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57/2016. (V. 31.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2016.  május  31-ei rendkívüli ülésére 

 

 

Tárgy:  Javaslat a Kamp János Kapelle által benyújtott támogatási kérelem elbírálásra 
 

 

Előterjesztő:  Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Villám Zsuzsanna referens 

    

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

  Balsai Judit pénzügyi osztályvezető 

 

Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

    

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslat elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat a Kamp János Kapelle által benyújtott támogatási kérelem elbírálásra 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Spáth Oszkár a Kamp János Kapelle zenekarvezetője, a Kalászi Suli és Alapfokú Művészeti Iskola 
tanára az előterjesztés mellékletét képező kérelemmel fordult az önkormányzathoz, amelyben a 
Kamp János Kapelle 10. jubileumi zenekari táborának megszervezéséhez és megvalósításához kér 
pénzügyi segítséget. 
Régi hagyomány már, hogy minden év nyarán egy hetes zenekari felkészüléssel alapoznak, 
gyakorolnak a tagok.  Idén Kisorosziban lesz a 30 zenekari tag részére egy hetes felkészülési tábor 
2016. augusztus 8-12. között. 
A tábor teljes költsége a szállás, ellátás és egyéb kiadásokkal meghaladja az 1 Mft-ot, amelyet 
önrészből kell biztosítaniuk a résztvevőknek. Az egy főre jutó költség 34 500 Ft lenne, amelyhez az 
önkormányzat támogatását kéri a zenekarvezető. 
A támogatás pozitív elbírálásában bízva a Kalász Suli Alapítványon keresztül kérik a támogatás 
folyósítását. 
A megvalósítandó célokat és a zenekar múltját, munkáját, sikereit és jubileumi évfordulóját 
figyelembe véve a polgármesteri keret terhére 100.000 Ft támogatás biztosítását javaslom. 
Mivel az alapítványok támogatása a Möt. 42.§ (4.) pontja értelmében a Képviselő-testület 
kizárólagos hatáskörébe tartozik, így a fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem 
elő: 

 

Határozati javaslat 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kalászi Suli és Zeneiskola tanáraiból, 

növendékeiből álló Kamp János Kapelle 2016. augusztus 8-12. között Kisorosziban megvalósuló 

felkészülési táborának költségeire 100.000 Ft támogatást nyújt. A támogatás célja a város 

kulturális, zeneművészeti értékeinek elismerése és a növendékek fejlődésének támogatása. A 

támogatás címzettje a Kalászi Iskoláért Alapítvány, kedvezményezettje a Kamp János Kapelle. A 

támogatás finanszírozásához az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének 11. melléklet 

1. sor „Polgármester rendelkezési kerete” biztosít fedezetet.  

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a támogatási megállapodás aláírására. 

 

Határidő: szerződéskötés 2016. június 30. napjáig 

Felelős: polgármester 

 

Budakalász, 2016. május 20. 

  Rogán László 

   Polgármester 

 




