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ELŐTERJESZTÉS 
a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2018. május 24.-i ülésére 

 
Tárgy:  Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési 

támogatásának felhasználásáról szóló beszámoló elfogadására, valamint javaslat a 
MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány, valamint a Budapest Art Center Szolgáltató 
Nonprofit Kft. részére biztosítandó támogatásról szóló döntés meghozatalára 

 
Előterjesztő:  Kállay Gáborné alpolgármester 
 

Készítette:  Szilágyi Imre irodavezető, Humánszolgáltatási Iroda 
  dr. Tomasószkiné dr. Kovács Györgyi csoportvezető, Intézményfelügyeleti Csoport 
   
Előzetesen tárgyalja: Kulturális, Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság, 2018. május 23. 

  
Az előterjesztés a jogszabályi rendelkezéseknek megfelel: dr. Világos István s.k. 
 
Az előterjesztéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel:  
 

  Rendelet   

Határozat  Normatív 

  Hatósági 

 X Egyéb 

 
 

A döntéshez egyszerű X  

  minősített  többség szükséges. 

 
  
Az előterjesztés a kifüggesztési helyszínen közzétehető:  
  

Igen X 

Nem  

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. X 

  

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni.  

  

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható.  



 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

I. MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány központi költségvetési támogatása 

 

A MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 

135.900.000,- Forint - azaz százharmincötmillió-kilencszázezer forint - támogatásban részesült, mely 

több részletben került átutalásra a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata 

(továbbiakban: Önkormányzat) számára. 

 

Az Önkormányzat 2017. június 19-én - központi költségvetési támogatás tárgyában - támogatási szerződést 

kötött az Alapítvánnyal. A támogatási összeg kifizetése a támogatási szerződés megkötését követően a 

6/2017. (II.20.) számú 2017. évi költségvetési rendelet 3961. számú soráról történt. A támogatás célja a 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. számú mellékletének 

IV.2. pontja, továbbá a 2017. június 19-én kelt támogatási szerződés alapján az Alapítvány művészeti és 

létesítménygazdálkodási célú működési támogatása. 

 

Az Alapítvány a 2017. évi központi költségvetési támogatási összeg felhasználására vonatkozó beszámolót 

Hivatalunkhoz benyújtotta. A beszámoló szakmai és pénzügyi ellenőrzése megtörtént. A beszámoló 

szakmailag és pénzügyileg megfelelő. (A benyújtott beszámoló nagy terjedelmére tekintettel nem kerül 

mellékelésre, az megtekinthető a Pénzügyi Irodán.) 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-

testületét (továbbiakban: Képviselő-testület), hogy fogadja el az Alapítvány 2017. évi központi 

költségvetési támogatás felhasználásáról szóló pénzügyi és szakmai beszámolóját.  

 

Az Alapítvány a 2018. évben a művészeti és működési tevékenységéhez a Magyarország 2018. évi 

központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 

215.900.000,- Forint - azaz kettőszáztizenötmillió-kilencszázezer forint - támogatásban részesül. 

 

(A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet IV.2. pont szerinti, a 

fenntartó önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.) 

A miniszter döntése értelmében a Budapest IX. kerület - MÁV Szimfonikus Zenekari Alapítványa 

támogatása összesen 215,9 millió forint.  

 

Az Alapítvány központi költségvetési támogatásának folyósítása a 6/2018. (II.20.) számú 2018. évi 

költségvetési rendelet 3961. számú sorának terhére történik.  

 

II. A Budapest Art Center Nonprofit Kft. központi költésvetési támogatása 

 

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi 

XCIX. törvény (Emtv.) 3.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzatok közszolgáltatási 

szerződés keretében elősegíthetik az előadó-művészeti tevékenység megújítását és sokszínűségét szolgáló 

előadó-művészeti szervezetek törekvéseit. 

 

Az Emtv. 13.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat az előadó-művészeti szolgáltatások tartós 

biztosítására nyilvántartott előadó-művészeti szervezettel kormányrendelet szerinti tartalommal és 

feltételekkel legalább három évre előadó-művészeti közszolgáltatási szerződést köthet. 

 



Az Emtv. 11. § (1) bekezdése alapján a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetet a miniszter 

kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősítheti. Az Emtv. 11. § (3) bekezdése alapján azt az előadó-

művészeti szervezetet lehet kiemelt előadó-művészeti szervezetnek minősíteni, amelynek 

a) fenntartója helyi önkormányzat vagy az e törvény szerinti közszolgáltatási szerződése van helyi 

önkormányzattal, 

b) munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészeinek - ide nem értve a gyermek- és 

csoportos szereplőket - legalább 60%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a Kjt. 63. § (2) 

bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezik, 

c) vezetőjét – állami vagy önkormányzati fenntartású szervezet esetén – az e törvényben és a Kormány 

rendeletében foglalt rendelkezéseknek megfelelően bízták meg, és 

d) a fővárosi, illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepe, az általa 

nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma és művészeti értéke az állami támogatási és az önkormányzati 

fenntartói vagy támogatási szerepvállalást egyidejűleg és tartósan indokolja. 

 

Tekintettel a fentiekre az Önkormányzat a Képviselő-testület 68/2016. (II.18.) számú határozata alapján 

közszolgáltatási szerződést kötött a Budapest Art Center Nonprofit Kft.-vel, amelyet követően a szervezet 

minősítése is megtörtént. 

 

A minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI 

rendelet értelmében a Budapest Art Center Nonprofit Kft. Önkormányzattal közszolgáltatási 

szerződést kötött kiemelt szervezet, így az Emtv. 15.§ (2) bekezdése alapján központi költségvetési 

támogatásra jogosult. 

 

A Budapest Art Center Nonprofit Kft. a 2018. évben a művészeti és működési tevékenységéhez a 

Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének IV.2. 

pontja alapján 41.900.000,- Forint - azaz negyvenegymillió-kilencszázezer forint - támogatásban részesül. 

 

(A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény 2. melléklet IV.2. pont szerinti, a 

fenntartó önkormányzatokat megillető támogatás éves összegét a kultúráért felelős miniszter állapítja meg.) 

A miniszter döntése értelmében Budapest IX. kerület – Budapest Art Center Nonprofit Kft. működési 

támogatása 16,8 millió forint, művészeti támogatása 25,1 millió forint, összesen 41,9 millió forint. 

 

A Budapest Art Center Nonprofit Kft. központi költségvetési támogatás folyósítása a 6/2018. (II.20.) 

számú 2018. évi költségvetési rendelet 3963. számú sorának terhére történik.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztésben foglaltak alapján döntsön a határozati 

javaslatokról. 

 

Budapest, 2018. május 18. 

 

 Kállay Gáborné s.k. 

 alpolgármester 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

 

 

1.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

elfogadja a 2017. évben a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 

2. számú mellékletének IV. 2. pontja alapján 135.900.000,- forint támogatásban részesített MÁV 

Szimfonikusok Zenekari Alapítvány pénzügyi és szakmai beszámolóját. 

 

Határidő: 2018. május 24. 

Felelős: Kállay Gáborné alpolgármester 

 

2.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvány részére Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről 

szóló 2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján 215.900.000,- Forint - azaz 

kettőszáztizenötmillió-kilencszázezer forint támogatást nyújt az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 3961. számú sorának terhére, és felkéri a 

polgármester urat, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 

3.) Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Budapest Art Center Nonprofit Kft. részére Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 

2017. évi C. törvény 2. számú mellékletének IV.2. pontja alapján mindösszesen 41.900.000,- Forint - azaz 

negyvenegymillió-kilencszázezer forint (ebből 16,8 millió forint működési, 25,1 millió forint 

művészeti) támogatást nyújt az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 6/2018. (II.20.) 

önkormányzati rendelet 3963. számú sorának terhére, és felkéri a polgármester urat, hogy gondoskodjon a 

támogatási szerződés megkötéséről. 

 

Határidő: 2018. június 30. 

Felelős: dr. Bácskai János polgármester 

 


