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1. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a 111/2021. (IX. 30.)
önkormányzati határozatával vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújtott a Bach
Akadémia Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány; székhelye: 1011 Budapest,
Szalag u. 7., adószáma: 18210084-1-41; képviseli: Csicsvári Gyula, kapcsolattartó: Bán István)
részére a „10. Budavári Bach Fesztivál 2021 ősz/tél" koncertsorozat" lebonyolítására.
Az Alapítvány által szervezett nagyzenekari koncert megrendezése nehézségekbe ütközik mind
az erősödő járvány negyedik hulláma, mind a szervezési idő szűkössége következtében; ennek
ellenére ezek a nehézségek új lehetőséget is indukálnak.
A nagyzenekari koncert helyett egy magas színvonalú kamarakoncert megvalósítására kerülne
sor, valamint emelkedne a tervezett orgonakoncertek száma, továbbá a fel nem használt
összegből technikai eszközök beszerzése valósulna meg.
A programok és a felhasználás módja az alábbiak szerint módosulna:
•

a nagyzenekari koncert (No.l. Bach-kantáták - zenekari koncert) helyett egy
kamarakoncert megrendezése,

•

a tervezett öt orgonakoncert (No.2-6. 5 db Orgonakoncert)
orgonakoncert megvalósítása,

•

hangszer- és hangtechnikai beszerzés.

helyett hat-hét

Az Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás
átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint alapítványi kérelem esetén
kizárólagos hatáskörben az önkormányzat Képviselő-testülete jogosult dönteni.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:
Mötv.) 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető
főszabály szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati
javaslat elfogadására!

2. Döntési javaslat

Döntési alternatívák
A.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány program- és felhasználásmódosítási kérelméről

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 111/2021 (IX. 30.)
önkormányzati határozata alapján megkötött BDV/20596-3/2021 ügyiratszámon
létrejött támogatási szerződés módosítását nem támogatja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport
B.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2021. (....) önkormányzati határozata
a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány program- és felhasználásmódosítási kérelméről

1.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 111/2021 (IX. 30.)
önkormányzati határozata alapján megkötött BDV/20596-3/2021 ügyiratszámon
létrejött támogatási szerződést a határozat melléklete szerint módosítja.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a támogatási szerződés módosítás
aláírására.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Végrehajtásért felelős: Szervezési Csoport

3. AZ ELŐTERJESZTÉS MELLÉKLETE(l)

1.
2.

Támogatási szerződés módosítása
Módosítási kérelem

1. melléklet
TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

mely létrejött egyrészről
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1., törzskönyvi
azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543-00100000,
képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester) az államháztartásróLszóló 2011. évi CXCV. törvény
48/A. § (3) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 65/B. § (1) bekezdése alapján a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (a
továbbiakban: Támogató)
másrészről
a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány (székhely: 1011 Budapest, Szalag utca 7., nyilvántartási szám:
13-01-0003402, adószám:

18210084-1-41,

bankszámlaszám: OTP

Bank 11794015-20000796

00000000 képviselő neve: Csicsvári Gyula elnök (a továbbiakban: Támogatott, a továbbiakban együtt:
Felek)
között az alábbi feltételek szerint:
I.

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének 111/2021 (IX. 30.)
önkormányzati határozata alapján a Felek között a BDV/20596-3/2021 ügyiratszámon - a „10.
Budavári Bach Fesztivál 2021 ősz/tél" koncertsorozat" lebonyolítására - támogatási szerződés jött
létre.

II.

A Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük fennálló Támogatási szerződés 3. pontját a jelen
megállapodásban foglaltak szerint módosítják:
1.

2.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a Támogatott által benyújtott, Támogatási Szerződés 7. mellékletét képező
kérelemben és a módosítási kérelemben feltüntetett célokra, a támogatói döntést tartalmazó
111/2021. (IX. 30.) önkormányzati határozat kelte, azaz 2021. szeptember 30. napja és 2022.
január 31. napja között használható fel, az alábbiak szerint.'
•

a nagyzenekari koncert (No. 1. Bach-kantáták - zenekari koncert) helyett egy
kamarakoncert megrendezése: tiszteletdíjak, kotta vásárlás, szállás, utazás, parkolás,'

•

a tervezett öt orgonakoncert (No.2-6. 5 db Orgonakoncert) helyett hat-hét orgonakoncert
megvalósítása: tiszteletdíjak, szállás, utazás;

•

egyéb költségek, kiadások: hangszer- és hangtechnikai beszerzés, hangolás, hangfelvétel,
marketing, web fejlesztés, szervezés, fotózás.

A Támogatási Szerződés a jelen Szerződésmódosítás 1. számú mellékletével egészül ki, amely
a Támogatási szerződés 7. mellékletének részét képezi.

A Felek között megkötött BDV/20596-3/2021 ügyiratszámon létrejött támogatási szerződés jelen
Szerződésmódosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
Jelen Szerződésmódosítás mindkét fél aláírásának napján lép hatályba.
A jelen Szerződésmódostással nem érintett kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az Áht., az Ávr., valamint Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő

testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson
kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati

rendelete vonatkozó

rendelkezései irányadók.
A jelen Szerződésmódosítást a Felek, mint akaratukkal mindenben egyezőt, előzetes átolvasás és
együttes értelmezést követően, jóváhagyólag írják alá.
Jelen Szerződésmódosítás 4 eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült,
amelyből 3 példány a Támogatónál, 1 példány a Támogatottnál marad.

Budapest, 2021. november
a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester

Jegyzői szignalizáció:

dr. Németh Mónika
jegyző
2021. november „

Pénzügyi ellenjegyzés:

Szabó Zsolt
gazdasági irodavezető
2021. november „
"

Melléklet:
1. Támogatott módosításra irányuló kérelme

Erről értesülnek:
1. Támogatott
2.
Gazdasági Iroda
3. Jegyzői Iroda
4.
Szervezési Csoport

Budapest, 2021. november
a Támogatott képviseletében:

Csicsvári Gyula
elnök
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Bach Akadémia Kulturális Alapítvány
1011 Budapest, Szalag u. 7.
Adósz.: 18210084-1-41

Budavári önkormányzat
1Ö14 Bp., Kapisztrán tér 1.
Tárgy: módosítási kérelem
„111/2021. (IX.30.) önkormányzati határozat"
10. BUDAVÁRI BACH FESZTIVÁL 2021 ősz / tél

Tisztelt Önkormányzat!
Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy a Budavári Önkormányzat aktívan képviseli a magas-kultúra mindenen
átívelő értékét és nagyon köszönjük, hogy idei, immáron jubileumi 10. Budavári Bach Fesztiválunk - mely egy
Nemzetközi Örgonafesztivál - sikeres megrendezését is a szívükön viselik támogatásukkal.
A benyújtott egyedi elbírálási kérelem részletesen kitért a költségvetési tételekre-, keretszámokra- és
programokra. A szervezésre rendelkezésre álló idő rövidsége és az Európában szigorodó járványügyi
intézkedések azonban az előkészítést némileg megnehezítik, de mindezek új, izgalmas feladatokat is
indukálnak. Az eredetileg beadott terv szerint 5 helyett 6, vagy akár 7 orgonakoncert lesz, a nagyzenekari
koncert megszervezése azonban nehézségekbe ütközik mind a nemzetközileg erősödő járvány-, mind a
szervezési idő szűke miatt, így helyette egy magas színvonalú kamarakoncert kerül megrendezésre. Az
elszámolandó tételek a támogatás terhére emiatt végül bizonyosan különbözni fognak az előzőleg leadottól.
Tisztelettel kérjük emiatt, hogy a határozatban foglalt felhasználási tételektől- és megítélt támogatási
összegtől semmilyen formában sem eltérve, engedélyezzék a megjelölt tételek esetleges aránybeli változását
a kifizetés- és elszámoláskor, valamint ha maradványt realizálhatunk, „beszerzés'' céljára használhassuk azt
fel - utóbbi kizárólag a jövőbeni Bach-fesztiválok rangját és megrendezhetőségének hatékonyságát segítené.
Célunk, hogy tradicionális- és magas rangú fesztiválunk a jövőben a legnélkülözhetetlenebb hangszerrel, egy
saját csembalóval gazdagodjon, melynek beszerzését, ha csak első részletként is, de ez esetben elindíthatjuk.
Az elbírált kérelmünk felhasználási tételei a határozat szerint, változatlanul: Tiszteletdijak, szállás, utazás,
beszerzés, marketing, hangfelvétel, hangolás, parkolás, webfejlesziés, egyéb kiadások, fotózás, szervezés.
Amennyiben maradvány keletkezik a megítélt támogatásból, beszerzés gyanánt kérelmezzük ennek
felhasználási lehetőségét kizárólag ezekre a célokra: Hangszervásárlás és hangtechnikai beszerzés.
A fesztivál szervezése gyakorlatilag a finishben van, alábbi koncertekkel és világhírű közreműködőkkel:
Samuel KUMMER (Frauenkirche, Drezda)
Suzanne Z'GRAGGEN (Jesuitenkirche, Luzern)
Matthias HAVING A (Koepelkerk, Amszterdam)
Thomas OSPITAL (Si. Eustache, Párizs)
Gerhard LÖFFLER (St. Jacobi, Hamburg)
Mari FUKUMOTO (Berlin-szervezés alatt)
BÖRSÁNYI Márton (Grác/Bécs) és a BACH AKADÉMIA BUDAPEST zenészei
BÁN István (Budavár) és a BACH AKADÉMIA BUDAPEST kórusa

Tisztelettel kérjük kérelmünk pozitív elbírálását, mely nem csak a jelen fesztivál sikeres és gördülékeny
lebonyolítását segíti, de egyszerre a lendületes, hatékony jövőkép megalapozását is.
Budapest, 2021.10.12.
Köszönettel,

Kuratóriumi elnök

BACH
FESZTIVÁL
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