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KÖZSZOLGÁLATI MEGÁLLAPODÁS 
(TERVEZET) 

 
 
amely létrejött egyrészről a 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: 1088 Budapest, Múzeum u. 11.; adószám: 18056721-2-42; cégjegyzékszám: 
9. Pk. 61561/1993; bankszámlaszám: 10200971-21521573-00000000),a továbbiakban mint 
Támogatottközött a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
 
1./  A megállapodás tárgya:  
 A MÁV Szimfonikus Zenekar művészeti munkájának támogatása az erre hivatott és 

létrehozott MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítványon keresztül. 
 
2./  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. 

 
3./ A megállapodás időtartama: 
 A Megállapodás 2012. január 01. napjától 2016. december 31. napjáig terjedő 

időszakra kerül megkötésre. 
 
4./ A támogatás összege: 
 Az Alapítványt megillető támogatás összege évente, az Önkormányzat 

költségvetésirendeletében kerül meghatározásra. 
Szerződő Felek rögzítik, hogy a felhasználásra kizárólag Támogatottjogosult. 
Támogatott a támogatás összegéről elkülönítetten köteles nyilvántartást vezetni. 

 
5./  A MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítvány feladatai: 

Támogatott az éves támogatás fejében vállalja, hogy  
– alkalmanként 10 db mesterbérletet biztosít saját rendezésű hangversenyeire a 

Művészetek Palotájába, és 4-6 db-ot az Olasz Kultúrintézetbe; 
– évente egy alkalommal, a későbbiekben meghatározott helyszínen és időpontban 

nagyzenekari hangversenyt ad Újpest területén, vagy az Önkormányzat által 
meghatározott más helyszínen; 

– a MÁV Szimfonikus Zenekar tagjaiból alakult kisebb hangszeres együttesek évente 
négy alkalommal fellépnek az Önkormányzat, illetve annak felhatalmazásával más 
intézmény által rendezett koncerteken, ünnepségeken;  

– szervezésében, rendezésében lebonyolított valamennyi hazai (esetleg külföldi) 
hangversenyen saját kiadású hanghordozóin (CD, videó, DVD), plakátjain, 
műsorfüzeteiben, tájékoztatóin Újpest Önkormányzatát, mint a zenekar támogatóját 
feltünteti; 

– minden naptári év végén(minden év január 31. napjáig)szakmai és pénzügyi 
beszámolót és elszámolást készít, melyből ellenőrizhető a támogatás megállapodás 
szerinti felhasználása; 
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– az új hangversenyévad tervét minden év június15. napjáig megküldi Újpest 
Önkormányzat Gazdasági, Oktatási és Kulturális Alpolgármestere részére. 

 
6./  Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzata feladatai: 

– 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 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; 

– a Zenekart –nem csökkentve a MÁV alapító és főtámogató szerepét– Újpest vezető 
szimfonikus együttesének tekinti, kiadványaiban és kommunikációs tevékenységében 
ekként propagálja, a kerület kulturális programja és a városi propaganda tervezése 
során ilyen minőségben veszi tekintetbe; 

– az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. §-ban meghatározott, és 
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény által előírt közzétételi kötelezettség teljesítése érdekében Támogató 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. 

 
7./ A megállapodás megszűnése: 

A szerződési idő lejárta után a szerződés meghosszabbítható a felek újbóli 
megállapodásával. 

 
 
A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. idevonatkozó rendelkezései az 
irányadók. 
 
Felek jelen Megállapodást, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 
 
Budapest, 2011. november”    ” 
  
  
  
  

_______________________________ _______________________________ 
Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzata MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány 

mint támogató nevében mint támogatott nevében 
Wintermantel Zsolt Lendvai György 

polgármester igazgató 
  

 
 


