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l. Előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány, 1011 Budapest, Szalag u. 7., (adószáma: 18210084-1
13; kérelmező: Csicsvári Gyula, kapcsolattartó Bán István) 2020. július 16 napján elektronikus úton
egyedi támogatás iránti kérelmet nyújtott be Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzatához (a
továbbiakban: Önkormányzat), melyben az általuk 2020. őszén, az adventi időszak előtt heti
rendszerességgel, 6 alaklommal megrendezésre kerülő 9. Budavári Bach Fesztivál megnevezésű
rendezvény bruttó 3.315.700 azaz Hárommillió-háromszáztizenötezer-hétszáz forinttal
történő támogatását kérték az alábbi bontásban.
Koncertenként az átlagos költség bruttó 552.617 Ft.
Az összeg a II. Kerületi Önkormányzat, az Osztrák Kulturális Fórum és a Márai Közalapítvány
támogatásán és a várható adományokon felüli forrás.
A kérelemhez csatolták a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat által államháztartáson kívüli forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre
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nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.)
által meghatározott nyilatkozatokat és mellékleteket.
Kérelmük tanúsága szerint az Önkormányzat anyagi támogatásából a rendezvény szervezése és
lebonyolítása kapcsán felmerülő alábbi költségeket fedeznék, a részletes költségtervet csatolták.
SZÓLISTÁK TISZTELETDÍJA

1 365 000

ZENEKARI KONCERT
TISZTELETDÍJAI

1 837 500

ORGONAHANGOLÁS

113 200
3 315 700

A határozati javaslat b.) alternatívája szerint a kérelem támogatására részben kerülne sor az alábbiak
szerint:
SZÓLISTÁK TISZTELETDÍJA
1 365 000
ZENEKARI KONCERT
TISZTELETDÍJAI

845 000
2 210 000

A Budavári Evangélikus Templom zenei tradíciója messzire nyúlik vissza, hisz Peskó György, a
templom legendás orgonistája a 70-es években hazánkban itt adta elő Bach összes orgonaművét
először, a szekularizációra teljesen fittyet hányva. Orgonakoncertjei egyházzenei fellegvárrá emelték
a hegyre épült, budavári templomot, melyet utódja, Bán István is folytatott. Bő 10 éve minden
hónap első vasárnapján csendül fel egy orgonakoncert neves vendégművészek tolmácsolásában.
Később már szervezett fesztiválokat is: Orgonafesztivált, régizenei fesztivált, orgona-kamarazenei
fesztivált.
A 2017-es orgonaszentelés köré szervezett 1. Bach-fesztivál óriási érdeklődést vonzott, azt követte
az őszi, 2. Budavári Bach-fesztivál. A következő években megrendezett 3-6. sorozat csak növelte
az figyelmet a különleges hangszer és Bach lehengerlő zenéje felé.
A tavaszi „páradan” Bach-fesztiválokon kizárólag Bach zenéje csendül fel változatos előadási
apparátusokkal (zenekar, kórus, szóló, kamara, orgona). Az őszi „páros” Bach-fesztivál pedig egy
Nemzetközi Orgonafesztivál, ahol kizárólag az orgona van a középpontban.
Tradíciót felelősséggel folytatva a most következő a 9. Budavári Bach Fesztivál is
megrendezésre kerül, melyen belépődíjat régi szokásuknak megfelelően nem szednek,
hogy a magas kultúrát mindenki számára elérhetővé tegyék.
Az alapítvány a kérelem benyújtását követően döntött egy minisorot megtartásáról így az általuk a
kérelmükben 8. Bach-fesztivál nevezett rendezvény számozása 9. Bach-fesztiválra módosul.
A támogatandó rendezvény egy kiemelkedő színvonalú, kerületi kulturális kezdeményezés. A
Reformáció Emlékbizottság kormánybiztosa, Dr. Hafenscher Károly szavai szerint a vári
evangélikus templom különleges orgonája „... lehetővé tes^i a lutheránus egyházzene igényes művelését,
Johann Sebastian Bach műveinek folyamatos programon tartását, örökségének ápolását. ... a^ evangélikus
egyhá^yene ápolása elsősorban a gyülekezet életében, másodsorban a társadalmi felelősséget vállaló, de gyülekezet
által szervezett kulturális életben zajlik, ...a kérés csupán annyi, hogy a meglévő egyházzenei életet tudatosan és
transzparens módon folytassa a gyülekezet. ”

A támogatás megítélésének az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az
államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben,
valamint az Or.-ben meghatározott feltételei fennállnak, a benyújtott dokumentáció szerint a
támogatás megítélése a kerület érdekeit szolgálja.
Az Ör. 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint alapimányi kérelem esetén kizárólagos hatáskörben
az önkormányzat Képviselő-testülete jogosult dönteni.
A Támogatás fedezete a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről
szóló 1 /2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet „Egyéb működési célú pénzeszköz átadás” soron
rendelkezésre áll.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2020. (X.l.) önkormányzati határozata
Döntési alternatívák
a.)
1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Bach
Akadémia Kulturális Alapítvány támogatási kérelme alapján úgy határoz,
hogy a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány részére a 9. Budavári Bach fesztivál
megnevezésű rendezvény megtartása céljából jelen határozat 2. pontjában
foglaltak szerint felhasználható, 3 315 700 forint, azaz hárommillióháromszáztizenötezer-hétszáz forint vissza nem térítendő pénzügyi
támogatást nyújt.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által a
jelen határozat 1. pontjában megjelölt 3 315 700 forint vissza nem
térítendő támogatásból a rendezvény alábbi költségei számolhatóak el:
SZÓLISTÁK
TISZTELETDÍIA
ZENEKARI KONCERT
TISZTELETDÍJAI
ORGONAHANGOLÁS

1 365 000
1 837 500
113 200
3 315 700

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére a jelen
előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

1. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete a Bach
Akadémia Kulturális Alapítvány támogatási kérelme alapján úgy határoz,
hogy a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány részére a 9. Budavári Bach
fesztivál megnevezésű rendezvény megtartása céljából jelen határozat 2.
pontjában foglaltak szerint felhasználható, 2 210 000 forint, azaz
kettőmillió-kettőszáztízezer forint vissza nem térítendő pénzügyi
támogatást nyújt.
2. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete által a
jelen határozat 1. pontjában megjelölt 2 210 000 forint vissza nem
térítendő támogatásból a rendezvény alábbi költségei számolhatóak el:

SZÓLISTÁK TISZTELETDÍJA
ZENEKARI KONCERT
TISZTELETDÍJAI

1 365 000
845 000
2 210 000

3. Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a Polgármestert a támogatási szerződés megkötésére a jelen
előterjesztés 2. mellékletében foglaltak szerint.

Határidő: 2020. október 31.
Felelős: Váradiné Naszályi Márta polgármester

3. Melléklet:
1. A Bach Akadémia Kulturális Alapítvány kérelme és mellékletei
2. Támogatási szerződés tervezete

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS
amely létrejött
egyrészről: a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154
00379543-00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban:
Támogató),
másrészről: a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány (székhelye: 1011 Budapest, Szalag u. 7.,
adószáma: adószáma: 18210084-1-13;) bankszámlaszám: .............; képviselő neve: Csicsvári
Gyula) a továbbiakban: Támogatott
között a mai napon az alábbi feltételekkel:
1.
A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete .. ./2020. (X.l.) önkormányzati határozata alapján az
alább részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.
2.
A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
1/2020. (11.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott „Egyéb működési célú pénzeszköz
átadása „ sor terhére
............. -Ft, azaz.............. millió forint összegű támogatást biztosít, amelyet a
Támogatott................ Banknál vezetett..................................... számú számlaszámára átutal.
3.
A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A
támogatás kizárólag a 9. Budavári Bach Fesztivál megnevezésű rendezvényre használható
fel az alábbiak szerint:
SZÓLISTÁK TISZTELETDÍJA
ZENEKARI KONCERT
TISZTELETDÍJAI
ORGONAHANGOLÁS
ÖSSZESEN

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja
4.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a
továbbiakban: Aht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek, valamint az Aht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül,
melyről jelen szerződés 1. számú mellékletében nyilatkozatot tesz.
5.
A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan.

Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 2. számú melléklete.
6.
A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre
került.
7.
A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének,
a program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
8.
A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell
folyósítani. A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve
teljesítésigazolás alapján a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére,
banki utalás útján közvedenül a Támogatott bankszámlájára történik.
9.
A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása
érdekében lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az
alább felsorolt törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
10.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval
és pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
11.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához” című, jelen
szerződés 5. számú melléklete tartalmazza.
12.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók
13.
A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag az 3. pontban rögzített cél
megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja
fel.
14.
A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.

Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén
Támogatott a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
15.
Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály
bekövetkeztétől számított 8 banki napon belül.
16.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított
céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására
használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben
az esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt
összeget pedig a felmondás hatályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a
Támogató részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított
késedelmi kamattal növelten.
17.
A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 14. pontban rögzített elállása, valamint
aló. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 2. számú mellékletként becsatolt banki
inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
18.
A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak
szerint az egyes összegek tekintetében a jelen szerződés 20. pontja szerinti táblázatban
feltüntetettek szerint a 20. pontban meghatározott pénzügyi elszámolás határidejeként
megjelölt időpontokig köteles a csatolt Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával
tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a pénzügyi bizonylatok másolatának egyidejű csatolásával),
valamint szöveges beszámolót készíteni. Az elszámolást ellenőrzés céljából — átvételi elismervény
ellenében — a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület Budavári
Polgármesteri Hivatal címére.
19.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés tájékoztató a
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásából’ című, jelen
szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt AFA-Nyilatkozat is (3. számú melléklet). A Támogatott
egyidejűleg tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés 20. pontja szerinti táblázat szerinti egyes
összegek tekintetében a jelen szerződés aláírása és a felhasználási határidő napja közötti
időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatók fel az elszámoláskor.
20.

A felhasználás, valamint a pénzügyi elszámolás határideje.

SZÓLISTÁK TISZTELETDÍJA
ZENEKARI KONCERT
TISZTELETDÍJAI
ORGONAHANGOLÁS
ÖSSZESEN

A Támogatás jelen szerződés aláírásától 2020. december 31. napjáig használható fel és
Támogatott legkésőbb 2021. január 31. napjáig köteles tételesen és hitelsen elszámolni.
21.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 16. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a
jelen szerződés 17. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések
22.
A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
23.
Támogatott vállalja, hogy az 1. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót
feltünteti.
24.
Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés
aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért
a polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták
alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény, az államháztatásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat által államháztartáson kívüli
forrás átvételéről és az államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról szóló 13/2015. (V. 28.)
önkormányzati rendelete vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.
Budapest, 2020.
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a Támogató képviseletében

Váradiné Naszályi Márta
polgármester
Jegyzői szignalizáció:

dr. Tarjányi Tamás
jegyző
2020.................................
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Budapest, 2020,
a Támogatott képviseletében:

Hajnissné Anda Éva
tankerületi igazgató

Jambrisekné Bothy Gabriella
gazdasági irodavezető
2020.
Mellékletek:
1. Átláthatósági nyilatkozat
2. Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz
3. Áfa-nyilatkozat
4. Elszámolási lap
5. Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához
6. Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
7. A Támogatott által benyújtott egyedi támogatás kérelem
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BDV5308303
BUDAPESTI. KÉRŐIJÉT
BUDAVÁRI ÖNKORMÁNYZAT

Í^^’b-/f2o 2-0
Kérelem egyedi támogatás iránt

1) A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe): Bach
Akadémia Kulturális Alapítvány, 1011 Budapest, Szalag u. 7.

2) A kérelmező adóazonosító száma: 18210084-1-13

3) A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Kérelmező, az Alapítvány Kuratóriumának elnöke:
Csicsvári Gyula - 0630 535 6894, gyula.csicsvari@£reemaiLhu
Kapcsolattartó (a Fesztivál művészeti vezetője):
Bán István - 0620 824 6252, banmacs@gmail.com

4) A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi
vonatkozásaira: Immáron a 8. Budavári Bach Fesztivált szervezzük meg, minden
eddigi sorozatunk óriási érdeklődésnek örvendett. Külön fontosnak tartjuk, hogy
belépődíjat nem szedünk, ami keresztül mindenki számára elérhetővé tesszük a
magas-kultúrát Elkötelezettségűnket szilárdítja, hogy Dr. Fabiny Tamás, a
Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke oldalán V. Naszályi Márta
polgármester asszonyunk is vállalta a fővédnökséget.
5) A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetése, azok tervezett hatásai, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes költségterv
(szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági tanulmány): 6 koncertet
kívánunk megvalósitani, ebből terv szerint öt külföldi és egy hazai előadóval.

6) Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege és a levonható,
visszaigényelhető általános általános forgalmi adó összege: 3,315.709- HUF (Áfát nem
igénylünk vissza)

7) A megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeni ütemezése: a S.Budavárí Bach
Fesztivált 2020 őszén kívánjuk megvalósitani, az ádventi időszak előtt, egymást
rendszeresen követő koncertekkel.

8) A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül
- az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési
támogatásból, valamint külföldi fonásokból származó összege és
- az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó
szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól
igényelt és kapott egyéb támogatás összege: 100.000- HUF (Mórái Közalapítvány)

Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:
1) összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
2) ÁFA-nyilatkozat (3. számú melléklet)

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:
1) felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz (2- számú melléklet)
2) átláthatósági nyilatkozat (1. számú melléklet)

A támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:
1) elszámolási lap (4. számú melléklet)
2) Tájékoztató a Budapest 1. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához (5. számú melléklet)

1. számú melléklet
Nyilatkozat
az államháztartástól szóló 2011. évi CXCV. tótvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti
vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott Csicsvári Gyula, mint a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány székhely: 1011
Budapest, Szalag u. 7. adószám: 18210084-1-41) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat
aláírásával ezennel tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014
Budapest, Kapisztrán tér 1.; továbbiakban: Önkormányzat) - az Aht. 50.§ (1) bekezdése
értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiségül nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvt. 3.§ (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1.
Büntetőjogi felelősségem tudatiban nyilatkozom arról, hogy a Bach Akadémia
Kulturális Alapítvány (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI.
törvény (Nvt) 3. § (1) bekezdésének c.) ca.) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül A
jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az
Önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a
valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben
köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról
gondoskodni tudjon —felmondani, vágj' - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a
szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön
jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet
képviseletére.
Budapest, 2020. 07. 11.

Csicsvári Gyula
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke
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3. számú melléklet
NYILATKOZAT

Alulírott Csicsvári Gyula a Bach Akadémia Kulturális Alapítvány (adószám:18210084-l-41)
képviselőjeként
1. Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA kötbe tartozik/Ncm tartozik ÁFA köti *
az ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*.

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

* A megfelelő aláhúzandó

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási
szerződéshez teszem, más célra nem használható fel.
A nyilatkozat az ügyiratmelléklete.

Budapest, 2020.07.11.
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szervezet vezetőjének neve, titulusa

8.Budavári Bach-fesztivál

2020 ősz

„Nemzetközi Orgonafesztivál"
Magyarország első- és egyetlen Bach-fesztiváija
kizárólag historikus, barokk hangszerek megszólalásával

BUDAVÁRI EVANGÉLIKUS TEMPLOM

BACH
FESZTIVÁL

A 2017-es év nem csak a Reformáció 500 grandiózus emlékévről lesz
emlékezetes, hanem annak álomszerű hozadékáról is. A Budavári
Evangélikus Templomban építette meg a Pécsi Orgonaépítő
Manufaktúra Bán István orgonaművész koncepciója alapján hazánk
legnagyobb barokk orgonáját, melyhez magának J. S. Bach-nak a
feljegyzéseit vették alapul. A historikus hangolású hangszer egy
unikum az egész régióban, ez az egyetlen
Magyarországon, melyen Bach orgona- M jpooí'ow

olvan

orgona
-

legautentikusabban, valóban kompromisszumok nélkül adhatóak elő.

művészeti vezető: BÁN ISTVÁN • 1015 Bp. Batthyány u. 46. • banmacsiÁT-maíl.com • +3620 824 6252
Bach Akadémia Kulturális Alapítvány: 1011 Bp. Szalag u. 7, • 18210084-1-13 • 11794015-20000796

Budavári Bach-fesztivál
A Lipcsei Bach-Archfvum intendánsa, Alexander
Steinhilber levelében személyesen méltatta a
hangszert már építése alatt örömét kifejezve,
miszerint"... a magyarországi régizenei élet milyen

végtelenül gazdag perspektívát nyert a magyar
orgonaépftésben
mérfökfkászerű
hangszer
megvalósulásával.*
És valóban, ez az egyetlen orgona a régióban, mely
historikus régizenei együttesekkel közösen tud
játszani mélyebb, barokk hangolása miatt (415 Hz),
ezzel kiszolgálva az autentikus, korhő előadói
gyakorlatot. Az orgona adományozna részéről, a Reformációi Emlékbizottság kormánybiztosa, Dr.
Hafenscher Károly önzetlenül pont azt a kérést fogalmazta meg, ami minket is mindvégig hajtott és
amely sok évtizedre visszanyúló egyházzenei életünket fémjelezte, azt a Főváros magas-kultúrájába
integrálva.

lehetővé teszi a lutheránus egyházzene igényes művelését Johann Sebastian Bach müveinek
folyamatos programon tartását, örökségének ápolását ... az evangélikus egyházzene ápolása
elsősorban a gyülekezet életében, másodsorban a társadalmi felelősséget vállaló, de gyülekezet által
szervezett kulturális életben zajlik,... a kérés csupán annyi, hogy a meglévő egyházzenei életet tudatosan
és transzparens módon folytassa a gyülekezet*

A Budavári Evangélikus Templom zenei tradíciója
messzire nyúlik vissza, hisz Peskó György, a
templom legendás orgonistája a 70-es években
hazánkban itt adta elő Bach összes orgonaművét
először, a szekularizációra teljesen fittyet hányva.
Orgonakoncertjei egyházzenei fellegvárrá emelték a
hegyre épült templomot, melyet utódja. Bán István
te folytatott. Bő 10 éve minden hónap első
vasárnapján csendül fel egy orgonakoncert neves
vendégművészek tolmácsolásában. Később már
szervezett fesztiválokat
is:
Orgonafesztivált,
régizenei fesztivált, orgona-kamarazenei fesztivált.

A 2017-es orgonaszentelés köré szervezett 1. Bachfesztivál óriási érdeklődést vonzott, azt követte az
őszi, 2. Budavári Bach-fesztivál. A következő években
megrendezett 3-6. sorozat csak növelte az figyelmet a
különleges hangszer és Bach lehengerlő zenéje felé.
A tavaszi „páratlan" Bach-fesztiválokon kizárólag
Bach zenéje csendül fel változatos előadási
apparátusokkal (zenekar, kórus, szóló, kamara,
orgona). Az Őszi „páros" Bach-fesztivál pedig egy
Nemzetközi Orgonafesztivál, ahol kizárólag az orgona
van a középpontban.
Tndícfónkat fetefőssér^J folytatva a most

8 -f' SudsVSfi íi'üCÍíí f iiíiűi'wJS ií i i ic.g<~1 iwiitZéái'fc:

számára elérhetővé tegyük. (Természetesen lehetőség van a sorozat adományokkal való támogatására).

KÖLTSÉGVETÉS

8. Budavári Bach-fesztivál

„Nemzetközi Orgonafesztivál*
öt külföldi-, egy hazai művész, ebből egy zenekari koncert a nagyorgona közreműködésével
2020. ő$z
(1EUR = 350HUF)

A tiszieletdijok o közép-euiöpai álto/ános fesztiváldijozásnok jelelnék meg,
o séollósköltségek o Castle Garden Budapest árait tartalmazzák (1012 Bp., Lavas ut 41),

az útiköltségek átlagként vannak feltüntetve (vonat és repülőgép)

SZÓLISTÁK TISZTELETDÍJA
ZENEKARI KONCERT TISZTELETDÍJAI
ÚTIKÖLTSÉG
SZÁLLÁS (két éjszaka 5 vendégnél)
MARKETING
SZERVEZÉS
ORGONAHANGOLÁS
TEMPLOMI FELÜGYELET

6 x 650 = 3.900-EUR
15x350 = 5.250-EUR
5X100 = 500-EUR
10 x 69 = 690-EUR

3 X 40.000-HUF
6X5.000-HUF

1,365.000- HUF
1,837.500- HUF
175.000- HUF
241.500- HUF
300.000- HUF
150.000- HUF
120.000- HUF
30.000- HUF
4,219.000-HUF

összesen

BEVÉTELEK
ADOMÁNYOK (a helyszínen)
EGYHÁZKÖZSÉG
MÁRAI KÖZALAPÍTVÁNY*
OSZTRÁK KULTURÁLIS FÓRUM**
II. kerület***

összesen
HIÁNY

6 x 30.000-

300+138+100 = 538 EUR
??

180.000-HUF
35.000- HUF
100.000- HUF
188.300- HUF
400.000- HUF

903.300- HUF
3,315.700- HUF

* A Márai Közalapítvány támogatja az éves, minden hó eiső vasárnapján megrendezésre kerülő
orgonaest sorozatunkat, mely egyik aktuális vasárnapja bizonyosan beleesik a 8. Budavári Bachfesztiválba is, így ezt a tételt be tudjuk építeni.
** Előzetes ígéret egy osztrák fellépőművész esetében (300- EUR a tiszteletdíjából, + szállás, + utazás),
szerződés még nem született.
*** A II. kerületi Önkormányzat a legutóbbi (pontosabban még futó), 7. Budavári Bach-fesztiválunkat
ekkora összeggel támogatta, reményeink szerint ősszel is segítik a rendezvényünket.

