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VárosgazdáIkodási és Pénzügyi Bizottság
Humánszolgáltatási Bizottság

véleményeziX

vé|eményezi

X

Határ ozati j av as|at a bízottság szźlmfua:

A

és Pénzügyi Bizottságl Humánszolgtitatási Bizoltságjavasolja a Képviselőtestületnek az e|oteriesńés megtárgy alásźt'
Yárosgazdálkodási

Tisztelt Képviselő.testület!
2}I2-ben immar haľmadik alkalommal kerül megľendezésrea Józsefuáľosbaĺ, az orczy
kertben a ,'Ludovika Fesńivźi'', melyen a magyaÍ katonai és honvédelmi hagyományokat
elevenítik fel a szereplők szórakoztatő és látványos módon. Azidei rendezvény támogatásáért
fordul Dr. Ronkovics JózseĹ A Magyaľ TisztképzésértAlapítvany elnöke a mellékelt levéllel
Polgármestęr irhoz. (1. számű melléklet) A koľábbi években sikeres rendezvénye|<hez az
onkormĺínyzat 5-5 millió forinttal jaľult hozzá, melyekĺől az a\<kor tźlmogatott Alapítvány
elszámolt'
III. Ludovika Fesztivál megrendezésére 2012. május 18. és 20, kozott kerül sor az orczy
keľtben. A szeľeplők - a korábbi években sikeres progľamjukhoz hasonlóan _ idén is
felidézik a honfoglalás korától kezdve a lovagkoroĺ át, atörök hódoltság idejét, az L848l49-es
szabadságharc lovasait, honvédjeit, valamint az első és második világháboruban használatos
fegyvereket, felszereléseket. (A ľészletesprogľam a2. sz, mellékletben olvasható.)
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Javaslom, hogy az onkoľmĺányzat 5.000.000 Ft-tal, azaz otmillió forinttal támogassa a
rendezvéný. A támogatźsi szerződést, melyet az iđeiszervezést vállaló az A Magyaľ
Tisztképzéséľt
Alapítvánnyal tĺjľténőtámogatási szerzódés megkötésével juttatunk el a
szervezók'hoz. (3 sz. melléklet)
Javasoljuk a fedezetet a lőzsefvźrosi onkormányzat 2012. évi költségvetésében az źitalźnos
taľtalékľólbiztosítani.
Kéľemaz altlbbi hatźlro zatí j avas l at elfo
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H.łrÁnoz.łTI JAvASLAT
A Képviselő-testület ügy dönt, hogy

1.

Alapítványt'' 5'000.000,- Ft-tal, azaz otmll|iő
tárnogaýa aZ ,,A Magyar Tisztképzéséľt
forinttal, amelyet az A|apitvźĺnya Ludovika Fesztivál szewezésével kapcsolatos feladatok
elvégzésérehasználhat fel.

2.

felkéri a Polgáľmesteľt a hatźrozatmellékletétképező támogatási szęrzodés a|áirására.

3.

az onkormźnyzat 1l107-01 cím múködési cél és általános taľtalék- általános taľtalék

- e|ofuźnyzatát 5.000 e Ft-tal' azaz otmíIlió forinttal csökkenii és a 11105 cím mfüödésre
átadottpénzeszkoze|oirányzattńugyanezzelazösszeggelmegemeli.

felkéri a Polgáľmesteľt, hogy a hatátozat 3. pontjában foglaltakat a 2012. évi
költségvetés szabályairól szóló cjnkotmtnyzati rendelet következő módosításánál vegye

4.

figyelembe.
polgiĺrmester
Hatariđő l., 3. pontok esetében azoĺlnal
2, pont esetében 2012. április 30.
4. pont esetében a költségvetésľől szóló önkotmtnyzati rendelet soron következő
módosítása
Felelős

:

Felęlős: polgarmester
Hatźniďő : 20 12. ápr1|is 22.

A diintés végľehajtásátvégző szervezeti egység: Kultuľális

Sántha Péteľné
alpo1gármesteľ

Tĺlľvényességiellenőrzés :

Rimán Edina

jegyző
nevében és mechízásából:
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-Dr.}ĺ.észáľEľika
a|jegyző

Pénzügyi Ugyosztály

.Qutu Ř"{'-t

Budapest, 2012. április

t

IAla'

2Ü'ĺ2 ÁPR

10.

1.
-i

I

'. i

szźIműmelléklet

11.. s-u-,ł,Á g--2,at$"ź]

.l'.{l ,.nCIľihlłt

*,'łł.ą..l'.ąé...-

7s{r.

A

Cím: 20 1 l Bud aka|asz,Jókai út 12.'Adósz4'n; |82027

.

33 -1

oJ.L3'.

-13

Dr. Kocsis Máté

Józsęfo áľosí onkormanyzat
poIgĺíľmesteŕ

2012 l'JÁľ[ 2 3.
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Polgármester Úr

l

segítsége nélkĺilnem keĺiilhetett volna megvalósításra. Köszönetemet

fejezem

ki

az

atapÍtvłĺnykuratóńumĺĺnaknevében,hdthatóssegítségéért;tämogatásáértl.

2012,

'május

ig.zo' kö.n| az oľpzyĺaľkban.újramegľendezésrę kerĺii a

fesztivał,

immaron-a harmadik. Kérem'Polgáľńester Uľď:és a Józsefuárosi onkormányźatot, hogy

'.

lehetőśégeikliez mérĺenidén is tĺímogassak a hagy.omiínyőrń Íábot, a statikus és dinamikus
bemutatók, gyeľmekprogramok megr1alósításáĺ.

A

fesztivál költségteľvezetéÍaz 1. vzarof)

mellékletbęn csatoltaĺl megkiĺldöm.

Budapest,2012. máľcíus ?2'.
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ldőpont és proqram
Péntek - Szombat - Vasárnap
220 000 Ft Lovas-gyaIogos, ĺjászat, lóidomítás

kor

Zrinyi SE Voinits Pál

2
8

db juńa
db ova|ooos 4

|ó

vagkor
Hunvadiak PMV Kft

30

:

ZrínviSE
Iloncsuk szabadcsapat

2

db sátor

5

db qvaloqos
db gyalogos

l0
1

rök
Bornemissza Jĺínos
Hagyományőrség

10

4
2

]alft'ldi kopjások KHE

:

6

db gyalogos
db puska
db sátor
db lovas

1

db személyzet
db sátor

I

db gyalogos

4
2
a
J

Varőrség Alapítvany
törĺjkkori

sátor+1db
db árnvékoló

300 000 Ft Péntek - Szombat - Vasárnap
Táncház, vĺada|ok, apród hétpróba, fák|yás
bemutató

Péntek Szombat

- Vasárnap

100 000 Ft NehézovaIooos közeI harc.
80 000 Ft Szombat - Vasárnap

támadi és védekező feovverzet bemutatása

250 000 Ft Szombat - Vasárnap

szab|yavívás, |ófegyver- bemutató
280 000 Ft Szombat - Vasárnap

tábori

3

Gvulaffv László KHE

db gyalogos

tábori
db szemé|yzet

5 |ovas kopiás bemutati

230 000 Ft Szombat - Vasárnap
XY|. századi fegyverbemutato, tábori
installáció 3 ágyÚvaI

db sátor
db áovú

4

db Vezérisátor
db gyalogos

2

db szemé|vzet

I

db lovas

220 000 Ft Szombat 8 |ovas te|ies fe|szere|ésse|

1

tábori

200 000 Ft Péntek - Szombat - Vasárnap

2 háremho|gy,4to gyalogos, tábori
szemé|vzet, torökkori vendéqlátás

1848.49 Szabadsáqharc

ki Huszar Táľsasás KHE
iskun huszźr és Honvéd

- Vasárnap

Péntek Szombat

- Vasárnap

10

db gyaloqos

100 000 Ft vonalharcászat, feqvver- és ruhabem utati

KHE

13

gyalogos
db (tÜzér)

195 000 Ft feovverzet.

Dabasi Honvéd tizérek

t-t!

Péntek Szombat

KHE

MATASZ

I

db é|etkép

ru

habemutato

350 000 Ft Péntek Szombat - Vasárnap
gépágyú1915
36 M Bofors légvédeĺmĺ
Skoda hegyiágyú keze|ó szemé|yzette|,
vakloszerek, pirotechnikai eszkozok

3fr

Szombat. Vasárnap

kézművesek
kézműves

tábor

Szombat

- Vasárnap

fábó| készÜ t játszőház, szemé|yzette
|

kézműves foo IaIkozások

Tábor kialakítása,
szervezése

Fakerítés rendszer
ibor kiaIakításához anyagok
és emberek
Eĺ|átás

Pirotechnika
Várőrség A|apítvány
:ervezési és adminisztrációs
áttervezése

adminisztrációs díi
Rek|ám-marke|

5 000 000 Ft

l

3. számú melléklet

Támogatási szeľződés

amely létrej ĺitt egyńszr őI
a Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuárosi onkormányzat (székhely: 1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67 ., adőszám: 15735715-2-42, torzsszźlm: 735775,, statisfikai szám: 1573571584II-32I.ü, képviseletében:Dr. Kocsis M:áúépolgáľmester), mint Tźlmogatő,
(továbbiakban: Tiímo gató),
valamint másrészről
A Magyar TisztképzéséľtAlapítvány (székhely: 201'I Budakalász, Jókai út I2.,
képviseletében:Dľ. Ronkovĺcs József kuľatóriumi elniik, szźtm|aszám: a CIB Banknál

vezetett 1070|056-492455u-51l0005, nyilvántaľtási száma:
|

82027
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), mint Támo gatott (továbbiakban

együttesen a Felek között

1.

A

:

AM 3353,

adőszźtma:

Támo gatott)

az a|ábbi feltételekkel.

a

Támogatottnak 5.000.000,- Ft, azaz otmi||iő foľint összegű
a f0I2, május 18' és 20. kozott megrendezendő III. Ludovika FesztiváI

Támogató

támogatást nýjt
szervezéséve| járő feladatok elvégzésére.
2. ATámogatott az I. pontban meghatározott támogatást kizárő|ag a III. Ludovika
F e s ztivál kci lts é geire haszná|hatj a fel'
3. A Támo gatő a támogatást je|en szerzodés a|áirásátőI szźtmított8 napon belül ćttlÍal1a
szám,űszámlźi1źna.
a Támogatott a CIB Banknál vezetett|070I056-492455u-51'10005
4. A Támogatő atámogatástz}Iz. május 30. napjáig köteles felhasználni.
5. Jelen tĺímogatási szerzőđésa\apjan a Támogatott elszámolási kĺitelezettséggel
ĺartozik aTámogató felé atámogatás jelen szeruődésben foglalt célja szerinti fe|haszĺálásaľól
- a számvitelről szóló törvény felhatalmazása a|apján kiadott kormányľendęlet
rendelkezéseinek megfelelően - köteles megfelelo bizoĺy|atok és szźnriák bemutatásával,
legkésőbb 20|2. szeptembeľ 1. napjáig' A felhaszná|ás teljesítésétDr. Kocsis Máté
polgármest er igazo|ja.
6. A Támogató jogosult bĺĺrmikoľellenőrizni a tárnogatás felhaszná|ását és jogosult

kémi az ezzę| összęfiiggő számadást.
7 . T źmogatott j elen szerzodésben kij elenti, hogy
- atámogatási igényében foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes köľűek,
valódiak és hitelesek,
- tudomásu| veszí, hogy a költségvetésből nyújtott tźlmogatás megnevezése, cé|ja,
cisszege, atámogatott tevékenység megvalósítási helye nyilvánosságrahozhatő.
8. Támogató egyoldalú nyilatkozatta| jogosult elállni és a támogatást visszavonni,
illetve a tźtmogatást visszafizettetni, ha az alábbiakban foglalt feltételek közül legalább egy
bekövetkezik:
- ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a Támogatott az igénylésszakmaí,
pénzügyi tarta|mát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szo|gá|tatott az igény|és
benffitásakor,
-haatámogatást ľészbenvagy egészben nem a Támogatotthaszná|tafe|,
- ha a Támogatott az elťogadott céltól eltérő feladatot valósít meg,
- ha a Támogatott az e|sztlmolási kötelęzettségét a jelen szerződésben megjelölt
hatáľidőig nem telj esíti,
. ha a Támogatott bármely, je|en szerződésbe foglalt nyL|atkozata valótlan.
9. A Támo gatott tudomásul veszi, hogy _ legfeljebb öt évre _kizarhatő a támogatások
rendszerébőI,ha az aLábbiakban meghatározott feltételekből legalább egy bekövetkezik:

- jelen szeruódésben rcgzitett kötelezettség teljesítéseegyáltalán nem vagy

csak

részben valósul meg,

- a

támogatási döntés tartalmát éľđembenbefolyásoló valótlan, hamis vagy

adatot s zo gáltato tt, v agy i lyen nyi l atko zatott teĹt,
- esedékesséváIt és meg nem fizetett kijztartozásavan.
- a Támogatott az elfogadott céltól eltérő feladatot valósít meg.

me gtéve s ztő

1

1.

1

A Tĺĺmogatottkijelenti, hogy

60 napon tuli köztartozása,

illetve aTámogatőval

szemben |ejárt tartozása nincsen.

12. Felek rogzitik, hogy a jeleĺ szeruődésbęn nem szabáIyozott kéľdésekbenaz
á|Ianlháztartásról szóló 2011' évi CXCV. törvény, a Ptk., az á|Ianhtńartásról szóló tĺirvény
végrehajtás átőI sző|ő 368/2011. (XII.31.) Koľm. rendelet és az vonatkoző egyéb jogszabályok
rendelkezései iranyadóak.
13. Felęk a szerzodést elolvasták, és mint akaľatukkal mindenben egyezot elfogadják.
JeIen szerződés 2 sztĺmozott oldalból áll, és 6 példányban készült.
Budapest, 2012. április .....

A Magyaľ Tisztképzéséľt
Alapítvány

Budapest Főváros VIII. keľület
J őzsefv át osi onkorm źnyzat
képviseletében
Dľ. Kocsis Maté
polgáľmesteľ
Támogatő

Fedezet.
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Jogi szempontból ellenj egyzem:
fumán Edina
jegyzó nevében és megbízásából

Dr.MészźrErika
aljegyző

képviseletében
Dr. Ronkovics József
kuratóriumi ęlncik
Támogatott

..dátum:..

