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Dombóvár Város Önkormányzata
részére 
 
Tisztelt Polgármester Úr! 
     
     
 
Ezúton köszönjük Dombóvár Város 
anyagi támogatását! 
Támogatásuk nélkül művészeti csoportjaink (kórus és gyermektánc) nem tudnának m ködni, 
fennmaradni, ezért abban a reményben fordulunk ismét Önökhöz, hogy ebben az évben is 
támogatják művészeti együtteseink m ködését.
 
Annak ellenére, hogy juttatásban részesü
E Ft-ot sikerült összegyűjtenünk) és több vállalkozással is kötöttünk tartós adományozási 
szerződést, sajnos ezek nem fedezik 
Továbbá a 2022. év kiemelked  eseménye lesz a Kapos Kórus fennállásának 50 éves 
évfordulója, mely rendkívüli költséggel jár ebben az évben.
Ezért az alapvető működési kiadásai
3.000.000,- Ft támogatásra lenne szükségünk
 
Az alábbiakban részletezzük a 20
 
Kórus tervezett programjai: 
  
2021.04. hó   Koncert
2021.06. hó  Koncert 
2021.08. hó  Kórustábor 
2021.09. hó  Szabadtéri koncert 
2021.10. hó  Jubileumi est 
2021.12. hó Karácsonyi hangverseny
 
Táncegyüttes tervezett programjai:

 
2021.03. Táncház

 2021.04. Táncház
2021.05. Táncház
2021.06.  Pünkösdi Gála 
2021.06.  Táncház
2021.09.  Táncház, szüreti fellépések
2021.12.  Év végi fellépések
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Dombóvár Város Önkormányzata 

    Tárgy: Kérelem
    Kelt: Dombóvár, 202

Ezúton köszönjük Dombóvár Város Önkormányzatának a korábbi években nyúj

Támogatásuk nélkül m vészeti csoportjaink (kórus és gyermektánc) nem tudnának m ködni, 
fennmaradni, ezért abban a reményben fordulunk ismét Önökhöz, hogy ebben az évben is 

vészeti együtteseink működését. 

Annak ellenére, hogy juttatásban részesülünk az SZJA 1%-ból (pl. 2021.évb
sikerült összegyűjtenünk) és több vállalkozással is kötöttünk tartós adományozási 

os ezek nem fedezik működési költségeinket.  
Továbbá a 2022. év kiemelkedő eseménye lesz a Kapos Kórus fennállásának 50 éves 
évfordulója, mely rendkívüli költséggel jár ebben az évben. 
Ezért az alapvet  m ködési kiadásaink és az 50 éves jubileumi kiadások

Ft támogatásra lenne szükségünk az Önkormányzattól a 2022

Az alábbiakban részletezzük a 2022. évi terveinket a két csoport bontásában. 

Koncert – Dombóvár 
Koncert – Dombóvár, Gunaras 
Kórustábor – felkészülés a 2022-2023. évadra 
Szabadtéri koncert - Dombóvár 
Jubileumi est - Dombóvár  
Karácsonyi hangverseny- Dombóvár 

Táncegyüttes tervezett programjai: 

Táncház (Táncház város környéki szinten) 
Táncház, Országos, Budapest 
Táncház 
Pünkösdi Gála  
Táncház 
Táncház, szüreti fellépések 

végi fellépések 
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Tárgy: Kérelem 
Dombóvár, 2022-01-10 

Önkormányzatának a korábbi években nyújtott szíves 

Támogatásuk nélkül m vészeti csoportjaink (kórus és gyermektánc) nem tudnának működni, 
fennmaradni, ezért abban a reményben fordulunk ismét Önökhöz, hogy ebben az évben is 

.évben is mintegy 108 
sikerült összegy jtenünk) és több vállalkozással is kötöttünk tartós adományozási 

Továbbá a 2022. év kiemelked  eseménye lesz a Kapos Kórus fennállásának 50 éves 

és az 50 éves jubileumi kiadások fedezetére 
2. évben.  

. évi terveinket a két csoport bontásában.  
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Költségvetés (működési Ft-ban): 

 
Bevétek: 
PM Hivatal támogatása      3.000.000 
SZJA 1%           200.000 
Vállalkozások, magánszemélyek támogatása,  
részvételi díjak, pályázatok bevételei    1.500.000 
Bevételek összesen:       4.700.000 
 
Kiadások: 
Irodaszer, nyomtatvány            5.000 
Postaköltség              4.000 
Hirdetési díj              5.000 
Bankköltség             36.000 
Könyvelési díj            96.000 
Karnagy saját gépjármű használatára kifizetett díj     744.000 
Karnagy munkadíja         500.000 
Gyermek-néptánc oktató éves munkadíja      740.000 
Szociális hozzájárulási adó          30.000 
Kórus szövetség (KÓTA) éves tagdíj        15.000 
Művészeti tevékenységhez (fellépésekhez) szükséges  
  vásárolt anyagok, kiegészítők, kellékek, virágok,  
  nevezési díjak stb. éves összege        45.000 
Kórustábor         300.000 
Autóbusz költség (fellépésekre utazás)     180.000 
50 éves Kapos Kórus jubileumi ünnepi év költségei            2.000.000 
Kiadások összesen:                4.700.000 
 
 
Mellékletként csatoljuk a jubileumi év programsorozat eseményeit. 
 
Köszönjük szíves támogatásukat! 
 
 
 
Kőszegi György 
kuratórium elnöke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. számú melléklet 

Jubileumi Év 2022 
50 év - 5 koncert 

 
50 év - Tavaszi koncert- 2022. április 01. (péntek) 

Meghívott vendég: Kernen-i küldöttség 
Koncert helyszíne: Művelődési Központ 
Megjegyzés: Polgármesteri hivatal szervezésében kerül megszervezésre. 
1970. ápr. 01. Dombóvár város születésnapja, 1991. ápr. 01. Testvérvárosi kapcsolat 
aláírása Kernen-nel. 

 
50 év – Kertész 80– Kettős jubileumi koncert - 2022. április 08. (péntek) 

Koncert helyszíne: Pécs 
Szolgáltatás igénybe vétele: buszbérlés 
Megjegyzés:Szakmai est tervezett létszáma 70 fő, nyilvánosság biztosítása: weboldal, 
facebook 

 
50 év - Pünkösdi koncert- 2022. június 04. (szombat) 

Koncert helyszíne: Gunaras - Szent Gergely Kápolna 
Szakmai est helyszíne: Gunaras étterem 
Megjegyzés: Szakmai est tervezett létszáma 60 fő. Nyilvánosság biztosítása: 
weboldal, facebook, plakátok. 

 
50 év - Jubileumi est - 2022. október 22. (szombat) 

Koncert helyszíne: Apáczai Koncertterme vagy Művelődési Központ 
Fogadás helyszíne: koncert helyszín függvénye 
Meghívott fellépők, vendégek: Mecsek Kórus, gyergyószentmiklósi Szent Miklós 

Kamaraegyüttes (tervezett itt tartózkodásuk: október 20-23.), Város vezetése, KÓTA, 
Kodály Társaság, CSEMADOK (Mézes Rudolf) 
Régi karnagyok: Kovács Ildikó, Bódisné Nagy Klára, Kertész Attila 
Régi tagok: Martin Józsinál van lista. 
Megjegyzés:Nyilvánosság biztosítása: Tolnatáj TV, weboldal, facebook, „Start 
facebook hirdetés”, plakátok, meghívók. Ajándékok átadása: jubiláló kórustagok, 
karnagyok, konferanszié, zongorakísérő, vendég kórusok. 

 
50 év - Karácsonyi koncert - Kapos Kórus kicsit másképp - 2022. december 22. 

(csütörtök) 
Koncert helyszíne: egyeztetés szerint 

 Szakmai est helyszíne: Hotel Dombóvár 
 Technikai igény: műsor függvénye 
 Megjegyzés:Nyilvánosság biztosítása: weboldal, facebook, plakátok. 
 
 
 
 
 
 
 
   






