagy testület felé az igényeket benyújtja, és a támogatás elnyerése 

esetén azt saját támogatásán felül az Alapítvány rendelkezésére bocsátja; 

2. szimfonikus együttesének tekinti, kiadványaiban és kommunikációs tevékenységében 

ekként propagálja, a kerület kulturális programja és a városi propaganda tervezése során 

ilyen minőségben veszi tekintetbe; 

VII. Egyéb megállapodások 

1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben Támogatott a támogatás felhasználásáról 

nem a jelen szerződés V. 5. pontjában rögzített módon számol el, úgy Támogató jogosult a 

szerződés felbontására, mely az átadott pénzeszköz visszafizetését vonhatja maga után. 

2. Szerződő Felek rögzítik, amennyiben jelen megállapodás szerinti támogatás után bármiféle 

adó- vagy illetékfizetési kötelezettség keletkezne, úgy az teljes egészében Támogatottat 

terheli. 

3. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

tv. 37. § (1) bek. által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Önkormányzat 

kijelenti, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatban a szerződéskötés évét, a szerződés 

iktatószámát, a szerződés kedvezményezettjének nevét, a támogatás célját és összegét, 

továbbá a szolgáltatási kötelezettség megnevezését, helyét és időtartamát közzétenni köteles. 

Felek az adatvédelmi szabályoknak megfelelően járnak el. 

4. Szerződő Felek tudomásul veszik, hogy jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a 

közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény 

szerinti összeférhetetlenségi, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló 

nyilatkozatok. 

5. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 1. § 4. pontja és a 

41. § (6) bekezdése értelmében, továbbá az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.) 50. § (1a) bekezdése, 

illetőleg a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. §(1) bek. 1. pontja szerint a 

Szolgáltató képviselője úgy nyilatkozik, hogy a Szolgáltató átlátható szervezetnek minősül. 

A Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a Megrendelő/Vevő nem köthet vele érvényesen 

visszterhes szerződést, illetve a létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthet kifizetést, 

amennyiben a Szolgáltató a nyilatkozata ellenére nem minősül átlátható szervezetnek. Felek 

rögzítik, hogy a Megrendelő/Vevő jelen pont szerinti feltétel ellenőrzése céljából, a jelen 

szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. §-ban foglaltak szerint jogosult a 

Szolgáltató átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni. 

A Szolgáltató – képviselője útján – a jelen pont szerinti nyilatkozatban foglaltak változása 

esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt/Vevőt tájékoztatni. Valótlan tartalmú 

nyilatkozat alapján kötött jelen szerződést a Megrendelő felmondja vagy – ha a jelen 

szerződés teljesítésére még nem került sor – a jelen szerződéstől eláll. 

6. Amennyiben a jelen szerződéssel az V. pontban meghatározott tevékenység Támogatottnak 

fel nem róható okból meghiúsul, vagy tartós akadályba ütközik, a jelen szerződésben 

meghatározott jelentési kötelezettség teljesítése mellett az igénybe nem vett támogatásról 

Támogatottnak írásban le kell mondania. 

7. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
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Szerződő Felek a jelen szerződésben foglalt feltételekkel egyetértenek, azokat közösen 

értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után cégszerűen 

jóváhagyólag aláírták. 

 

Budapest, 2017. május „      „ 

  

  

  

  

_______________________________ _______________________________ 

Budapest Főváros IV. kerület 

Újpest Önkormányzata 

MÁV Szimfonikusok 

Zenekari Alapítvány 

mint támogató nevében mint támogatott nevében 

Wintermantel Zsolt Lendvai György 

polgármester ügyvezető igazgató 

  

  

Pénzügyi ellenjegyzés:  

  

  

_____________________  

Kassai Lóránt  

főosztályvezető  

 

 
 


