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I. l)rea nt lr u l u trr

1.| 1\z Orrkormányz,at - figyelemmel a Magyarország lrelyi ónkclrnányzatairól szóló 2011.
óvi CLXXXIX. torvény 23 (5) bekezdós 13. pontjában foglaltakra, miszcrint az
örrkormányz,at fe\adatai kazé tartozik a helyi l<özmuvelodósi tevókenység támogatása, a

kulturális öroksóg helyi védelme, kiemelten fclntosnak tekinti a kenileti kultura megfelcló
forrn áb an tortén<j tárnogatását, szí nvon al ának biztosítását.

L2 Az Anima Musicae I(amarazenekar már a megalakulásától fogva nagy szerepet vállal
Óbuaa kulturális életóben való részvételóve1, színvonalas komolyzenei koncertck
elodadásával. iEzt az elkotelezettsógót a jov ben is szeretné fulytatni. Az Óbuclai
]'ársaskör * amelyhez szintón tobb szállal kot dik - állandó teret biztosit az egyuttesnel<,

lcgyen szó akár kamarazenekari, akár vonósnógyes-fellépósekr 1. A szóles kulturális igóny
kielógítésére, az Anima Musicae I{,amaraz.enekar zászloshajójára cólul tíizte ki az iíjuság
korlolyzenei érdekl désének felkeltósét, zenei nevelésót - ezt a szándókát i!usági
koncertsorozatok szervezésével igyekszik rnegvalósítani * sikerre1, Napjaink kornolyzenci
óletében a fiatal kamarazenekar példamutató eredményeket ór eI. Az Anima Musicac



Kamarazenekar fiatalos, lendületes, s ezzel együtt összeszedett hangzásával,
kisugárzásával érdemes az óbudai-békásmegyeri hallgatóság íigyelmére, munkásságával
kitűnő színt visz az őbudai zenei élet palettájára.

II. A fentiek alapján a felek az alábbiakban állapodnak meg

A közszolgáltatási szerződés célja az önkormányzat és a közszolgáltatő kozotti
kapcsolatrendszer szabályozása, amelynek eredményeként az önkormányzat kulturális és
oktatási szolgáltatásokra vonatkozó törvényes kötelezettségeinek ellátása körében a
kozszolgáltató jelen szerződés keretei közt alább részletezetttevékenységével hozzájárul a
település és környezetónek kulturális, oktatási, művészeti szolgáltatásokkal történő
ellátásához. Budapest Fővárosi III. Kenilet Óbuda-nétásmegyer Önkormányzat
Képviselő-testülete a 18812017.(III.29.) határozattal a szerződés megkotését elhatározta.

3 Közszolgáltatő vállalja, hogy megfelelő igény szerint résztvesz Óbuda kulturális életében,
előadásával színesíti a kenilet programjait,

Az l{özszolgáltató fenti célkitűzóseinek megvalósítása órdekében rendszeres előadásokat
íall a7 Obudai 'I'ársaskörben, Az 2017 evi programokat a szerződés 1. számúr nrcllékiete
tarí.almazz.a.

A l(ózszolg áltatő vállalja, ho91, egilüttműködik az Óbuclai 'I'ársaskörrel, Ennek keretóben
részt vesz annak zenei életóben. Az Obudai f'ársaskör vállalja, hogy irrgyenes
próbalehetőséget" és kedvezményes terembérlet keretében koncertlehetőséget biztosít a
K_özsz.ol gá ltató rész.órc.

A I(özszolgáltató r,állaija" lrog," fol1,amatos kapcsolatclí tart az. Örrkormányzatíal, akt
biztosítja az iiletékes szakbizottságok bcvonását, és az Egyesület munkájához igény
szerint szakmai segítséget nyírjt

Az Ónkormányzat a Közszolgáltató alapszabályában és c szerződés 1. pontjában rögzített
oóljai és a l(özszolgáltató lratókony működósénck elősegítóse érdekében -_ pénzügyi
hclyz-etétől fuggően a Közszolgáltatót évente a k<lltségvetési rendeletben
meghatározásra kerulő támogatásban részesítheti. A támogatás adása azonban nem
kötelező. A Közszolgáltató a támogatás mindenkori összegét kizárólag az e

megál l ap o ciásban r ó gzitett cél ok m egvaló sítás ára használhatj a í'el

A l(özszolgáltató az éves tevékenységóről szakmai és pénzügyi beszámolót kószít. A
szakmai beszámolót a mellékelt lvagy az Önkormányzattől kapott/ szempontrendszer
alapján készíti el. A szakmai és pénzügyi beszámolót tárgyévet követő év í'cbruírr, 15-ig
az Onkormányzathc>z - koltségvetési rendeletben meghatározott módon -
benyújtani,

koteles

A Kozszolgáltat az éves pénztigyi beszámolóját (mórleg ós eredmény-kimutatás)
annak elfogadását kovet en haladéktalanul - az Önkormányzatnak megkuldi,

10 A l(özszolgáltat a tevékenységéhez szrikséges engedélyeket maga szerzibe.

11 A Kozszolgítltato kotelezettséget vállal arra, hogy rendezvényein, kiadványain felttinteti
azt atényt, hogy az Önkormányzat támogatásával m ködik.
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13

Az Önkormányzat vállalia, hogy rendszeresen titlekoztatja a I(özszolgáltatól a helyi
pályázati lehet ségekr l.

Jelen szerzodés megszunik.
- ha a l]elek kozos megegyezéssel megsztintetik;
- ha a KozszolgáItatojogutód nólku1 megsziinik;
- ha a I{ózszolgáItato az alapszabályáva| ellentétes tevókenysóget vógez, és a

torvérryes ségi felugyel etót el 1 átó szerv ezt megállap í tj a ;

- rendes felmondással,

14 Jelen szerzódés bárnrelyik fól a másil< félhez intézett irásbeli nyilatkozatáva1 - 60 rrapos

felmondási i<l mellett - fblmondhatia.
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1ó

Jelen szerzódés az aláírásának napján lóp hatályba ós 3 óvre köttetett.

Az Önkormányzat jogosult azclnnali hatállyal felmondani jelen szerzoclóst, lra a

I(o zszo 1 gá1 taío aj el en szerzo dósébol fakadó kotelezettsógeit m cg szcgi,

A Felek a sr,erzódést kozös megegyezóssel írásban bárrnikor rnódosíthatják.

Felek bármelyikének ielen szerzodés bármely pontját tnegszegó magatartása srilytls
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szerz désszegésnek minósr-il.

l9 Jelen szerzodós áital l}cn) szabál_r,oztltt kórclésckben a

rendelkezéseit kel1 al]<alrnazni.

20 Szerzodo f-elek a jelen szerzodósben foglalt feltételekkel egyetór:tettel<, azokat k<jzöscrr

órtelmeztók és azt, nrint akaratukl<al mindenben nregegyez t, elolvasás rrtán cégszcrLicrr
j óváhagyól ag aláirták.

Budapes t í'ólffiroíí"tÍ{ l<*ríilet í}buda-
Bóká m*gy*r tinl<orm ányzat
képv.: Bus Balázs polgármester

Ö,rkorm ányzat

Ánirr:* Musicae
Knrn ilraz*n eka r Egyesiil et

képv. : G. Hor-váth I-.ás zIó
K.ónsruolgáltató

^í
J,,_ ,t rrh

-t-rrtu*-

an:*'n*-|

,..o"



I. számű melléklet

Az Anima Musicae ajánlása
Budapest Főváros III. Kerület ÓbuOa-Békásmegyer Önkorm ányzatának

a Közszolgáltatási szerződés megkötéséhez

A Közszolg áItatő az alábbtkoncer-teket adja 2017-ben a, Ób.rclai Társaskörben:

JVlarcirrs L7.. llartilk 135

]\4árcius 26 : Éirsr.akok tánca

Jirnius 20, . Szuletésrrapi korrcert

(iktobcr l(at}larazetlci<ari cst

|),,]oi,ctllber-. I(amara cst


