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ELŐTERJESZTÉS 

 
A Pászti Miklós Vegyeskórus kérelméről 

 
 

A fennállásának 25 éves jubileumát ünneplő Pászti Miklós Vegyeskórus szeretné különösen 
emlékezetessé tenni 2017-es évadát. Az új művek bemutatása, a szokásosnál több 
hangverseny mellett készülnek a Németországban ötévente megrendezett Harmonie 
Fesztiválon megmérettetni magát. Egy ilyen rangos eseményen való részvétel önmagában is 
nagy élmény a kórustagoknak, fejlődési lehetőség az intenzív felkészülés, és a sikeres 
szereplés Biatorbágy hírnevét is öregbíti. 
Az együttes melléklet levelében kéri az önkormányzat nagylelkű támogatását a 36-fős kórus 
németországi szállásának és útiköltségének kifizetéséhez, melynek összege 3,5 M Ft. 
 
Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy 3,5 millió forinttal támogassa a Pászti Miklós 
Vegyeskórus németországi szereplését. 
 
Biatorbágy, 2017. január 12. 
  
 
 Tarjáni István s.k. 
 polgármester 
 
 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

/2017. (I. 26.) határozata 
A Pászti Miklós Vegyeskórus kérelméről 

 
Biatorbágy Város Önkormányzat képviselő-testülete: 
 

1. 3,5 millió Ft támogatást nyújt a Pászti Miklós Vegyeskórus számára, melyet a 
németországi Harmonie Fesztivál utiköltségére és szállásköltségére fordíthat, 

2. felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére, a jegyzőt a 
szerződés ellenjegyzésére. 

 
Határidő: 2017. március 1. 
Felelős: polgármester 
A végrehajtást végzi: Szervezési Osztály 

 
 



Tisztelt Polgármester Úr!  

Tisztelt Alpolgármester Urak!  

Tisztelt Képviselő Urak! 

 

A Pászti Miklós Vegyeskórus idén ünnepli fennállásának 25 éves jubileumát. Szeretnénk ezt a 
számunkra oly kedves eseményt méltóképpen megünnepelni, ezért az idei fellépéseinkre még 
több gondot és figyelmet fordítunk, még szebb és újabb műsorokat tanulunk meg, és mindezzel 
még több örömet szeretnénk szerezni közösségünknek, közönségünknek és városunknak.  

A tavaszi félév tervei között 4 hangverseny is szerepel. A legfontosabb a Pászti napi jubileumi 
koncert, amelyen a kórus múltjának főszereplői lesznek a vendégeink és muzsikustársaink: 
Bolyki Eszter, a Bolyki Brothers, Lisztes László és népzenész barátaink.  

Más módon bár, de talán még nagyobb tervünk, álmunk, hogy idén részt vehessünk a nemzetközi 
kóruséletben is különleges renoménak örvendő németországi Harmonie Fesztiválon május 
végén. Ez a rangos kórusverseny és –fesztivál 5 évente kerül megrendezésre, 14 kategóriában 
indulnak a kórusok és énekegyüttesek, és nagy presztízsű díjakat osztanak ki. Legutóbb 38 
országból érkeztek a résztvevők.  

A fesztiválon való részvételünkhöz az önkormányzat nagyvonalú támogatását szeretnénk kérni.  

Készítettünk egy költségvetést 36 fős utazólétszámra kalkulálva, melynek főbb tételei a szállás, 
az utazás, az ellátás, a regisztrációs díj és a kotta jogdíjak költségei az alábbiak szerint: 

Szállás  2.480.000 HUF 

Utazás  1.081.000 HUF 

Ellátás  1.240.000 HUF 

Regisztációs díj 46.000 HUF 

Kotta jogdíjak  cca. 50.000 HUF 

 

Összesen 4.897.000 HUF 

 

Önrészként a kórus és az alapítvány vállalja az ellátás, a regisztációs díj és a kotta jogdíjak 
rendezését, összesen 1.336.000 HUF értékben, ami az összköltség közel egyharmada. Tisztelettel 



kérjük, hogy a további tételeket, azaz a szállás és az utazás 3,5 millió forintos díját a 
Képviselőtestület támogatásával az önkormányzat vállalja magára.  

A 25 éves Pászti Miklós Vegyeskórus nem csak visszatekint a mögötte álló, zenei és közösségi 
élményekben gazdag negyedszázadra, de reménykedve tekint előre a jövőbe is, tervezi és hétről 
hétre alakítja, formálja meg azokat a további felemelő zenei pillanatokat, amik a civil szféra eme 
speciális és értékes szegmensében, a kóruséletben születhetnek meg a város közössége számára.  

Köszönjük az Önkormányzat mindenkori erkölcsi és anyagi támogatását, és bízunk benne, hogy 
ez alkalommal is méltók leszünk a belénk vetett bizalomra. 

 

Tisztelettel: 

 

Barlay Zsuzsa 

karnagy 

 

Biatorbágy, 2017. január 12. 
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