
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

J] 1. szám ú előterjesztés 

a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a civil 
szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 95/2015. (III. 17.) HB 
határozattal a civil szervezetek 2015. április l-jétől 2015. december 31-éig terjedő időszakban 
szervezett kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezetvédelmi, közművelődési 
programjaira, illetve a kerület- és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai 
programjainak támogatására 4 500 eFt összegű pályázatot írt ki. 

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: 
a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel 

együttműködve, 

b) nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok 
készítése, 

c) gyermekek üdültetése, táboroztatása, 
d) egészséges életmód propagálása, terjesztése, 
e) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 
j) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, 
g) természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása, 
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, 
i) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása. 

A pályázati összeg nem használható fel: 
a) személyi jellegű kiadásra és közterhek kifizetésére, 
b) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
c) karbantartási, felújítási költségre, valamint 100 OOO Ft-ot meghaladó értékű eszköz 

beszerzésére 

A pályázati felhívásra 43 db pályázat érkezett, amelyből 39 db érvényes, 4 db érvénytelen. 

Az Állampolgári Jogvédő Liga, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány és a Magyar 
Politikai Foglyok Szövetsége pályázata a feltételeknek nem felelt meg, mivel nem csatolták az 
igazolást a kőbányai tagszervezet működéséről, illetve az Állampolgári Jogvédő Liga az aláírási 
címpéldányt A Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány pályázata a pályázati feltételeknek azért 
nem felelt meg, mert működési költségekre kért támogatást. 

A pályázatok teljes anyaga a Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési 
és Civilkapcsolati Osztályánál megtekinthető. 

Az alábbi táblázat a benyújtott pályázatok alapján szervezetenként tartalmazza a kért és a 
javasolt támogatási összegeket a pályázati feltételekre és a felosztható keretre tekintettel. 



Sorszám Civil szervezet, Kért Javasolt 
tagszervezet neve támogatás támogatás 

(Ft) (Ft) 

l. 
Aliarnpolgári Jogvédő Liga 

570 OOO o 
3000 Hatvan, Mészáros l. u. 6-8. 
Budapesti Honismereti Társaság 

2. 1043 Bp., Berda Józsefutca 18. 160 OOO 50 OOO 
Kőbányai tagcsoport 

1108 Bp., Lenfonó u. 2. fszt. 3. 
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 

3. 1053 Budapest, Kálvin tér 5. 100 OOO 60 OOO 
Kőbányai Tagcsoport (KÖSZI) 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

4. 
Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 

180 OOO o 
ll 08 Budapest, Oltó utca 6. 

Down Alapítvány 
5. 1145 Budapest, Amerikai út 14. 90 OOO 90 OOO 

Kőbányai tagcsoport 
ll 07 Budapest, Zágrábi utca 13. 

6. 
Emberbarát Alapítvány 

474 400 70 OOO 
1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9. 

7. 
Eletrevaló Karitatív Egyesület 

376 OOO 120 OOO 
ll O l Budapest, Vaskő utca l. 

Erbetegek Rehabilitációja Alapítvány 
8. 1144 Bp., Ond vezér út 43. fszt. 2. 300 OOO 190 OOO 

Kőbányai Stroke tagcsoport 
ll 02 Bp. Körösi Csoma S. 24-26 fszt. 

Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, 
9. Szabadidő és Sport Egyesülete 220 OOO 100 OOO 

ll 06 Budapest, Hatház utca ll. I/116. 

10. 
Gyűjtősökért Alapítvány 

250 OOO 50 OOO 
ll 08 Bp., Kozma utca 13. 

Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos Egyesülete 
ll. (IFELORE) 200 OOO 70 OOO 

ll 05 Bp., Előd utca l. 

12. 
Horvát Hagyományőrző Egyesület 

250 OOO 100 OOO 
ll 02 Budapest, Liget utca 1/C. II. 23. 

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 
13. Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány l 870 OOO 240 OOO 

ll 05 Budapest, Bánya utca 31., I/7. 

14. 
Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 

530 OOO 120 OOO 
ll 04 Budapest, Kada utca 97. 

Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kulturális-
15. Szabadidő Egyesület 300 OOO 50 OOO 

1101 Bp., Könyves Kálmán krt. 25. 
Nyugdíjas Klub 

16. 
Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 

430 OOO 120 OOO 1105 Budapest, Harmat utca 23. I/4. 

17. 
Kontúr Közhasznú Egyesület 

375 OOO 150 OOO ll 06 Bp., Gyakorló u. 17. 4/32. 
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Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi 
18. Betegek Klubja 334 OOO 120 OOO 

ll 05 Budapest, Előd utca l. 
Körösi Csoma Sándor KKK 
Koccintós néptánccsoport 

19. ll 05 Budapest, Előd utca l. 300 OOO 170 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 
20. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 235 OOO 150 OOO 

Körösi Csoma Sándor KKK 
Kőbányai Fotóklub 

21. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 170 OOO 60 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

Harmat Nyugdíjas Klub 
22. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 170 OOO 110 OOO 

Körösi Csoma Sándor KKK 
Kőbánya Férfikar 

23. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 225 OOO 150 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

24. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 105 OOO 80 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

Kőbányai Nyugdíjasok Erdekvédelmi 
25. Szervezete 263 8550 110 OOO 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Körösi Csoma Sándor KKK 
Örökzőld Nyugdíjas Klub 

26. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 140 OOO 120 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

Pataky Nőikar 
27. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 360 OOO 180 OOO 

Körösi Csoma Sándor KKK 
Ujhegyi Nyugdíjas Klub 

28. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 150 OOO 80 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

29. 
Lokomotív Turista Egyesület 

190 OOO 80 OOO ll 03 Budapest, Csombor 411. 

30. 
Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 

60 OOO o 1126 Budapest, Böszörményi út 28. 
Magyarországi Lengyel Katolikusok 

31. Szent Adalbert Egyesület 280 OOO 120 OOO 
ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 

32. 
Magyar Politikai Foglyok Szövetsége 

300 OOO o l 051 Budapest, Nádor utca 36. 4 em. 
Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, 

33. Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 310 OOO 100 OOO 
ll 08 Budapest, Takarék utca 14/207. 

Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 
34. 1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 110 OOO 80 OOO 

Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 
Körösi Csoma Sándor KKK 

ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14 
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Magyar Vöröskereszt 
35. 1051 Budapest, Arany János utca 31. 370 OOO 100 OOO 

Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 
1107 Budapest, Bihari út 15. 

56-os Magyarok Világszövetsége 
36. l 097 Budapest, Koppány utca 5-ll. 210 OOO 80 OOO 

MV Kőbányai tagszervezete 
ll 02 Budapest, Ónodi u. l. 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
37. 1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. 400 OOO 190 OOO 

Kőbányai Szervezete 
ll 05 Budapest, Halom u. 3 7 /B 

Nagycsaládosok Kőbányai 
38. Szent László Egyesülete 300 OOO 200 OOO 

1103 Budapest, Örmény u. 12. 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

39. 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 260 OOO 200 OOO 
NOE Óhegyi Csoport 

ll O l Budapest, Korponai utca 9. 
Szent László Király Alapítvány a Szellemi és 

40. Erkölcsi Megújulásért 270 OOO 120 OOO 
1102 Budapest, Liget utca 35/B 

41. 
Sibrik Kertszépítő Egyesület 

400 OOO 80 OOO 1108 Bp., Maglódi út 105/c 24. 

42. 
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

300 OOO 180 OOO 1101 Bp., Könyves Kálmán krt. 25. 

43. 
"A zene mindenkié" Egyesület 

250 OOO 60 OOO 1102 Bp., Füzér utca 27/a 
Összesen: 13 138 250 4 500 OOO 

Az előterjesztés 2. melléklete a pályázati felhívást, a 3. melléklete a benyújtott pályázatokat 
összesítő táblázatot, valamint a 4-4 7. melléklete az adatlapokat tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázaton nyert támogatási összegek hozzájárulnak a kulturális, hagyományápoló, 
ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségmegőrző és életmódjavító prograrnek 
megvalósításához, gyermekek üdültetéséhez és táboroztatásához, a közösségfejlesztéshez, 
rehabilitációs és szociális tevékenység folytatásához, a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 
esélyegyenlőségének elősegítéséhez, gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásához. A 
sikeres pályázatok a kőbányai lakosság közösségformálását szolgálják. A pályázó civil 
szervezetek a támogatni kért programokat az alapító okiratukban meghatározott célok szerint 
szervezték meg. A támogatást kirándulások, környezetvédelmi programok, tárgyi eszközök, 
kiállítások, táborok, rendezvényszervezési és nyomdai költségek, valamint buszbérlés, 
belépőjegyek, szállás, étkezés, terembérlet, kézműves foglalkozások alapanyagai költségeire 
kívánják fordítani. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 13. § (6) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottságának (a továbbiakban: HB) 
rendelkezési jogkörébe utalt tartalékra kiírt pályázat elbírálását követően a HB dönt az 
előirányzat módosításáról. Figyelemmel arra, hogy a pályázó civil szervezetek között 
alapítványok is vannak, amelyek támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik, javasolom, hogy a pályázatot a Képviselő-testület bírálja el. 

A civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 95/2015. (III. 17.) 
HB határozat alapján a civil szervezetek 2015. évi támogatására 4 500 eFt áll rendelkezésre a 
Költségvetési rendelet 12. melléklet 22. során. 

A támogatásokat szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat. 

A támogatás folyósításának feltétele, hogy a civil szervezet a 2014. évről szóló beszámolóját 
(mérleget, egyszerűsített mérleget), az eredménykimutatást (eredménylevezetés) és kettős 
könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet, valamint közhasznú szervezet esetében a 
közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe helyezze, és ezt az 
Önkormányzatnál igazolja. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés l. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2015. május" ~c;" 
~~ 

Radványi Gábor 
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l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

... /2015. (V. 21.) határozata 
a civil szervezetek 2015. támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett 43 pályázatból 
39 pályázat érvényes, az Állampolgári Jogvédő Liga, a Magyar Fiatalok Határok Nélkül 
Alapítvány, a Magyar Politikai Foglyok Szövetsége és a Cselekedjünk Közhasznú Alapítvány 
pályázata érvénytelen. 

2. A Képviselő-testület a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázat alapján az l. 
mellékletben meghatározott civil szervezeteknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 20.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 22. sora terhére összesen 4 500 eFt összegben. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtétel ére. 

4. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

J. melléklet a .. .12015 (V. 21.) KÖKT határozathoz 

Sorszám Civil szervezet, tagszervezet neve 
Támogatás 

(Ft) 
Budapesti Honismereti Társaság 

l. 
1043 Budapest, Berda Józsefutca 18. 50 OOO 

Kőbányai tagcsoport: 
ll 08 Budapest, Lenfonó u. 2. fszt. 3. 
Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 

2. 
l 053 Budapest, Kálvin tér 5. 60 OOO 

Kőbányai Tagcsoport (KÖSZI) 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Down Alapítvány 

3. 
1145 Budapest, Amerikai út 14. 90 OOO 

Kőbányai tagcsoport 
ll 07 Budapest, Zágrábi utca 13. 

4. 
Emberbarát Alapítvány 70 OOO 

1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9. 

5. 
Eletrevaló Karitatív Egyesület 120 OOO 
ll O l Budapest, Vaskő utca l. 

Erbetegek Rehabilitációja Alapítvány 

6. 1144 Budapest, Ond vezér út 43. fszt. 2. 190 OOO 
Kőbányai Stroke tagcsoport 

1102 Budapest. Körösi Csoma S. út 24-26 fszt. 

6 



Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek 
7. Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete 100 OOO 

ll 06 Budapest, Hatház utca ll. I/116. 

8. 
Gyűjtősökért Alapítvány 50 OOO 

ll 08 Budapest, Kozma utca 13. 
Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos 

9. Egyesülete (IFELORE) 70 OOO 
ll 05 Budapest, Előd utca l. 

10. 
Horvát Hagyományőrző Egyesület 100 OOO 

ll 02 Budapest, Liget utca l IC II. 23. 
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 

ll. Kulturális, Segítő Közhasznú Alapítvány 240 OOO 
ll 05 Budapest, Bánya utca 31. 1/7. 

12. Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 120 OOO 
ll 04 Budapest, Kada utca 97. 

Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. 

13. 
Kulturális- Szabadidő Egyesület 50 OOO 

1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 
Nyugdíjas Klub 

14. Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 
120 OOO 

1105 Budapest, Harmat utca 23. I/4. 

15. Kontúr Közhasznú Egyesület 150 OOO 
1106 Budapest, Gyakorló u. 17.4/32. 

Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi 

16. Betegek Klubja 120 OOO 
ll 05 Budapest, Előd utca l. 
Körösi Csoma Sándor KKK 
Koccintós néptánccsoport 

17. ll 05 Budapest, Előd utca l. 170 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Klub 
18. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 150 OOO 

Körösi Csoma Sándor KKK 
Kőbányai Fotóklub 

19. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 60 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

Harmat Nyugdíjas Klub 
20. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 110 OOO 

Körösi Csoma Sándor KKK 
Kőbánya Férfikar 

21. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 150 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
22. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 80 OOO 

Körösi Csoma Sándor KKK 
Kőbányai Nyugdíjasok Erdekvédelmi 

23. 
Szervezete 

110 OOO 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Körösi Csoma Sándor KKK 
Orökzöld Nyugdíjas Klub 

24. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 120 OOO 
Körösi Csoma Sándor KKK 
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Pataky Nőikar 
25. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 180 OOO 

Kőrösi Csorna Sándor KKK 
Ujhegyi Nyugdíjas Klub 

26. 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 80 OOO 
Kőrösi Csorna Sándor KKK 

27. Lokomotív Turista Egyesület 
80 OOO 

ll 03 Budapest, Csombor 4/1. 
Magyarországi Lengyel Katolikusok 

28. Szent Adalbert Egyesület 120 OOO 
ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, 
29. Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 100 OOO 

ll 08 Budapest, Takarék utca 14/207. 
Magyar Szakszervezetek Országos 

Szövetsége 

30. 
1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 

80 OOO 
Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 

Kőrösi Csorna Sándor KKK 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Magyar Vöröskereszt 

31. 
l 051 Budapest, Arany J án os utca 31. 

100 OOO 
Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 

1107 Budapest, Bihari út 15. 
56-os Magyarok Világszövetsége 

32. 
l 097 Budapest, Koppány utca 5-ll. 

80 OOO 
MV Kőbányai tagszervezete 
ll 02 Budapest, Ónodi u. l. 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

33. 
1136 Bpudapest, Hegedűs Gyula u. 43. 

190 OOO 
Kőbányai Szervezete 

1105 Budapest, Halom u. 37/B 
Nagycsaládosok Kőbányai 

34. Szent László Egyesülete 200 OOO 
ll 03 Budapest, Örmény u. 12. 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

35. 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 
200 OOO 

NOE Óhegyi Csoport 
ll O l Budapest, Korponai utca 9. 

Szent László Király Alapítvány a Szellemi és 
36. Erkölcsi Megújulásért 120 OOO 

ll 02 Budapest, Liget utca 35/B 

37. 
Sibrik Kertszépítő Egyesület 

80 OOO 
ll 08 Budapest, Maglódi út l 05/c 24. 

38. 
Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

180 OOO 
1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

39. "A zene rnindenkié" Egyesület 60 OOO 
ll 02 Budapest, Füzér utca 27 /a 
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2. me/lék/et az előterjesztéshez 

PÁLYÁZATIFELHÍVÁS 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottsága pályázatot ír ki a civil szervezetek 2015. évi támogatására. 

l. A pályázat célja: 
A pályázat célja a kulturális tevékenység, hagyományápolás, ismeretterjesztés, 
környezetvédelem, közművelődés, illetve a kerület és közösségfejlesztés területén működő 
civil szervezetek szakmai programjának támogatása. 

2. Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: 
a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel 

együttműködve, 

b) nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok 
készítése, 

c) gyermekek üdültetése, táboroztatása, 
d) egészséges életmód propagálása, terjesztése, 
e) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 
j) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, 
g) természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása, 
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, 
i) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása. 

3. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 4 500 OOO Ft 

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
4.1. A pályázaton részt vehet 

a) a kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület, alapítvány), 
b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, valamint 
c) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adtalap nyomtatványorr lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni, illetve az alább felsorolt iratokat kell csatolni: 

a) a pályázó szervezet és a kőbányai tagszervezet, illetve intézmény adatai, 
b) a bankszámlát vezető pénzintézet neve és a bankszámlaszáma, ahová a támogatás 

átutalásátapályázó kéri, 
c) program megvalósításához kért támogatás: a program célja, részletes leírása legfeljebb 

egy oldal terjedelemben, a program megvalósításának időszaka (tól-ig), a program tervezett 
költsége és az igényelt támogatás összege, 

e) nyilatkozat arról, hogy 
ea) a szervezetnek nincs köztartozása, a szervezet nem áll végelszámolás vagy 

felszámolás alatt, vele szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás 
nincs folyamatban, 

eb) a pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra, 

ee) nyilatkozat arról, hogy a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal 
rendelkezik -e, 

j) civil szervezet esetében a létesítő okirat (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata, és a nyilvántartást 
vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól, 



g) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet esetében a 
létesítő okirat (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) hiteles 
másolata és a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 

tagszervezet működéséről, 
h) a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet esetében a 

szervezet működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet működéséről, létszámáról 
és tevékenységéről, 

i) a szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata1
, 

j) az előző évről szóló beszámoló Országos Bírósági Hivatalnál (a továbbiakban: OBH) 
történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény 
másolata2

, 

k) közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata3

, 

l) amennyiben a pályázó 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás célja és összege megjelölésével. 

4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program támogatása kérhető. 
4.4. A támogatási időszak: 2015. április l - 2015. december 31. 

5. A pályázati összeg nem használható fel: 
a) személyi jellegű kiadásra és közterhek kifizetésére, 
b) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
c) karbantartási, felújítási költségre, valamint 
d) l 00 OOO Ft -ot meghaladó értékű eszköz beszerzésére. 

6. A pályázaton nem vehet részt: 
a) sport- és polgárőr egyesület, 
b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, 
c) olyan szervezet, amelynek célja az Önkormányzat által fenntartott óvoda, illetve az 

Önkormányzat működtetésében lévő iskola támogatása, 
d) olyan szervezet, amely az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

rendelet alapján részesül működési célú támogatásban, 
e) olyan szervezet, amely a Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összeggel a 

megadott határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van, 
j) olyan szervezet, amelynek az Önkormányzat költségvetési szervével szemben tartozása 

van, 
g) bevett egyház, egyházi jogi személy, valamint 
h) közalapítvány 

1 Személyes benyújtás esetén mellőzhető, ha a jelenlévő törvényes képviselő az aláírást a magáénak ismeri el. 
2 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 
3 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 
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7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 

A pályázatokat 2015. április 22-én 15.00 óráig lehet benyújtani elektronikusan a 
szabados_heni@kobanya.hu e-mail címre, valamint egy példányban papír alapon 

a) személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hívatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályán Jógáné Szabados 
Henrietta civil és nemzetiségi referensnél (1105 Budapest X. kerület, Ihász utca 26.) vagy 

b) postai úton a Hívatal Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati 
Osztályának címezve az 1102 Budapest, Szent László tér 29. címen. 

Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti határidőben meg kell érkeznie a Hivatalba. 

A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748-as telefonszámon, illetve a 
szabados_ hení@kobanya.hu e-mail-címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti e-mail
címen, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható. 

8. A pályázat elbírálásának menete: 

A Hívatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a hiánypótlási határidő 
meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat 
érvénytelen. 

A pályázatokat a Humánszolgáltatási Bizottság a 2015. májusi ülésén bírálja el. A Hivatal a 
döntést követően 2015. május 31-éig értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. A nyertes 
pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt. 

9. Az elszámolás módja, határideje: 

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, 
bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási 
iciőszakba esik, és melyek pénzügyí teljesítése a támogatási határidő végéig megtörténik 
A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2016. január 15-éíg kell elszámolní. A pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan 
felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetní. A kedvezményezett a támogatás 
lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével együttműködni, az ellenőrzési 
munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni. 

Budapest, 2015. március 19. 

Dr. Mátraí Gábor 
elnök 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

A civil szervezetek a 2015. évi konkrét programok támogatására beérkezett pályázatok 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

Sor- Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Elsődlegesen minden állampolgár 

számára ingyenes tanácsadás nyújtás, 
Állampolgári Jogvédő Liga hátrányos helyzetű emberek részére jogi 

3000 Hatvan, Mészáros L u. 6-8. segítséget biztosít. A működéshez Új pályázó! Igazolás a kőbányai 

Bányai Péter Mihály elnök, szükséges PR-anyagok /szórólap/ tagszervezet műkődéséről nincs 

l Kőbányai Jogvédők Szervezete, készítése, nyomtatvány, fénymásolás, 570 OOO o csatolva. Ingyenes 
helyiséghasználat biztosítva a 

Nemzetiségek és Civil Szervezetek irodaszerek beszerzése és terembérlés a Nemzetiségek és Civil 
Háza, 1105 Bp., Ihász utca 26., Körösiben /2 db lakossági fórum Szervezetek Házában. 

Szabó Mária tagszervezet vezető szervezése l-jogi tanácsadás és a 

jogsegélyszolgálat működése, 2-aktuális 

kerületi ügyek/ 

Budapesti Honismereti Társaság Kőbányai hagyományok népszerűsítése a A fóváros, a lakó és 
1043 Bp.,Berda Józsefutca 18. Városunk 2015/2-3.száma nyomtatott és munkahely, a haza történetének, 
Breinich Gábor és Gábriel Tibor internetes változatában (Budapesti 

A Városunk 2015/2-3.számának 
értékeinek kulturális 

2 elnök Helytörténeti Portálon). Kommunikációs 
nyomdai költsége. 

160 OOO 50 OOO hagyományainak 
Kőbányai tagcsoport költségek, tördelés, fotó előkészítés, megismertetése. 

1108 Bp.,Lenfonó u. 2.fszt.3. szerkesztés, korrektúra, nyomdai költség, Kulturális tevékenység, 

Karacs Zsigmond vezető szállítás, irodaszer. közhasznú. 

Anyák napi ünnepség. 

Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 
Kirándulás a Budai Vár, Mátyástemplom és 

1053 Bp., Kálvin tér 5. 
környékére (belépő, ebéd), Gárdonyi Fürdő 

Kirándulás a Budai V ár Az Egyesület célja 
(belépő) Apromobil Zrt orvosi előadási 5 

Füzesi Brigitta elnök 
alkalommal ortopéd és diabetológus 

Mátyástemplom és környékére egészségfejlesztési, 
3 Kőbányai tagcsoport KÖSZI (belépőjegy), Gárdonyi Fürdőbe 100 OOO 60 OOO betegségemegelőzési 

ll 05 Budapest, Előd utca l. 
szakorvos (tiszteletdíj) 

(belépő jegy) szolgáltatások biztosítása. 

Termes Károlyné vezető 
Működési költségek, posta, irodaszer, évzáró 

A hlán~~á~t ~:__ 
ünnepség, előadó díjazása, tea, szerény 
uzsonna) 

---



3. me/lék/et az elóterjesztéshez 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

Sor- Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Cselekedjünk Közhaszn ú Alapítvány 
Környezetvédelmi tevékenység 

ll 08 Bp., Oltó utca 6. 
Gazda-Sziget Újhegyi Termelői Piac Működési költségekre nem 

4 Kormosné Csete Gabriella elnök 
működéséhez, anyag, eszköz vásárlás. 

180 OOO o nyújtható támogatás. 

Down Alapítvány 
1145 Budapest, Amerikai út 14. 

Autóhuszas kirándulás az Alcsúti 
Gruiz Katalin elnök 

Arborétumba és a Tabajdon található Autóbuszos kirándulás az Alcsúti Új pályázó! 
5 Down Alapítvány Gondozóháza, 

Mezítlábas Parkba.(buszbérlés, Arborétumba.(buszbérlés, belépőjegy) 
90 OOO 90 OOO A hiányosságokat pótolta. 

Kőbányai tagcsoport 1107 
belépőjegyek) 

Budapest, Zágrábi utca 13. 
Kaucsicsné Zsóri Katalin vezető 

Alkohol-Drogrehabilitációs Intézetben 
komplex - egészségügyi, szocio-kulturális, 
pszicho-szociális- segítséget igénylő 
szendvedélybetegek felépüléséhez, sikeres Közhasznú. Az egészséges 

Emberbarát Alapítvány rehabilitációjához hozzájáruljunk a Sportfoglalkozások tárgyi eszközök életmódra nevelés, az egészség 

6 
ll 05 Bp., Cserkesz utca 7-9. szabadidőstevékenységek vásárlása (l db pingpong-asztal, 

474 400 70 OOO 
megőrzése az egyén és családok 

Kondor Viktor elnök megszervezésével. Sportfoglalkozások röplabdaháló, 1-1 foci-, röplabda, vonatkozásában. 

megszervezéséhez sporteszközöket kívánnak kosárlabda, sakk készlet). Működési költségekhez kér 

vásárolni: Bérleti díjak: sportpálya, támogatást. 

tornaterem, tárgyi eszközök vásárlása: l db 
pingpong-asztal, röplabdaháló, 5-5 foci-, 
röplabda, kosárlabda, sakk készlet vásárlása. 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Igényelt Javasolt 
Sor- Civil szervezet neve, 

Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Prevenció jellegű filmkészítő és önismereti 
kisfilm-készítő csoport létrehozása a 
Bárkában. Mentálhigiénés támogató 

Közhaszná egyesület. 
Életrevaló Karitatív Egyesület 

szűlőcsoport szervezése 2015. júliusában a 
Droprevenciós információs 

Pongrác Közöségi Házban ( csoportvezető Foglalkozáshoz biztosított eszközök, 
7 

1101 Bp., Vaskő utca l. 3.lph. fsz.l4. 
szakember vállalkozói díja). Szent László anyagok, nyomdaköltségek, festékek, 376 OOO 120 OOO 

kiadványok, oktatási anyagok 
Csures Mónika elnök kiadása, veszélyeztetett 

Napokon drogprevenciós programok kreatív anyagok, papír vásárlása. gyermekek szociális elátását 
szervezése. Foglalkozáshoz biztosított vállalják. 
eszközök, anyagok, nyomdaköltségek, 
nyomda, festékek, kreatív anyagok, papír 
vásárlása. 

Súlyos strok-on átesett betegek kirándulása 
Stroke betegek kirándulása 

Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány 
akadálymentesített autóbusszal a 

akadálymentesített autóbusszal a Közhaszná alapítvány. Célja az 
(ÉRREHAB) 1144 Bp., Ond 

Domonyvölgyben lévő Lázár Lovaspark 
Domonyvölgybe, a Lázár Lovaspark ismeretteijesztés az aktív 

vezér út 43. fsz.2. Dr. Lippai 
lovasprogram keretében. Látogatás a 

program keretében. Látogatás a rehabilitáció és a gondozás 
8 Zoltán elnök Kőbányai Stroke Máriabesenyői Nagybolgogasszony 300 OOO 190 OOO fontosságának megismerése. 

tagcsoport: ll 02 Bp. 
Máriabesenyői Nagybolgogasszony 

Bazilikába és kirándulás a Fővárosi Hátrányos helyzetű csoportok 

Körösi Csoma S. 24-26 fszt. Kiss Judit 
Bazilikába és kirándulás a Fővárosi 

Állatkertbe. (autóbuszbérlés, tásadalmi esélyegyenlőségének 

vezető 
Állatkertbe. ( autóbuszbérlés, lovasprogram 

lovasprogram és belépőjegyek elősegítése. 

és belépőjegyek vásárlása) 
vásárlása) 

• 

' 

Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek 
Tanulmányi kirándulás nyugdíjasoknak 

Tanulmányi kirándulás nyugdíjasoknak 
Kulturális, Szabadidő és Sport 

autóbusszal Felvidékre Garamkövesdre 
autóbusszal Felvidékre Garamkövesdre Kulturális és szabadidő 

(buszbérlés, szakmai étkezés) szűreti tevékenység, részvételt 
9 

Egyesülete 
felvonulás megtekintése. A 

(buszbérlés). A környezetvédelmi, 
220 OOO 100 OOO biztosítani a kulturális és 

ll 06 Budapest, Hatház u. ll. 1/116. 
környezetvédelmi, takarítási program a 

takarítási program (takarítási eszközök, 
szabadidő hasznos eltöltésében 

Beke Józsefné elnök 
lakótelepen (takarítás i eszközök, szállítás) 

szállítás) és a karácsonyi program éssporttevékenységben. 

karácsonyi program, rendezvény szervezése. 
rendezvény szervezése. 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

Sor- Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

A büntetés-végrehajtási dolgozók nehéz 
anyagi helyzetben lévő hivatásos és 

10 fő gyermek üdültetése Dunapatajon 
Gyűjtősökért Alapítvány közalkalmazotti tagok és családjuk 

lévő Lepke Üdülő és az Erdei Iskola 
Szociális tevékenység, 

ll 08 Bp.,Kozma utca 13 támogatása. l O fő gyermek üd ültetése A nehéz helyzetbe keriilt bv. 
10 

Eperjesi Flórián elnök, Dunapatajon lévő Lepke Üdülő és az Erdei 
Oktatóközpontban. (a tábor részvételi 250 OOO 50 OOO dolgozók és családjuk 

Harmao Arnold Józsefné képviselő Iskola Oktatóközpontban. (a tábor részvételi 
díja, teljes ellátás, szállás, programokon rendszeres segítése. 

díja, teljes ellátás, szállás, programokon való 
való részvétel) 

részvétel). 

Teljesítménytúra (Tatabányáról indulva) 

Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos 
Egészségmegőrző program, (vitamin, Országos, szakmai, ifjúsági 

Egyesülete (IFELORE) 
higiéné, táplálkozás) szabadidős program Egészségmegőrző és szabadidős közhasznú szervezet. Célja a 

ll 
1105 Bp., Előd utca l. 

(túra tábor, verseny szervezése), szakmai program (vitamin, higiéné, túra tábor, 200 OOO 70 OOO fiatalok szabadidejének hasznos 

fejlesztés és képzés elsősegély szerelés, verseny szervezése). eitöltésére és az egészség 
Mihályi László képviselő 

pályázatíró képzés), elsősegély oktatók megőrzésére, ifjúságvédelem. 

képzése (bérleti díj, nyomtatás, internet). 

Kulturális tevékenység, 
Horvát Hagyományőrző Egyesület magyarországi horvát kultúra 

12 
1102 Budapest, Liget utca 1/c.II./23. Vendésszereplés, fellépés a horvátországi Vendésszereplés és fellépés a 

250 OOO 100 OOO 
megőrzése, bel és külfóldi 

Ispánovity Éva elnök Velikában 2015. május 29-31. (buszbérlés) horvátországi V elikában (buszbérlés) fellépések szervezése. 
Hagyományok őrzése, 

utánpótlás nevelés. 

Havasi Gyopár Szociális, 
Szociális és esélyegyenlőséget segítő Szociális és esélyegyenlőséget segítő 

Egészségügyi, Kulturális, Segítő 
programok szervezése a hátrányos helyezűek program ok szervezése a hátrányos Működési, kommunikációs 

13 Közhasznú Alapítvány 
részére. Egészséges életmód propagálása. helyezűek részére. Egészséges életmód 

l 870 OOO 240 OOO 
költségek, megbízási, előadói, 

ll 05 Budapest, Bánya utca 31. I/7. 
Egészségügyi rendezvények, prevenciós propagálása. Egészségügyi tanácsadói és könyvelési díjat a 

Mihalicska Terézia elnök 
előadások és bemutatók szervezése, ünnepek rendezvények népszerűsítése. pályázati kiírás kizá!ja. 

népszerűsítése. (rendezvényszervezés) 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Igényelt Javasolt 
Sor- Civil szervezet neve, 

Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Éves antológia nyomdai előállítása ( 

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 
szerkesztési díj, lektorálás), Workshop Kulturális tevékenség, 

1104 Bp., Kada utca 97. 
szakmai továbbképzés. (előadó tiszteletdíj a, 

A 2015. évi antológia nyomdai, 
lehetőséget biztosítani a 

14 terembérlet, propaganda, szóróanyag). A 530 OOO 120 OOO tagoknak és irodalmároknak 
Karacs Zsigmond elnök 

KIKE 2015. évi antológia bemutatása 
terembérleti és propaganda költsége) írásáiban, kíadványok 

(terembérlet, előadók díjazása, propaganda, megjelentetése és teljesztése. 

szóróanyag) 

Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. 
Kolturális-Szabadidő Egyesület 

Idősek Világnapjára 2015. október 14-ére Idősek Világnapján- 2015. október 14-
15 

1101 Bp., Könyves Kálmán krt.25. Vizi 
kulturális műsort rendeznek (fellépők én kolturális műsor művészeti 300 OOO 50 OOO A hiányosságokat pótolta. 

Tibor elnök 
tiszteletdíj a, étkezés, zene, tánc) tevékenysége. 

Kőbányai Vasutas Nyugdíjasklub 
Nagymáté Kálmánné klubvezető 

Kőbányai Képző és Iparművészek Kiállításokat, work shopokat szerveznek, 
Kulturális tevékenység, 

Egyesülete valamint ősszel a a IX. Biennálét. 
A IX. Biennálé katalógusának nyomdai kiállítások megszervezése és 

16 ll 05 Bp., Harmat utca 23. l/4. Működésre kémek támogatást (nyomda, 
költsége. 

430 OOO 120 OOO lebonyolítása. A hiányosságet 
Vazinay Mária elnök irodaszer, tiszteletdíj és festékpatron pótol ta. 

vásárlása) 

"II. Nyári alkotótábor a Hős utcában" 
Sport rendezvények szervezése, (foci, ping-

Sportrendezvényhez (foci, ping-pong, Kőzhasznú. 

Kontúr Közhaszn ú Egyesület 
pong, méta) Kézműves termékek vásárlása 

méta vásárlása). Kézműves termékek Szociális tevékenység 
17 1106 Bp.,Gyakorló u. 17. 4/32 

(tomazsák, bögrék, festékek, gyöngyök) 
vásárlása ( tomazsák, bögre, festék, 375 OOO 150 OOO képességfejlesztés, 

Balog-Urbanovszky Zsuzsanna elnök 
padok, asztalok sátor vásárlása, papír írószer, 

gyöngy) pad, asztal, sátor, papír írószer bűnmegelőzés. A 
önkéntes foglalkoztatottak költsége 

vásárlása, ásványvíz, gyümölcs). hiányosságokat pótolta. 
ásványvíz, gyümölcs a prograrnon 
résztvevőknek. Zenei előadói díj. 

----- ---·-----
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

Sor- Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Ismeretterjesztés a gyermeknek és 
szüleikneknek (gyermekek megvendégelése 

Kőbányai Csontritkulásos és és jutalmazása, díjak a közreműködőknek, 
Mozgásszervi Betegek Klubja táncoktató díja, szállítás). Rendszeres klubnap a 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. Kirándulás autóbusszal Ausztriába a Fraknói Kirándulás autóbusszal Ausztriába a KÖSZIBEN, ismeretteijesztő 

18 Selmeczi Kovács Irén klubvezető várba, Kismartorrba majd vissza Sopronba, Fraknói várba (autóbuszbérlés). 334 OOO 120 OOO előadások orvosok, 

Körösi Csoma Sándor KKKözpont Nagycenkre és Fertődre (autóbuszbérlés, gyógytomászok 

JoósTamás igazgató szállás, múzeumi belépő). Működésre kérnek közreműködésével. 

támogatást (telefonkártya, festékpatron, 
fénymásolópapír, egyéb írodaszer). 

Koccintós néptánccsoport 
2015. 11.14-én megszervezik az V. 
Koccintós Nemzetiségi fesztivált a KÖSZI-

1105 Bp., Előd utca l. 
ben. Meghívták a litéri tánccsoportot is Az V. Koccintós Nemzetiségi A Néptánccsoport 10 éve 

19 
Sturcz Anna tánccsoportvezető 

VeszprémbóL (szállás költsége van). Fesztiválon a Kóborzengő Zenekar és a 300 OOO 170 OOO alakult a Tébláb szűlöi 
Körösi Csoma Sándor KKKözpont 

Továbbá Kóborzengő Zenekar fellépti díja, hangosítási költség. csoportj aként. 
JoósTamás igazgató 

hangosítás és a táncoktató vállalkozó díja a 

gálaműsoron. 

Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus 
Klub 

Pedagógus napi vendéglátás júniusban, Pedagógus napi vendéglátás júniusban, 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. Célja az ismeretteijesztés, 

20 Köő Jánosné klubvezető 
autóbuszos kírándulást terveznek Tatabánya, autóbuszos kirándulás Tatahányára 

235 OOO 150 OOO ismeretbővítés, a testi-lelki 

Körösi Csoma Sándor KKKözpont 
Tata-Komárom útvonalon. (buszbérlés), (buszbérlés), karácsonyi ünnepség, egészség megőrzése. 

JoósTamás igazgató 
karácsonyi ünnepség, vendéglátás. vendéglátás. 

------- -----------L___ _____ -------
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3. me/lék/et az elóterjesztéshez 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

Sor-
Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 

szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 
megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Kőbányai Fotóklub 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. 

"Köszönöm Kőbánya" címmel fotókiállítást 
21 

Kele János klubvezető 
terveznek a Pataky Galériában. 

A fotókiállítás képkidolgozása és 
170 OOO 60 OOO 

Alkotások bemutatása a 
Körösi Csoma Sándor KKKözpont 

(képkidolgozás, nagyítási költség) 
nagyítási költsége) Körgalériában. 

JoósTamás igazgató 

Harmat Nyugdíjas Klub 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. 

Autóbuszos kirándulást terveznek Visegrád, Kirándulás Visegrádra, Esztergom -
Bors Lajosné klubvezető Ismeretszerzés, ismeretbővítés, 22 
Körösi Csorna Sándor KKKözpont 

Esztergom- Párkány útvonalon (buszbérlés, Párkány útvonalon (buszbérlés, 170 OOO 110 OOO testi-lelkí egészség megőrzése. 

JoósTamás igazgató 
belépőjegyek, étkezés) belépő jegyek) 

Kőbánya Férfikar 
Inguszné dr. Barabás Rita karnagy Gregorián zenei továbbképzésen való 

Gregorián zenei továbbképzés Rendszeres próbák tartanak a 23 Körösi Csoma Sándor KKKözpont, részvétel Győrben 4 éjszaka l O fő részére 225 OOO 150 OOO 
JoósTamás igazgató (szállás, tanfolyami díj, csoportos étkezés) 

Győrben (szállás, csoportos étkezés) Kőrösiben. 

Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 
ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. 

Kirándulás Székesfehérvár, Mór és 
24 

Katona Lászlóné klubvezető 
Fehércsurgó útvonalon (buszbérlés, 

Kirándulás Székesfehérvár és Mórra 
105 OOO 80 OOO 

Ismeretszerzés, ismeretbővítés, 
Körösi Csoma Sándor KKKözpont 

belépőjegyek) 
(buszbérlés) testi -lelkí egészség megőrzése 

JoósTamás igazgató 

Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi 
Szervezete Kirándulás Göclőllőre a Grassalkovics 

Kirándulás Gödöllőre a Grassalkovics 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. Zsadon kastélyba és Egerbe (buszbérlés, 

kastélyba és Egerbe (buszbérlés, 
Ismeretszerzés, ismeretbővítés, 

25 Gézáné klubvezető Körösi Csoma belépőjegyek). T ropicárium és a Csokoládé 263 850 110 OOO nyugdíjasok érdekeit védő 

Sándor KKKözpont Múzem látogatása. 
belépőjegyek). klub. 

JoósTamás igazgató 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

Sor-
Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 

szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 
megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Örökzöld Nyugdíjas Klub 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. 

Kirándulás Szekszárdra és Mohácsra 
26 

Decsi Margit klubvezető 
(szállás, buszköltség, idegenvezető, 

Kirándulás Szekszárdra és Mohácsra 
140 OOO 120 OOO 

Testi-lelki egészség megőrzése, 

Kőrösi Csoma Sándor KKKözpont 
belépődíj) 

(szállás, útiköltség, belépődíj) rekreáció, zenés táncház. 

JoósTamás igazgató 

Pataky Nőikar 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. 

Egyházzenei hangverseny Salzburgban Az NKA 300 OOO Ft-tal l 

27 
dr. Fazekas Ágnes karnagy 

(Ausztriában) 24 fő részére 2015. július l O-
Egyházzenei hangverseny Salzburgban 

360 OOO 180 OOO támogatja a buszbérlés 
Kőrösi Csorna Sándor KKKözpont 

12-én (szállás) költség. 
(szállás). költségeit. 

JoósTamás igazgató 

Újhegyi Nyugdíjas Klub 
1105 Bp., Szent László tér 7/14. Lőrincz 

28 
Ernőné klubvezető Kőrösi 

Kirándulás Kecskemétre (buszbérlés) Kirándulás Kecskemétre (buszbérlés) 150 OOO 80 OOO 
Klubfoglalkozások Újhegyen 

Csoma Sándor KKKözpont tartják. 

JoósTamás igazgató 

Lokomotív TE Ernléknapjának 
Lokomotív Turista Egyesület megszervezése, dr. Vízkeleti László 

Közhasznú, célja a természetben 
29 

ll 03 Bp., Csombor 4/1. ernléktáblájának koszorúzása, Horváth Mikulás túra, Tavaszi és Őszi 
190 OOO 80 OOO való aktív túrázás, szabadidő 

Ispánovity Márton elnök József Ernléktúra megrendezése, Mikulás Találkozó részvevőinek szállásdíj a. hasznos eltö !tése. 
túra (szállás díja), Tavaszi és Őszi Találkozó 
részvevőinek szállásdíja. 

Magyar Fiatalok Határok Nélkül 
Konferencia magyar és a lengyel barátságről Új pályázó! Nem kőbányai 

30 
Alapítvány 1126 

című kiadvány nyomda és posta költséghez 60000 o székhelyű alapítvány! Kőbányán 
Budapest, Böszörményí út 28. dr. 

kémek támogatást. nincs igazolt tagszervezete. 
Kopp Kristóf elnök 
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3. me/lék/et az elóterjesztéshez 

Igényelt Javasolt 
Sor- Civil szervezet neve, 

Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 
szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Magyarországi Lengyel Katolikusok Közhasznú, célja a magyar-Zarándokút Czestochowába 
lengyel kulturális hagyományok Szent Adalbert Egyesülete 

(Lengyelországba - Szűz Máriához Zarándokút Czestochowába 
280 OOO 120 OOO ápolása, keresztény értékek 31 ll 03 Bp., Óhegy utca ll. 

autóbusszal közös imádkozás a világ összes autóbusszal (buszbérlés). 
megőrzése, továbbadása, Molnárné Sagun Zdzislawa elnök 

lengyelségéért (buszbérlés) 2015.10.16-18. 
időskorúak gondozása. 

Klub hetenkénti találkozói /nyelvtanulás, 
számítógépkezelés stb/, hagyományőrzéssei 

Új pályázó! Nem kőbányai kapcsolatos rendezvények iskolákban, 
székhelyű! A csatolt Magyar Politikai Foglyok Szövetsége történelmi vetélkedők, koszorúzások, 

mellékleteket nincsenek 
1051 Budapest, Nádor utca 36. 4 em. megemlékezések, kiállítások szervezése, 300 OOO o 

bejelőlve. Nincs megjelölve a 
32 

Dégi András elnök kirándulások, a magyar kultúra megőrzésével tagszervezet helye Kőbányán.A 
erősítésével kapcsolatos rendezvények hiányosságokat nem pótolta. 
szervezésére, egészségmegőrzés, 
környezetvédelmi felvilágosítás. 

Magyar Szív és Tüdőátültetettek 
Közhasznú egyesület. Az Sport, Kult. és Érdekvédelmi Rehabilitációs tábor szállásdíja 
Egyesület célja a szív és Egyesülete Szilvásváradon 36 fő szív és tüdőálliletettek Rehabilitációs tábor résztvevőinek 

310 OOO 100 OOO tüdőátültettek fizikai és lelki 33 
1108 Bp., Takarék utca 14/207 részére 2015. augusztus 13- szállásdíj a. 

rehabilitációjának elősegítése. A 
Oláhné Jelli Zsuzsanna elnök 16-a között. hiányosságokat pótolta. 

Magyar Szakszervezetek Országos 
Szövetsége 
1068 Bp., Városligeti fasor 46-48. 

Kirándulás Egerbe 2015. 08. 15-én. 
Gazdasági, szociális és Pataky Péter elnök Kirándulás Egerbe 2015. 08. 15-én. 

110 OOO 80 OOO kulturális érdek képviselete, a 34 
Kőbányai Nyug. Szakszervezete (buszbérlés) (buszbérlés) munkaválallók képviselete 
Mester Lászlóné vezető 
1105 Bp., Szent László tér 7-14. 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

Sor-
Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 

szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 
megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Magyar Vöröskereszt Budapest 
Egészségnap szervezése (tesztcsík, 

Fővárosi Szervezet 
fertőtlenítőszer), kirándulás önkénteseknek 
(buszbérlés, étkezés) Szociális tevékenység, l 

1051 Bp., Arany János utca 31. 
ünnepség megszervezése (étkezés, 

Kirándulás 25 fő részére Nógrádba. 
közhasznú, 

35 
Huncsik Ildikó igazgató 

dekoráció, ajándék). Kortárs előadói képzés 
(buszbérlés) 

370 OOO 100 OOO az élet és egészség védelme, 
Kelet-Pesti Régió X. ker. Szervezete 

a kerületi iskolákban eszköz költségei a Kőb. Önk. 2 megállapodása is 
1107 Bp., Bihari út 15. 

(kötszer, óvszer, írószer, nyomtatványok) van. 
Kalocsai Dóra vezető 

56-os Magyarok Világszövetsége Az 56-os MV Kőbányai Tagszervezet 
l 097 Bp. Koppány utca 5-11. működési költségekhez 
Trencsényi László elnök (1102 Bp., Ónodi utca 1.) bérleti díjhoz kér 

Bajtársi összejövetelek (koszorú, A forradalom és szabadságharc 
36 MV Kőbányai tagszervezete támogatást, rezsi költség, (áram, víz, gáz, tv 

oklevél, étkezés) 
210 OOO 80 OOO 

eszméinek megvalósítása. 
Barabás János vezető díj, tisztítószer, festékpatron, irodaszer,) 
ll 02 Bp., Ónodi u. l. bajtársi összejövetelekhez kér támogatást 

(koszorú, oklevelek, étel, ital) 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. 

Rehabilitációs nyaralás 25 fő részére Közhasznú. Mozgáskorlátozott 
Földesi Erzsébet elnök 

(Mezőkövesd, Berekfiirdő vagy Bogácsra) 
Rehabilitációs nyaralás szervezése emberek érdekvédelmét látja el, 

37 Kőbányai Szervezete 
szállás. Működési költségekhez (tel., papír, 

Mezőkövesdre, Berekfürdő vagy 400 OOO 190 OOO szociális, egészségügyi és 
1105 Bp., Halom u. 37/b. Bogácsra (szállás). Irulturális programokat 

Dornak Zoltánné klubvezető 
posta, nyomtatás) kér támogatást. szerveznek. 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Igényelt Javasolt 
Sor- Civil szervezet neve, 

Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 
megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Havonta "Életmese" program (vetítettképes 
előadások), kézműves foglalkozások, Kézműves foglalkozásokhoz 

Nagycsaládosok Kőbányai 
kirándulások szervezése a Pest környéki alapanyagok, kirándulás Pest környéki Közhasznú. A nagycsaládosok Szent László Egyesülete 
helyekre, családakadémia, felnőttképzés helyekre, családakadémia, (szállás, 

300 OOO 200 OOO 
egymást ismerő és segítő 

38 ll 03 Budapest, Örmény u. 12. 
(előadói díj, szállás, étkezési költség), étkezés), nagycsaládos tábor közösségek szervezése. A 

Himbergerné Kaszap Katalin elnök 
nagycsaládos tábor Balatonlellén (szállás, Balatonlellén (szállás, étkezés). hiányosságat pótolta. 

étkezési költség) 

Kirándulás a gyerekekkel a nagycsaládos 
Kirándulás a nyári táborba Kismaros-

Nagycsaládosok Országos Egyesülete nyári táborba Kismaros-Börzsönyliget 
Börzsönyliget (szállás), 

1056 Budapest, Március 15. tér 8. (szállás költség), 
Tarzan park meglátogatása Újpesten Szociális tevékenység , Székely Hajnalka elnök Tarzan park meglátogatása Újpesten 
(belépőjegyek), egyéb közhasznú 

39 
NOE Óhegyi Csoport (belépőjegyek), Egyéb össszejövetelekhez 

össszejövetelekhez (közös kenyérsütés, 260 OOO 200 OOO A nagycsaládosok sajátos 
1101 Bp., Korponai utca 9. (közös kenyérsütés, adventi készülődés). 

adventi készülődés). Kézműves érdekeinek képviselete és 
dr. Borsos Szabó Ágnes tagszervezet Kézműves foglalkozásokhoz alapanyagok 

foglalkozásokhoz alapanyagok vásárlása. szolgálata. 
vezetője vásárlása. 

Kőbányáról kietelepítettek pályázat díjazása. Kulturális tevékenység. Olyan Szent László Király Alapítvány a 
Felvidékre ajándékkönyvek kijuttatása +író, alkotások megismertetése és Szellemi és Erkölcsi Megújulásért 
olvasó találkozó megszervezése. (posta 

270 OOO 120 OOO 
közkinccsé tétele, amelynek a 

40 ll 02 Budapest, Liget utca 35/b. 
költség) Kommunista gaztettek a 

Könyvkiadás nyomdai költsége. 
magyar nemzet erkölcsi 

Bicskei Gáborné elnök 
Kárpátmedencében l. kötet kiadása. megújulását elősegíthetik, 

(nyomdai költség) kultúráját gyarapítják. 

Kirándulások szervezése Eger, Makó, 
Kirándulások Eger, Makó, Bogács, 

Sibrik Kertszépítő Egyesület 
Kiskunmajsa, Pápa, Berekfürdő, Környezet és természetvédelem, 

41 
ll 08 Bp, Maglódi út l 05/c. fszt. 24. Bogács, Kiskunmajsa, Pápa, Berekfürdő, 

Orosháza és Kaposvár útvonalon 400 OOO 80 OOO lakókörnyezet szépítése, 
Kócs Sándorné elnök Orosháza és Kaposvár útvonalon 

autóbusszal (buszbérlés és gondozása. 
autóbusszal és belépőjegyek vásárlása. 

belépőjegyek). 
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3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Sor- Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

szám székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme 
Támogatandó program támogatás támogatás Megjegyzés 

megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 
Táncház néptáncoktatás és bemutató zenei Közhasznú, 
kísérete 8 alkalommal, külfóldi 

42 
1101 Bp., Könyves Kálmán krt. 25. 

vendégszereplés Törökországba (autóbusz 
Külfóldi vendégszereplés Törökországba 

A Táncegyüttes fenntartásának, 

Szűr Dóra elnök (buszbérlés). 
300 OOO 180 OOO szereplésének támogatása, 

költség), anyagköltség, viseletvásárlás és utánpótlásnevelés, 

javítás. néphagyományok megőrzése. 

"A zene mindenkié" Egyesület 
Értehni sérült gyermekek és fiatalok részére Kulturális tevékenység, 

ll 02 Bp., Füzér utca 27 /a 
nyári zenei tábor szervezése Értelmi sérült gyermekek részére nyári 

A zenepedagógiai és 

43 
Erdős Gáborné elnök 

Monostorapátiba 2015. 07.27-2015. 08.01. zenei tábor Monostorapátiba 
zeneterápiás munka elősegítése. 

250 OOO 60 OOO 
(szállás, étkezés, szállítás, egyenpóló (buszbérlés ). 

Próbákat a Pasaréti Ferences 

vásárlása. 
Alapítvány Kájoni János 

házában tartiák. 

Összesen: 13 138 250 4 500 OOO 

12 



Kőöányai Önkormányzat 
Budapest 

Tisztelt Pályázatkezelől 

-ll -

}JJ}; '{1 - ~\q l_ l 20 \S:. 
2015 tí.PR ll\ 

CIVIL PÁLYÁZAT! 

Pályázati kiírásuk alapján benyújtjuk a 2015. évi pályázatunkat, a Kőbányai JogvédőSzervezet (az 
Állampolgári Jogvédő Liga [3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8.] helyi szervezete) támogatására: 

l. Pályázati adatlap (eredeti) 
2. Hitelesített alapszabály 
3. Bírósági kivonat (eredeti) 
4. OBH feladóvevény másolata 

Budapest, 2015. április 19. 

Tisztelettel, 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil sze~ezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 
l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 

szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervez.et. 

A civil szervezet neve: Állampolgári Jogvédő Liga 

Székhelye: 3000 Hatvan, Mészáros L. u. 6-8. Adószáma: 19673738-118 

Képviselő neve: Bányai Péter Mihály 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991. július 08. Száma: 3.832 

A szervezet közhasznú1
: . a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: 30-6432803, pbanyai@gmail.com; Postacím: 1475 Bp. PF. 255. 

2. A kőbányai tagszervezef 

Neve: Kőbányai Jogvédők Szervezete Címe:. Civil Ház (fogadónap: szerda 11-15 óráig) 

Tagszervezet-vezetőneve Szabó Mária 

Telefonszáma, e-mail címe: 30-6433805; bszm@citromail.hu 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: xxx ............................................................................ . 

Címe: xxx ........................ ·;; ....................................................................... . 

Intézményvezető neve: xxx ................................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: xxx ........................................................................ . 

Csoport, klub, kör megnevezése: xxx .................................................................. . 

A pályázatért felelős neve: xxx ...................................................................................... . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: xxx ............................................. . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a· háttérintézq1ény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

Magnetbank Rt. (Kőbányai Fiók) 

1 A megfelelőt kétjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélknlí szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



Címe: 1062 Budapest, Andrássy u. 98. 

Bankszámlaszám: 16200175-11529556 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) Dm! 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: xxx ............................. : . ........................ . 

A támogatás összege: xxx .................................................................................. . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja 

Nem részesült támogatásban (a NEA működési páiyázat értékelés alatt van.) 

A támogatás összege: O ..................................... : .................................. . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő Igen 

adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet Igen 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a igen 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet - nem 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
igen* 

címpéldányának hiteles másolata .. 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 

6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló igen 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a . igen** 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 



* A helységhasználati szerződéskötésnélleadva, a pályázatot személyesen benyújtva! 
* * a Liga nem kérte a közhasznú minősítését, de a minden szervezet számára kötelező 
beszámoló feladóvényét csatoljuk. _..------.... 
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.... ~ .kŐb~~~i· há~éri~~é~é~;. '\:. ~ . ~b~~ii' ~~~ ... ~~~~ '( ~~~~üi~~~ -~i~~í~~y) 
vezetőjének aláírása · .. ,()r~ 0 .· törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Állampolgári Jogvédő Liga 

. III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA le el' ebb l oldal 
Az Aliarnpolgári Jogvédő Liga, és helyi szervezetei az állampolgárok sokoldalú segítését 

vállalták alapszabályunkban, amely ELSÓDLEGESEN a minden állampolgár számára 

ingyenes jogi tanácsadás nyújtást, ezen túlmenően a hátrányos élethelyzetű emberek részére a 

Kormányhivatal Jogi Segítségnyújtó Osztálya álta hozott határozat alapján, a 201Lévi 

LXXX. tv. ("népügyvéd" törvény) szerinti jogi segítséget""(!. iratáttekintés, javaslat, 2. 

okiratfogalmazás, 3. jogi képviselet) biztosít. A szervezet feladata az állampolgárokat 

megismertesse az állami segítségnyújtás lehetségével, és feltételeiveL Ezt követően 

szakembereink (elsősorban az ügyvédek, de működnek mediátor, családsegítő, banki 

tanácsadó, stb. munkatársak is) veszik át az ügyeket. 

E pályázattal az a célunk, hogy szélesebb körben megismertessük a kőbányaiakkal ezt a 

lehetőséget, s felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem akkor kell segítségért kopogtatni, amikor 

a végrehajtó kitűzte "A NAPOT", hanem amikor a fizetésképtelenség jelentkezik, s az 

együttműködés képessége a család részéről fennáll. 

Erről szól költségvetésünk, amelynek részletezése 

l. PR-anyag (szórólap) készítés: 41 O eFt, amelyet a helyi sajtóban megjelentetett közérdelm 

híreink mellett rendezvényeken, és levélládában adunkát információként 

2. Nyomtatvány, fénymásolás: 100 eFt, amely részint az ügyintézéshez szükséges 

nyomtatványok, másrészt az iratok másolatainak elkészítése (kb. 5 ezer A4-es oldal). 

3. Irodaszer beszerzés: a helyi szervezet 2014-es irodaszer beszerzése (nyomtatóba festék, 

papír, egyéb irodaszerek) 200 eFt volt, ezt 2015-ben nem kívánjuk túllépni. 

4. Terembérlet (60 eFt, Körösi Művelődési Központ) két lakossági fórumot szervezünk idén, 

-az egyiktémája (természetesen) a jogi tanácsadás, és a jogsegélyszolgálat működése 

- a másik témája valamilyen aktuális kerületi ügy (közlekedés, közbiztonság, társasházak 
működése, stb. · 



A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. június 1-2015. december 20. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

PR -anyag készítés 410.000-. 
(szórólap) 
Nyomtatvány, 100.000.-
fénymásolás 
Irodaszer beszerzés 160.000.-

Terembérlet (Körösi 60.000:-
Műv. Központ) 
Összesen 730.000.-

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 17 • 

........ (~~~ ... SL~~~······ 
a pályázó kőbányai tagszervezet 

vezető j ének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezető j ének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

110.000.- 300.000.-

20.000.- 80.000.-

20.000.- 140.000.-

10.000.- 50.000.-

160.000.- 570.000.-
\ 

570.000.- Ft 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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BUDAPESTI HONISMERE TI TÁRSASÁG 
1043 Budapest, Berda Józsefu. 48. 
Tel: 370-0652 
E-mail: bpht@chello.hu 
Web: www.bpht.hu 

36/2015. BHT ikt. sz. 

Dr. Mátrai Gábor úr 
Budapest Főváros X. kerület, 
Köbányai Önkormányzat Humánszolgáltatási Bizottsága 
elnöke· 

Budapest 

Tisztelt Elnök Úr! 

Tárgy: civil pályázat 

Társaságunk alapításától (1991) kulturális célú tevékenységet végez. A "VÁROSUNK -
Budapesti Honismereti Híradó" c. periodikánkat 1998-ban indítottuk útjára. Helyi 
kapcsolódásunk a X. kerületi csoportunk révén valosul meg. 

A kért pályázati támogatást a 90 %-ban ingyenesen terjesztett, 2015 júliusában eikészülő 
Városunk 2015/2-3. hagyományos és internetes számához (a Budapesti Helytörténeti 
Portálon) tervezzük felhasználni, amelyben Köbánya hagyományait ismertető írások 
kiemelten fognak szerepelni. A kerület történeti múltját és annak ápolását bemutató írások 
elkészítésére Társaságunk X. kerületi csoportját, a Köbányai Helytörténeti Gyűjtemény 

vezetőjét és ismert kőbányai lokálpatriótákat tervezzük felkérni. 

Kiadványunk a helyi és egyben nemzeti· identitástudatot erősíti - ezért újpesti székhelyünk 
ellenére kéljük érdemi elbírálását. 

A támogatott számból 50 példányt átadunk a Polgármesteri Hivatalnak, 50 példányt a kerület 
helytörténeti gyűjteményének. 

Ezúton is kérjük a városrésze múltjával foglalkozó kerületi intézmények, civil szervezetek 
tevékenysége és eredményeik kőbányai és fővárosi szintű bemutathatósága érdekében 
pályázatunk pártfogó támogatását. 

Budapest, 2015. április 15. 
Melléklet: Pályázat 

l . 

Ph. 
p Tisztelettel: 
,. 

( ~ 

~j~ tL 
· Gábriel Tibor 

titkár 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: .......... Budapesti Hönismereti Társaság 

Székhelye: ... l 043 Budapest, Berda József u. 48 .. Adó száma: 19673903-1-41. .. 

Képviselő neve: ......... Breinich Gábor vagy Gábriel Tibor. ......................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991. 08. 08 ..... Száma: ... Pk.66.629/1991/2 

A szervezet közhaszn ú 1 
: . a) igen b) nem X 

Tel. szám, e-mail cím: ...... 06-30-2551513 info@bpht.hu 

2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: .. BHT Kőbányai Csoportja, .... Címe: .. 1108 Budapest, Lenfonó u. 2. fszt.3; 

Tagszervezet-vezetőneve: ............... Karacs Zsigmond 

Telefonszáma, e-mail címe: ............. 264-9824 e-mail: nincs 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

I t . . t" . n ezmenyveze o neve: ..................... : . ............................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .. ~ ........................................................................... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ... , ....................................................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

........................ OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 

Címe: ...................... 1041 Budápest, Erzsébet u. 50. 

Bankszámlaszám: .... · 11704007 - 20208949 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az I. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a további~ban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás"nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében ad9levonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
t ' t'b t' t' 'l' amogaas an, a amogaas ce Ja: ........................................................................ .. 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .......................................................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek Igen 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a. szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszerv~et működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 
feladóvevény más~lata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál·történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

f\ '\ ~1-
P.H. ,; l ' l • 

i·l~ 

nem 

............................................ 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) törv. 

képviselőjének aláírása Gábriel Tibor 
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A PÁLYÁZÓ NEVE: ......... Budapesti Honismereti Társaság. 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Városunk 2015. évi 2-3. számában kiemeit terjedelemben betekintést adunk a X kerület 
történeti múltjába, bemutatjuk az Önkormányzat intézményei és a kerületben működő, 
helytörténettel is foglalkozó civil szervezetek helytörténeti tevékenységeit, recenzáljuk a 
kerület történeti múltjához kapcsolódó aktuális kiadványokat. (Egyéb aktuális témák: Ostrom 
után - Kőbánya és lakossága élete 1945-ben, Kőbánya l 00 éves épületei: Körösi Csoma 
Sándor út 28-34. (Szent László Gimnázium), kőbánya pincerendszere, jelentős 

személyiségek: pl. székelyhídi Szekrényessy Károly (Kőbánya mecénása), ipartörténet: a 
Drasche család (téglagyártás), serfőző dinasztiák, Csősztorony, Kőbánya Kalendárium 2015, 
stb .. .) 

- az aktuális helytörténeti eseményeket a Budapesti Helytörténeti Portálorr (www.bpht.hu) 
előzetes híranyagként is ismertetjük (2015. 05. - 2015. 08.), és fenti számot teljes 
terjedelmében olvashatóvá és letölthetövé tesszük korlátlan ideig! 

Tervezett megjelenés: 2015/2-3. szám- 2015. július 21. 
Az N4-es formátumú periodikánk 16 oldalas (80 gr-os fehér ofszet papír, borítókés belső 2 
oldala színes, többi oldal fekete-fehér, kötészet - behúzva, hajtva, példányszám 1.100 
db/számonként, kiadása negyedévente) anyagi lehetőségeink esetlegességét tükrözi szerény 
megjelenésével, időszaki voltával. 
Periodikánk ingyenes. így a kulturális kiadásokra költeni alig tudó rétegek számára is 
hozzáférhető. Kiadványunkat a Szerkesztő Bizottság segítségével állítjuk össze, tagjai fele
fele arányban a Budapesti Honismereti Társaságat és a fővárosi közgyűjteményeket (BFL, 
FSZEK Budapest Gyűjtemény) képviselik. 

Nyomtatott számunkból a X kerület polgármesteri hivatala 50 példányt, a Kőbányai 
Helytörténeti Gyűjtemény szintén 50 példán)lt kap, és hozzáférhető lesz a fővárosi kerületek 
helytörténeti gyűjteményeiben/múzeumaiban (16 intézmény), a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtár kerületi fiókkönyvtáraiban (50 könyvtár) és a Budapesti Történeti Múzeumban, 
Budapest Főváros Levéltáráoon. Szerkesztőségi címlista alapján a fővárosi és kerületi 
polgármesteri hivatalok, valamint a témakör iránt elkötelezett lokálpatrióták. .. kapják meg 
számainkat 

Az alacsony példányszám és· a korábbi számaink nehéz elérhetősége miatt az internetes 
elérhetőséget állandó jelleggel biztosítjuk Az újság 2015. évi számai is innen minden 
korlátozás, regisztráció, stb. nélkül közvetlenül olvashatók lesznek; a V árasunk összes eddig 
megjelent számát teljes terjedelmében olvashatóvá tettük: a Budapesti Helytörténeti Portál 
(www.bpht.hu) kezdőlapjának jobboldaláról indulva az utolsó számot, az összes számot 
pedig a Városunk" menüpontja, "Az újság számai" almenüpontjában. A 2005 áprilisáig 
megjelent írások könnyű kikt1resését itt külön repertórium is segíti (témakör, címek és 
szerzők szerinti bontásban) - mellékelten csatoljuk az internetes változat olvasási 
statisztikáit. 
Mellékletek: 

- Városunk 2015/1.- újpesti és budavári támogatású száma 
webstatisztika 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015.05.01.-2015. 08.15. 

3 



IV. KÖLTSÉGVETÉS 
A kiadásnem teljes költség 
megnevezése . 

32.000 
lapterjesztési 

költségek 
tördelés, 77.728 

fotóelőkészítés 

szerkesztés, 225.130 
korrektura 

109.725 
nyomdaköltség 

Egyéb (szállítás, 8.000 
irodaszer) 

Részletes költségvetés csatolva 
Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 15. 

~ .. ?!/).~~·'· 
a pályázó kőbányai tagszervezet 

vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

.. 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

16.000 16.000 

39.728 38.000 

175.130 50.000 

56.725 53.000 

5.000 3.000 

......... 160.000 .... Ft 

--~-~T~ ....... . 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 20li~~évi-támogatásáról..szó1Mpályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI.: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: CUKORBETEGEK BUDAPESTI EGYESÜLETE 

Székhelye: 1053 BUDAPEST, KÁLVIN TÉR 5. Adószáma: 19025379-1-42 ; . . ,. . ___ 1 
· t/ /fl L~;-"2_ /ll~~~ /1! 

Képviselő neve: FÜZESI BRIGITTA Y'-1 ,J- -t · ~/ ,;) l L\JA •· t L 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1998. október 6. Száma: 2404 

A szervezet közhasznú 1: . a )igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: 06-30-933-3974 fuzesi.brigitta@cbe.h~ 
t 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: . KŐBÁNYAI CUKORBETEGEK KLUBJA Címe: 1105 BUDAPEST, ELŐD U. l. 

Tagszervezet-vezetőneve: TERMES KÁROLYNÉ 

Telefonszáma, e-mail címe: 06-1-0260-3732 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ......................................................................................................... . 

I t , , " n ezmenyvezeto neve: ....................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

OTP BANK ZRT. 

Címe: 1074 BUDAPEST, KIRÁLY UTCA 49. 

Bankszámlaszám: 11707024-20248945-00000000 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



Bankszámlaszám: 11707024-20248945-00000000 

II. NYILATKOZATOK 

l.A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2.A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 

3.A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4.A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5.Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: nem részesült 

A támogatás összege: ............................................................... ; ........................... . 

6.Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel2015-ben már részesült nem a Kőbányai 
Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: nem részesült 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7 .A pályázatban megadott adatok és informáciék a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő igen 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet igen 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a igen 
kőbányai tagszervezet működéséről 

Akóbányai intézményi háttérrelrendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet1tdó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszánláról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 

Igen 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szólö beszámoló O BH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló ig&Zolás, a postára adás tényét igazoló igen 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. · OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a igen 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

---~ · .. • &~-~:.,:· \! ~r-,.·:·" r 
v\\(,~.. 1 • .· .. c:s ; . . . -· .,· . . ---. -.......... ··~. ·.'tt-·_·~·~······· ··.·.· ._ .... _ .. ,_ · .. _, ' ,., ~1' - ~ ;t !"1- • ' • l ' . ~· ~ -. ! .!-' }._; .. ...__., 

a kőbányai háttérintézmény a civil szerv~};~~~~~.~let, i ~. !!;':~fJr :.; . ·:7. 
vezetőjének aláírása törvényes kepVfs~lOJenekaláuasa,"'"· 

P. H. 

A PÁLY ÁZÓ NEVE: Kőbányai Cukorbetegek Klubja 
..l ..... )...,; -~ ,.. • ' • ;;. J. • •"- o/ •••• 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem 
me nevezése 

teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

MUI{ÓD~S i, 
I~OLíSEGr ',,",,. ...... ____ .. ", ____ " __ _, ___ ~·--=--------·-·-+-·..:~. [;. J l") o i . 

l l {b.JLc-· 

i: Ll i{ lJ Ö- i3E L.t eo 
r i7 lio 

Igényelt támogatás összesen 100. OOO Ft 

Budapest, 2015. április 17. 

t::.l'TT'"l<\, .. 
..... - '.f " 

______ ! ______ , 

~:-r!j)lj.~ w/;~~~·1·:::~:~"·~·-~:~t~~::Q~ ~~ 
••••• ~;l, ••• ~r. .•. . /Ih ~·o;v ... /l'IM'l...... • ••• · ........................ ~ ./ ......... .. 

a pályázó kőbányai tags ervezet a civil szervezet (egyesüf~t, alapítvány) 
vezetőjének aláírása törvényes képviselőjének aláírása 

.. ........................................... 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I.APÁLYÁZÓADATM: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. . 

A civil szervezet neve: .C.~~~·.~.J0:~ .... ~~~~.~~~~ ... :~:~f. t·It:J~ ~.'f. .... . 
Székhelye: U.O~ .. ~f: .. ~~1Q,~ .... ~:\ ................. Adószáma: .j8?.~J.:G©.~J:-:.cL~ ..... . 

' Képviselő neve: .. ~~~ .... ~~.t;;.'f.+..-;~ ...................................................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ... tf.!.-?~-!-: .. .P:t.'.~~: ............. . Száma: .. Al:~?.:f.' ................... . 
A szervezet közhasznú1: . a2_igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: :t.~~.~.~.~~:-:.~.~~.P. .... C..:~t_.~~.~~~~~:.~l::-: ...... . 
2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. Címe: ............................................. , ................. . 

Tagszervezet-vezetőneve: ............................ : .............................................................................. . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ................................................................................. .. 

Címe: .............................................................................................. ' ............ . 

Intézményvezető neve: ........ ;.;······································-l6(·!1·4·39·tjJ.:ru_silf:· .. 
Telefonszáma, e-mail címe: ........................... : ................. ~ ......................... (. ..... . 

' ~ . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ....................................................................... .. 

A 'l ' t 'rt c l l" . · payaza e 1e e os neve: ............................ ~· ..... ;· ....................................... ; .. ,,,,,; ............ .. 

A 'l ' t 'rt c l l" l c ' 'l ' : ·. --1..;,0.~\ payaza e 1e e os te e1onszama, e-ma1 c1me: ... , ...................................... V..,.; .. ::-~ .. .. 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

... ~. P.:A f.~~"T. .... ~~~~ ............... : ............................................................................... .. 
Címe: ... A{.~.~ ...... ~: ........ ~~S~ ... ~~ ... ~.~~.; ..................................................................... . 
Bankszámlaszám: .AQ.J:Q.~ .. ?§J:-: ... 9~.?..3:?.:f.f.0.?. .. -:.·: .. f?..lf?.9..~.9.9.:.f::. .............. .. 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 

az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás· nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b).~ 

;ám::á::e:t~~~~;~:~élj~~.~~-~~~1~ ... ~- .. ~~-~~:.~i ... ~~-~~~~~~~-.-~~~~~ .. -~~~~~~ 
A támogatás összege: ... ,.é.. ................................................................................... . 
6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ...... .f?: ........................................................................... · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · ·· 
At ' t' .. d . amo ga as osszege:. "r., .................................................................... . 

l 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletyk igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 'f adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, ~e Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási >( 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

P.H . ..... 0~~~~ ......... .. 
a kőbányai háttérinté~iink I(özha.gznú hJ~j,yj.J..~rvezet (egyesület, alapítvány) 

vezetőjének aláífáSJá' Budapest, Oltó utca 6. Wn"tnyes képviselőjének aláírása 
Mósz,im: 18283688-1-42 

Bankszámlaszám: 
10103881-09531500-01003001 
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. ·- ,,• \ .. \- i ' 
, , , C.Ce USC(E~ lUJ> t:... U..OZHA~IV LL 1+-;J..M t l ()"4 lu' Y 

A PAL Y AZO NEVE: ... · ................................................................................. . 

III. A TERVEZETT PROGRAM RESZLETES LElRASA (legfeljebb l oldal) 

"Gazda-Sziget" Újhegyi Termelői Piac 

A termelői piac megszervezésének célja, a magyar termékek, az egészséges életmód és 

tudatos vásárlás népszerűsítése, helyi termelők piacra jutásának segítése. 

Minden kedden és pénteken megrendezésre kerülő Újhegyi Termelői Piac 12-15 

élelmiszer-előállítással foglalkozó család megélhetéséhez járul hozzá és több száz helyi 

lakos egészséges élelmiszerek iránti igényét elégíti ki. 

Alapítványunk a termelői piac szervezésével az Újhegy és környékén élő emberek 

számára elérhetővé teszi az egészséges, adalékanyag és tartósítószer mentes, ellenőrzött 

hazai gazdálkodásból származó élelmiszereket 
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A l'' 'tá·' ak "d" aka· (k d ' ) 'Lo(_f', D4· ot- Jl .. 1.-f program megva os1 san 1 osz . ez ete-vege ...................................................... . 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

~'-c~ v:~ u 8-C [ ;{ 2 O. PO<D .- ~ 13o POO ~-l ·' 
L.óu-.r ee- l 

( CtJL;\ CL 'íJ ~l 
e~t:OL. vd52..r-
Ld,;;c..,) 

' 

Igényelt támogatás összesen: J E o. (1f:.f) .·--.................... \ ....... Ft 

Budapest, 2015. ~-~:)·;~: ............. . 

t::selekedjü.nk KHzh;x.c;znú Alapitvány 

1108 Bucl~püs!'~}q~i uf;·a íi. XNA 

Adószám: 1828:56'88-lA'Z 
." Ba.rlkszémli:lszánt: 

1()103881 .{'tV'0'7'""'' "•<·.',~·'' _ {~, ,. ~ fV!n "',,}.:;;J>J·~Jt:V~:..t..!Uv o_;· C~~ 

........................................... . ........................................ . 
a pályázó kőbányai tagszervezet a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

vezetőjének aláírása törvényes képviselőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezető j ének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathq~-~ , 

1 !~'t, 1 .--~ -

I.APÁLYÁZÓADATAI: , - ,, 

l. A pályázó1 2 
a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Az Értelmi Fogyatékosok Fejlődését Szolgáló Magyar Down 

Alapítvány 

Székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Adószáma: 18005282-1-42 

Képviselő neve: Gruiz Katalin 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1992. július 8. Száma: 3312 (9. Pk. 68296) Fővárosi Bíróság 

A szervezet közhasznú1
: a) igen b) nem O 

Tel. szám, e-mail cím: 06-1-363-6353; down@downalapitvany.hu 

2. A kőbányai tagszervezef 

Neve: Down Alapítvány Gondozóháza Címe: 1107. Budapest, Zágrábi utca 13. 

Tagszervezet-vezetőneve: Kaucsicsné Zsóri Katalin 

Telefonszáma, e-mail címe: 06-1-260-77-58; zagrabi13@downalapitvany.hu 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ................................................................................... . 

Címe:·············································'··························································· 

Intézményvezető neve: ·········:..··································:············lG("fl!4·w·F;f2f!d1fj {( 
Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................ ·,··-·.:··-··· .......... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ....................................................................... .. 

A pályázatért felelős neve: ... : ................................. ,. :-.:; .. ;,; .......... JY:!.~.-;; .......... ;.,''''·:· 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ............................................. . ét~ · ' 
4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: Unicredit 

Bank 

Címe: 1111. Budapest, Lágymányosi utca 1-3. 

Bankszámlaszám: 10918001-00000013-3873083 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőoányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból ·finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ........................................................................ .. 

At ' t' .. amo ga as osszege: .......................................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ......................................................................................................... .. 

At ' t' .. amogaas osszege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek 

Csatolt mellékletek t gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselőie által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

3. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézmtSnyi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, léts~ámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szerveiet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

, 
1 

Ado;:;'P~H.: 

.... %~-: ....................... . 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képyiselőjének aláírása 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Down Alapítvány Gondozóháza 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Pályázatunk célja, hogy szervezzünk egy autóbuszos kirándulást az Alcsúti Arborétiumba és 

a Tabajdon található Mezítlábas Parkba. 

A Gondozóház ügyfelei enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos emberek, akik számára egy 

ilyen program új ismereteket, eddig nem tapasztalt ingereket nyújtana. A kirándulás 

segítségével hasznosan tölthetik el szabadidejüket, kimozdulhatnak a megszakott 

környezetből, új emberekkel, kulturális és természeti értékekkel ismerkedhetnek meg, és a 

hétköznapitól eltérő kihívásokkal találhatják szembe magukat. 

A kirándulás szervezését augusztus végére, szeptember elejére tervezzük, mikor még olyan 

jó az idő, hogy a Mezítlábas Parkban a szó szoros értelmében is megtapasztalják az 

ügyfeleink a hideget és a meleget is, mindezt kivételesen a talpukon keresztül - számukra 

szakatlan taktilis ingerforráson keresztül. Az élmény és ismeretszerzés mellett a mezítlábas 

járás összetettebb izommunkát igénylő mozgásként szerves része lehet az ügyfelek 

testtartásának, izomerejének, mozgásállapotánakjavításában is, ami hozzájárul az egészséges 

életmód támogatásához is, amire különösen nagy hangsúlyt fektetünk. 

A Mezítlábas Park után pihenésként tennénk egy sétát az Alcsúti Arborétumban, ahol 

megismertetnénk klienseinkkel a természeti és épített környezeti értékeket, rámutatva ezek 

szépségére, így kiemelve a védelmük fontosságát új ismereteket nyújtva ügyfeleink számára. 

Az arborétum környezete, adottságai, az ott található fennmaradt műemlékek kulturális 

öröksége varázsolja különlegessé a parkban tartott rendezvényeket, kirándulásokat, élmény-.. 
dús kikapcsolódást nyújtva. 

A kirándulás során legalább 43 ügyfelünk számára szeretnénk új ismereteket, élményeket, 

tudást átadni, így a közösségfe}lesztő hatása se elhanyagolható. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. augusztus vége-szeptember 

eleje 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

. 
Buszbérlés kb. 50.000 Ft 

Arborétum 
40.000 Ft 

belépőjegyek 

Élelmiszer 
5000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 90.000 Ft 

Budapest, 2015. április 16. 

'' 
Ar..íószf.1rn: it \J,.,.,~~· • 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csopoR:, klub, kör . 
vezetőjének aláírása 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

O Ft 50.000 Ft 

O Ft 40.000 Ft 

5000 Ft O Ft 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

......... «.0.!-::! ................. . 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 

4 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány). 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Emberbarát Alapítvány 

Székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz u. 1-9. Adószáma: 19719610-2-42 

Képviselő neve: Kondor Viktor 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990. 03. 19. Száma: 35. 

A szervezet közhasmú1: • a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: 1-431-9792 emberbara~@emberbarat.hu 

~.~.~~~~~~~.~~~~=.~~~····························· Címe: ........................................................... f. 
Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ................................................................................... . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . .,. 
Telefonszáma, e-mail címe: .................... : ......................................................... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ...... : ..................................................................................... . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail cítne: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

MKB Bank Zrt. 

Címe 1056 Budapest Váci u. 38. 

Bankszámlaszám: 10300002-20110826.,.00003285 

1 A megfelelőt kérjUk jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja:-................................................................ . 

A támogatás összege: ... - ....................... : ............................................................. . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .......................................................................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................... , 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de. Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervet'et müködéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet es<?tében a szervezet x 
müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
müködéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló O BH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhaszn4 szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

~berbarátAJap«vánr 
1105Buda~tl~~erlteszu. 7-&. V L. J.· t/.L 

Ad6am: 19719610-2-42 c_ L ~ 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Emberbarát Alapitvány 

Ill. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Pályázó szervezet bemutatua 
Az Emberbarát Alapftvány 1989-ben jött létre a hátrányos helyzetOek támogatása céljából. 1998 óta 
közhasznú. Kiemeit célunk az ifjúságvédelem, egészségnevelés és a szenvedélybetegek komplex 
rehabilitálása, re-szocializálása. Integrált intézményrendszerUnk az országban a Jegnagyobb 113 
férőhellyeL Az eddig ellátottak száma meghaladja a 2000 föt. Alapftványunknál 2002-töl MSZ EN ISO 
9001 :2009 minőségirányftási rendszer mOködik, 1998. tól Akkreditált Képzőintézmény vagyunk. 
Stratégiai cél, hogy az Emberbarát Alapftvány Alkohol-Drogrehabilitációs Intézetében komplex -
egészségagyi, szocio-kulturális, pszicha-szociális - segrtséget igénylő szenvedélybetegek 
felépOiéséhez, sikeres rehabilitációjához hozzájáruljunk a szabadidős tevékenységek 
megszervezésével. 
Konkrét cél: 60 fö számára sportfoglalkozásokhoz sporteszközök biztosftása olyan 
sporttevékenységek megszervezéséhez, amelyek csapatszinten folytathatók, s a terápiás hatásokat 
felerösftik. 
A célcsoportot szenvedélybetegek alkolják, drog, alkoholfOggök, játék-szenvedéllyel kOszködök. 
Korukat tekintve a fiatal korosztálytól az aktrv korúakig vesznek részt a rehabilitációban. Az utóbbi 
években egyre több a fiatal, tinédzser korú, úgynevezett dizájner drogokat fogyasztök száma (a 
kliensek közel 30%-a), akik komplex - egészségOgyi, szocio-kulturális, pszicha-szociális - segftséget 
igényelnek. Rendezetlen a szocio-kulturális helyzetak, sokan alulszocializáltak, többen a nagyrészt 
ismeretlen összetételO kábftószerek hatására mentális károkat szenvedtek, rossz egészségi 
állapottal, társadalmi beilleszkedési zavarral, életvezetési problémákkal kOzdenek. 
A program lndokoltsága, várt eredménye: Klienseink számára elengedhetetlen a 
sportfoglalkozásokon való rendszeres részvétel, mely a felépOlOben Jévö szenvedélybetegek részére 
alternatrv szabadidő eltöltési, integrálódási, rekreációs, és erönléljavftó lehetőséget nyújt. A 
csapatsport tevékenységekben való részvétel - a% erőnlét, a rekreáció, az egészségi állapot és a 
hasznos szabadidő eitöltésének lehetőségén túl - az egyOttmOködési készség fejlesztése, a 
közösségi érzés, a felelösségvállalás tekintetében is pozitrv eredményeket hoz. A sport a személyes 
és közösségi felelösségvállalás egyik fontos eleme, megvalósulásával az egyén felelösségvállalása 
nö, amely az élet más teralateire is pozitrv hatással van. A közösségi aktivitás szenvedélybetegek 
életében teljesen visszaszorult, ezért mikrokörnyezetOkben kell részt vállalniuk a Terápiás Közösség 
életében. A sportfoglalkozások megvalósftásában mind a személyzet, mind a kliensek számára 
nagyfokú egyattmOködés kialakftására van szOkség, amely a továbbiakban más terOleteken is pozitrv 
hatást fejt ki. A sporttevékenységek alk~lmasak a tartalmasabb elfoglaltságok igényének 
kialakftására, az érdeklődési kör gazdagabbá tételére, a rendezett életvitel elösegftésére. A 
sporttevékenységekben a tanulás .Qlindig a konkrét, gyakorlati tapasztalásra alapul, és a hétköznapi 
szituációkon túlmutat. Nagy jelentőséggel bfr benne a mozgás és testi aktivitás, mely során a 
résztvevők testileg-lelkileg regenerálódnak, ·erősödnek. Hasonlóan fontos a kitartás, a 
teljesftöképesség személyes megismerése, az előre tervezés, a gondolkodás fejlesztése is, amely 
hozzájárul a teljesebb önismerethe.z. Ezek fejlOdése, más terOleteken is gyOmölcsözö lehet.· 
A tevékenységek során a jó csapatszellem nagyon fontos: ettől a közösség is erősebb lesz, és a 
további közös célok elérését is segfti. 
A program Otemezése: 1. Elökészftés: 2015. 05. 01. 2. Eszközbeszerzés 2015. 05. 05. - 2015. 05. 
1 O. (nyertes pályázat esetén). 3. A sportfoglalkozások folyamatos biztosftása 2015. 05. 1 O .;. 2015. 1 O. 
10-ig. 4. Értékelés beszámoló 2015. december 15. 
Tevékenységekhez szükséges sporteszközök: 

1. Elökészftés- Tervezés, eszközbeszerzés. 
2. A sportfoglalkozások folyamatos biztosftása 

labdarugó foglalkozás heti két alkalommal 
asztalitenisz foglalkozás heti 3 alkalommal + bajnokság 
röplabda·foglalkozás heti 1 alkalommal, + bajnokság 
sakkversenyek + bajnokság 

- utcai kosárlabda foglalkozás heti két alkalommal, + bajnokság 
3. Értékelés, beszámoló: a program során folyamatos értékelés és visszacsatolás folyik. A 
program végén az eredményeket, adatokat összegezzak, értékeljOk. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. 05. Ol.- 2015. 12. 15. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Bérleti díj: 201.400 Ft O Ft 201.400 Ft 
(Sportpálya és 

~ 

tornaterem bérleti 
díja heti 4 és 1,5 
órára 38 héten 
keresztül) 
100 ezer Ft alatti 273.000 Ft O Ft 273.000 
tárgyi eszközök (2 db 
pingpong-asztal, l db 
röplabda háló, 5-5 db 
foci-, röplabda, 
kosárlabda, sakk-
készlet) 

' 

Igényelt támogatás összesen: 474.400 Ft 

Budapest, 2015. április 21. 

~berbarátAJapUváor 
llOlí Budapest, Cseritesz u. 7-l. 

AdíiiiiÍm: 19719610.2-42 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláír~a 

........................................... 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

~H. 

. l '1/ l L L v, t--p.__. 

a civil szervezet (egyesület, alapitvány) 
törvényes képviselöjének aláírása 

····································'······ 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évitámogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil.szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Életrevaló Karitatív Egyesület 

Székhelye: 1101 Budapest, Vaskő u. l. 3.lph. fszt. 14.Adószáma: 18683758-1-42 

Képviselő neve: Csures Mónika 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1999.05.27 .Száma: PK 60143/1999/1 

A szervezet közhaszn ú 1: • a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: +36703891535 eletrevalo.egyesulet@hotmail.com 

2. A kőbányai tagszervezet2 
)' •J. j 

, : \ ,r\ 
Neve: ................................................................. C1me: ................ ' .............................. l ................ ()·-./ 

ol 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ................. ~ ............................................................... .. 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . 
"' Telefonszáma, e-mail címe: .................. : .. ........................................................ .. 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: .... : ....................................................................................... . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP Bank 

NYRT 

Címe: .1111 Budapest, Karinthy Frigyes út 16 

Bankszámlaszám: .11711034-20854162 

1 A megfelelőt kétjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból fmanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrenqelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b)~ 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: nem részesült 

A támogatás összege: .......................................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 

'l' ceJa: .......................................................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 
l 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő t gen 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet t gen 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében á szervezet igazolása a 
kőbányaitagszerve2etműködéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
igen 

címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló igen 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
O BH-nál torténő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a t gen 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

P.H. 
.... ~.~ .. $.~ ............ . 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képv~selőjének aláírása 

2015 ÁPR 2 O. 



A PÁLYÁZÓ NEVE: Életrevaló Karitatív.Egyesület. 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA 0egfeljebb l oldal) 
Az Eletrevaló Karitatív Egyesület három prevenciós programot szeretne megvalósítani a 

kerületben. l.) Célzott prevenciós jellegű Önismereti kistUm-készítő csoportot tervezne a 

BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató, Központ Gyermekek Átmeneti Otthonával 

együttműködve a Pongrác Közösségi Házban. A Pongrác telepen élő fiatalok számára is 

nyitottá tesszük a csoportot 2015. júliusában. A csoport hétfőtől péntekig tartana, napi két 

órában szervezzük. Kisfilm-készítő és önismereti intenzív terápiás hetünkön szeretnénk, ha 

Drogprevenciós kisfilm műhelyünk által a serdülők és fiatalok részére az alkotás, és a 

közösségi élmény öröme~ a létrehozott produktum, és maga az önismereti folyamat erősítené 

bennük a bizalom és a remény érzését. Csökken a kiszolgáltatottságuk, az élmény segíti 

abban, hogy ne a jelenlegi elakadásuk dominál jon, hanem az elérendő célok és a jövőbeni 

kiút jelenhessen meg számukra. Specifikus célunk kreatív filmkészítő csoport kialakítása a 

családból kiemelt, gyermekvédelmi szakellátásban élő veszélyeztetett fiatalok részére. Az 5 

nap alatt elkészítenénk közösen egy filmet dr~gprevenciós témakörben a nyári szünetben. 

2.) A család egészére fókuszálunk. Ezért azoknak a szülőknek, akiknek a gyermeke a 

BÁRKA Kőbányai Humánszolgáltató Központ Gyermekek Átmeneti Otthonában kap 

ellátást, és a Pongrác telepen élők részére mentálhigiénés támogató szülőcsoportot 

szervezünk 2015 május-augusztus között, heti egy alkalommal két órában, kettős 

csoportvezetésset Összesen 8 alkalommal. A programnak már a helyszínen van előzménye, 

folytatni szeretnénk a munkát a szülőkkel. 
." 

3.) Szent László napokon három napon keresztül drogprevenciós programunkkal a lakosság 

elérését tűztük ki célnak. Szülők jól elérhetők tapasztalataink szerint ezen a rendezvényen. 

Gyerekek részére játékokat, atcfestést kézműves foglalkozást viszünk ki. Szülők pedig a 

drogtotót, veszélyeztetettségmérő tesztet tölthetik ki. Tájékoztató brossurát készítünk, ami az 

ellátó rendszert, a helyi szervezeteket, és a jelenlegi dizájner drogokról szóló tájékoztatót 

tartalmazza majd. Kiadványkészítés, és a kitelepülés költségeinek fedezésére pályázunk. A 

kitelepülésen a biztonságosabb,, élhetöbb Intemet használatról szóló tájékoztató anyagokat, 

társasjátékot, tanácsadást folytatunk. Megvalósítás időpontja: 2015. június 26-27-28 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015.04.01-2015.12.31 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

mentálhigiénés 75.000 Ft 75.000 Ft 
szakember megbízási (5 nap x 3 óra x 
díj (vállalkozó) 5000Ft) 
kisfilmműhely vezető 75.000 Ft 75.000 Ft 
szakember megbízási (5 nap x 3 óra x 
díj (vállalkozó) 5000Ft) 
mentálhigiénés 80.000 Ft 80.000 Ft 
szakember megbízási (8 alkalom x 2 óra x 
díj (vállalkozó) 5000Ft) 
szülőcsoport 

csoportvezető 80.000 Ft 80.000 Ft 
szakember megbízási (8 alkalom x 2 óra x 
díj (vállalkozó) 5000Ft) 
megbízási 
szülőcsoport 

nyomdaköltség 30 Ft/db tájékoztató 30.000 Ft 
fiizet x l OOO db 

élelmiszer 8 nap x 2000Ft 16.000 Ft 
foglalkozásokhoZ: 
kitelepüléshez ), 

foglalkozásokhoz 3 napra Szent László 20.000 Ft 
festékek, arcfesték, napokhoz, 
kreatív anyagok, 5000Ft/nap keret 
papírok (15000Ft), 

Önismere ti - kisfilm 
műhelyhé"'z 5 x 
lOOOFt (5000Ft) 

Önkéntes munka (4rox24 óra+2 ro 10 76096Ft 
óra)*656. Ft 

Igényelt támogatás összesen: 376000 Ft, azaz, Háromszázhetvenhatezer forint. 
Budapest, 2015. 04.20 

.tETREVALÖ KARUATIV EGYESÜLET 
rl04 Budapest, Vaskő 1!11"!: iépc3őház fszt.14 

t~dószárn: 186!)3758-í-42 

' 
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a pályázó kőbányai tagszervezet 
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a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
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ÉRBETEGEK 
REHABILITÁCIÓJA AlAPÍTVÁNY 

1 i 44 Budapest 
Oryd vezér út 43. fszt. 2. 

PÁLYÁZATIADATLAP 
Adoszám: 18191798-1-42 

a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI~ 

l. A pályázó 1 

.,!\ 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet{egyesület vagy alapítvány), •' 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány (ÉRREHAB) 
Székhelye: l l 44 Budapest, Ond vezér út 43. fszt.2. Adószáma: 18191798-1-42 
Képviselő neve: Dr. Lippai Zoltán 
Bírósági bejegyzés dátuma: 2006. 10.23. Száma: 10.072 

A szervezet közhasznúl: a) igen !G./L:_j 1 i~j f) 0 f y(' IL 
Tel. szám, e-mail cím: 20-522-43-63 kissjudit@upcmail.hu 
2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: ....................... w ...................................... . 

Tagszervezet-vezetőneve: ............................................................................................................... ~ 
... \ ' 

J,:.::!._l..- ... __ /' 
Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................ ~~-~·· ........................................... ~. ( 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Bajcs-Zs. Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztály és az 
ÉRREHAB alapítvány közös szervezete 
Címe: alapítvány székhelye és 1102 Budapest Körösi Csoma Sándor út 24-26. 
Intézményvezető neve: Dr. Bodnár Attila főigazgató 
Telefonszáma, e-mail címe: 432-77-55, gizella@bajcsy.hu, kissjudit@upcmail.hu 
Csoport, klub, kör megnevezése: Bajcs-Zs. Kórház STROKE BETEGSZERVEZETE 
A pályázatért felelős neve: Kiss Judit 
A pályázatért felelős telefons~a, e-mail címe: 20-522-43-63 kissjudit@upcmail.hu 
4. Pénzintézeti adatok · 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány 1144 Budapest Ond vezér út 43. fszt.-2. 
Bankszámlaszám: OTP Bank NyRT 11714006-20434623 
II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ............. : ........................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által n}újtott támogatásban, a támogatás 
célja: ........................................................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A Qályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x \ 

képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevé~enységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hit~es másolata 

Az előző évről szóló beszámoló O BH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

... JÁA: .................. . 
a kőbánJJ··~~~rintézmény 

P.H. . ..... ;}) .. !LL ........... . 
a civil szerveze~;;esület, alapítvány) 

törvényes képviselőj ének aláírása vezetőjének aláírása 

~csy-Zslllnszky K6r.W. 
és Rendel6intúet . ,,4 

M'ozgúszervi Rehabili~ ~ 
08Ztályvezet6; Dr. Lippai ~'l' 

OEP kód: 0112J12203 :f 

É!lBsTEGEK 
REHABilllACIOJA AlAPÍTVÁNY 

1144 Budapest 
O~d ~ezér út 43. fszt. 2 

Adoszam: 18191798-1-42 
1102 Bp. Kilrősi Cs. lL 24-2&: 

TeL: 432-.,., -ss 



A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Érhetegek Rehabilitációja Alapítvány 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Az Erbetegek Rehabilitációja Alapítvány 2006. novemberében kezdte meg működését. 
Szakmai háttérként a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Mozgásszervi Rehabilitációs Osztályán 
végzett tevékenység, valamint tudományos társaságok szakmai támogatása áll. 
Alapítványunk fővédnöke: Prof. Dr. Bereczki Dániel a Magyar Stroke Társaság elnöke. 
Emellett munkánkat támogatja és elismeri a Magyar Kardiológusok Társasága, a Magyar 
Atherosclerosis Társaság, az Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Magyarországi 
Társasága, valamint a magyar Pszichiátriai Társaság. Emellett Budapest X. 
Önkormányzat szakmai támogatását és elismerését is magunkénak tudhatjuk 

Az alapítvány eredeti célkitűzése a budapesti Bajcsy-Zsilinszky Kórház ellátási területén az 
artériás érhetegek felmérése és az előfordulási gyakoriság vizsgálata Emellett hangsúlyt 
fektetünk a szakorvosok és háziorvosok továbbképzésére, a civillakosság tájékoztatása 
kiemeit feladatunk. Betegségmegelőzési feladatokat végzünk, ismeretterjesztő 
előadásokat szervezünk az aktív rehabilitáció és a gondozás fontosságának megismerése 
érdekében. Ifjúságvédelmi programot kezdeményeztünk a Szent László Gimnáziumban 
16 éves populáció és családtagjaik körében. 

Az alapítványi vagyonának felhasználása a kutatás finanszírozása, szociális segély 
kifizetése, eseti támogatás folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útjáb történik. 
T ÁMOP 1.1.1 rendszer jóvoltából rehabilitációs foglalkoztatásban vettünk részt. 

2010 óta működtetjük a Bajcsy-Zsilinszky Kórház Stroke Betegszervezetét, jelenleg 100 
aktív tagunk van, havi rendszerességgel felvilágosító előadásokat szervezünk az agyi 
vascularis történésen, sikeres rehabilitáción átesett betegek részére, hogy ők maguk is 
segítséget tudjanak nyújtani révész tevékenységükkel sorstársaiknak Kiemeit 
feladatunk a másodiagos és harmadlagos megelőzéssel hozzájárulni az újabb szív- és 
érrendszeri történések kialakulásához. Egészségtudatosabb gondolkodást kívánunk 
felépíteni. Értelmes szabadidős tevékenységet szervezünk mozgásukban korlátozott 
betegeinknek és hozzátartozóiknak, . ügyelve arra, hogy az esélyegyenlőség biztositva 
legyen. 

Szakmai konferenciákon (kb. ~O előadás) -és tudományos publikációk formájában kívánjuk 
munkánk szakmai és társadalmi elismerését kivívni. Eddig 40 újságcikket írtak 
tevékenységünkről, kb. l 0-szer szerepeltünk közéleti műsorokban. 

Alapítványunk társadalmi hasznossága a lakosság egészségtudatosságának növelésére 
irányul. A minél hatékonyabb prevenciós program kidolgozása a cél. A betegséget 
elszenvedett emberek hatékony kommunikációja révén kívánjuk felhívni a figyelmet a 
társadalom egészségtudatos magatartásának fontosságára. 

Munkánk erőssége, hogy részt vevő személyek mindegyike a feladatának megfelelő szakmai 
ismerettel rendelkezik, kialakított koncepciónk szakmailag megalapozott, kellő 
részletességgel kidolgozott, egységes egészet alkot, alapjául a népesség valós 
szükségletei szolgálnak. · 

Jelen pályázatban kirándulásra, szabadidős tevékenységre kérjük a pályázati összeget. 
Betegeink stroke-on átesett, mozgásukban és önellátó képességükben részlegesen vagy 

teljesen korlátozott emberek, más lehetőségtik nincs kirándulásra. 
Tervezett programok: Célunk a Domonyvölgyben lévő Lázár Lovaspark meglátogatása, 

lovaskocsikázás, lovas bemutató megtekintése, ill. látogatás a Máriabesnyői 
Nagyboldogasszony Bazilikába. · 

Kirándulás a FővárosiAllat-és Növénykertbe. 



A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. 04.01- 2015.12.31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
me".evezése 

Lázár Lovaspark 250.000 Ft 
lovasprogram 
50fó 
Autóbusz bérlése- 80.000 Ft 
akadálymentesítéssel 
50 fó 

~e lépő a Fővárosi 75.000 Ft 
Allatkertbe 
50 fő 

Igényelt támogatás összesen:300.000-.Ft 

Budapest, 2015. 04. Ol. 

ÉRBETEGEK 
REHABILITÁCIÓJA ALAPiTVÁNY 

1144 Budapest 
O~d ~ezér út 43. fszt. 2. 

Ad osz am: ·1 si 91798+42 

.. ~· ~ái~áió· kőb.l;,~.~~ .. 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

adó 1% 160.000 Ft 

adó 1% 80.000 Ft 

adó 1% 60.000 Ft 

P.H. 

l 

ÉRBHEGEK , · 
REHAB\UTÁCIÓJf\ AlAP\TVMlV 

1144 Budapest 
O d vezér út 43. ~szt. 2. 
Ad~szám: 18191798-'1-42 

a ~/if?~~~:·~.~~i~y) 
~:;;~~lhek~ 
................ ?/!. ...................... . 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

BIOcsy-~ K6ri* 
és Rendel~t ·' 

Mozgásszel'lli Rehabilitkiós · 
osztályvezet6': Dr.Lippai .J::::t 

OEP kód: Ol:IZJI220l ·. 
1102 Bp~ ~si Cs. u. 24-26.~ 

Tel: 432-77-55 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 
l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyü civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek, Kulturális, Szabadidő és 
Sportegyesülete 
Székhelye: 1106 Budapest, Hatház utca ll., I./116. Adószáma: 18182800-1-42 

Képviselő neve: Beke Józsefné elnök 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2004. 02. 05. Száma: 12. Pk. 61096/2003/4. 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem O 

Tel. szám, e-mail cím: +361/262-8883, bek~eva46@gmail.com 

2. A kőbányai tagszervezet2 

' 
Neve: ................................................................. Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 
nélküli szervezet esetén)3 

. . 

A háttérintézmény neve: .......................................... : ...................................... .. 

Címe: ........................................ '.' ........................ ··~ •......... · -~ ·1..:.._'1; ·'S5:Y/-2-ó!·{J!I 
Intézményvezető neve: ......................................................................... ~ ........... .. .., 
Telefonszáma, e-mail címe: ................ : ....... ...................................................... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ................................ _~·'··;,,; ............ Jn.ey .......... ;:~; 
' ' ' " . ··.·( · .. ' --1-d~'~'-+, 

A pályazatert felelos neve: ........................................................................................ J ... , · 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt., X. kerületi ~egionális Fiók 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma Sándor sétány 6. 

Bankszámlaszám: 11710002-20084448 

1 A megfelel öt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 

A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

l. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

2. A szervezetnek nincs köztartozása, és ne~ áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

3. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

4. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: nem részesült támogatásban 

A támogatás összege: nincs 

5. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: nem 
részesült .......................... . 

A támogatás összege: ........... . 

6. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 

A nyilvántartástvezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel 

3. rendelkező szervezot esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélkülj szervezet esetében a szervezet x működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét igazoló f~l~q.ó:Vevéii9/Wc.~olata 
(j J''' P.,,~ <,' 

.:;;,~ . 
·······~--~Ú~ ............ ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . til· 

a kőbányai háttérintézmény 1~ civil si ez (egy 
1 

ület, alapítvány) 
vezetőjének aláírása o ~!~~Burts~<><:t törvfyes kép'{iselőjének aláírása ~ 

~~._ 
' . . .... ~ 

2 



A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Gyakorló és 9épmadár Utcai Idősek, Kulturális, Szabadidő és 
Sportegyesülete 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesületünk 2004. 
óta eredményesen müködik a kerületben, tagjaink többnyire idős, egyedülálló Kóbányán élő 
emberek, akik legtöbbször gondozásra és ápolásra szorulnak. 
Egyesületünk célja: egymás segítése, amindennapi élet kicsit vidámabbá tétele, tájékoztatás 
az ügyintézésben és a mindennapi életben való eligazodáshoz az új rendeletekról, 
törvényekről, környezetünk tisztaságának védelme és segítése. Rendszeresen részt veszünk 
az Idósügyi Tanács ülésein, valamint az Önkormányzat által szervezett programokon. 

Munkatervi feladataink között szerepel a felvidéki Párkány város vonzási körzetében a 
Garam és a Duna folyó torkolatában Garamkövesd község történelmének, kultúrájának 
megismerése, nevezetességeinek megtekintése, közösségépítés és hagyományőrzés. A 
programot 2015. október elejére tervezzük a szüret után. Számos alkalommal csak az 
Egyesületünk által biztosított prograrnek jelentenek számukra megfelelő kikapcsolódást, 
hiszen jövedelmük, szociális helyzetük nem teszik lehetövé az egyéb kulturális programokon 
való részvételt. Garamkövesden megtekintenénk dr. Farkas Zsolt plébános úr 
tárlatvezetésével az 1734-ben épült Szent Mihály római katolikus templomot. Majd ezt 
követően Gyurcsó István költő emlékrn-qvét és a költő születésének 100. évfordulója 
alkalmából felavatott emlékszehát a Művelódési Házban. A rövid történelmi emlékhelyek 
megtekintése után megebédelnénk egy közeli vendéglőben. Majd dél~tán 15.00 órakor részt 
vennénk a hagyományőrző Szüreti felvonulás rendezvényen a Szent Orbán parkban, 
amelyen sor kerül a borok felszentelésére, majd lovas kocsiken a szüreti felvonulásra. A 
kulturális, szabadtéri műsorok (gyermek és felnőtt néptánc együttesek fellépése) után és a 
késő délutáni órában visszautaznánk .Budapestre. 
Az Egyesületünk tagjai ősszel a lakótelep néhány pontján kialakítanak központokat, ahol a 
lakosság részvételével összegyűjtenénk a szemetet szemeteszsákokba, rendbe tennénk a két 
játszóteret a Gyakorló lakót~epen és környéken, fák alatt összegereblyéznénk a megszáradt 
és lehullott faleveleket. Az összegyűjtött- szemét elszállításáról gondoskodunk. A munkában 
résztvevő közösségeknek szebanövényeket és szebafenyőket adnánk munkájuk 
elismeréseként és - mivel már elég hűvös az idő - szeretnénk egy kis forró teával és egy kis 
pogácsával kedveskedni. Egyesületünk · anyagi forrásai szükösek, a környezetvédelmi 
program megvalósításához szükségünk lenne (seprük, lombseprük, gereblyék, erős 
szemeteszsákok, gumikesztyük) beszerzésére. 
Évente hagyományosan megünnepeljük a karácsonyt és egy kis ajándékcsomaggal tudunk 
kedveskedni tagjainknak, amely mindannyiunk számára nagy örömet szerez. A gyermekes 
családokhoz szerény kis Mikulás csomagot juttatunk. Felvállaljuk az idős emberek mentális 
gondozását is, amelyhez szorosan kapcsolódik a színvonalas, koruknak és egészségi 
állapotuknak megfelelő prograrnek szervezése. 
Az igényelt támogatást a felvidéki garamkövesdi tanulmányi kirándulásra, (buszbérlésre) 
környezetvédelmi iakarításra és karácsonyi programra fordítanánk 

Reméljük, hogy ezekkel a programokkal sikerül az idős, beteg nyugdíjas emberek számára 
színvonalas és tartalmas kikapcsolódást, maradandó élményt nyújtani. 

A program megvalósításánakidöszaka: (kezdete-vége) 2015. augusztus 1- 2015. december 31 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

Autó busz fuvardíj a 110 OOO Ft 

Szalanai étkezés 40 OOO Ft 

Karácsonyi program, 60 OOO Ft 
rendezvényszervezés 

Környezetvédehrú 50 OOO Ft 
takarítási program 

Összesen: 260 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 16. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

.. ........................................... 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

saját forrás 

10 OOO Ft 

10 OOO Ft 

10 OOO Ft 

10 OOO Ft 

40 OOO Ft 

igényelt támogatás 

100 OOO Ft 

30 OOO Ft 

50 OOO Ft 

40 OOO Ft 

220 OOO Ft 

220 OOO Ft 

GYAKORLÓ ÉS GÉPMADÁR UTCAIIOOsEK 
KULTURÁLIS, SZABADIOO ÉS SPORT EGYESÚLETE 
1106 Budapest, Halház u. 11.1/116. · 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű dvil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 

szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet. 

A civilszervezet neve: Gyűjtősökért Alapítvány 

Székhelye: 1108 Budapest, Kozma utca 13. Adószáma: 18186897 ... 1-42 

Képviselő neve: Eperjesi Flórián 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2011. Száma: 11373/2011. 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: 06/30 510-0737; bfbfsz@bfbfsz.hu 

2. A kőbányai tagszervezet
2 

! ' ~~~~)c~·--
1 

Neve: ................................................................. Címe: ................................................................. •1 •· 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ................................................................................... . 

Címe: ......................................................................................................... . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 
OTP Bank Zrt. 
Címe: Budapest, XIX. kerület Üllői út 2. 285. fiók 
Bankszámlaszám: 11719001-20348557-00000000 

1 A megfelelőt kérjUk jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott 
kedvezményeket. · 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozás1;1, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt 
végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy 
egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen hl. 
nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásban, a 

által nyújtott 
támogatás 

célja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ...................................... , ........................................................ . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7 A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak me:"""g'-fe_le_l_n_ek-.-----, 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól · 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai ~zékhelyü, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet müködéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
müködéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéld*nyának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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Gyűjtösökért Alapítvány 
1108 Bp., Kozma u. 13. 
Adósz.: 18211937-1-42 

Szlsz.: 11719001-20348557 

-
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a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

P.H. 

A PÁLYÁZÓ NEVE: Gyűjtősökért Alapítvány 

~---... <.__ ·-. . 

. ...... ~-••. ·<::!;:;::;.~:;::-::-... .......... . 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Az alapítvány tartós közérdekű céljai között szerepel a nehéz helyzetbe jutott büntetés

végrehajtási dolgozók és családjuk, gyermekeik üdültetésének elősegítése. 
Ennek megfelelően a pályázatunk célja a büntetés-végrehajtás személyi állományában 

dolgozó nehéz anyagi helyzetben lévő hivatásos és közalkalmazotti tagok gyermekeinek 

üdültetése. A gyermekek részére kikapcsolódási és pihenési lehetőséget kívánunk biztosítani, 
melyet a nehéz anyagi helyzetben lévő szülők nem tudnak megteremteni gyermekeik részére, 
egyben a szülők számára megkönnyíti a gyermekfelügyeletet a nyári szünetben, és a 
gyermekek részére hasznos időtöltést biztosít~ továbbá alkalmat szalgáltat társas kapcsolatuk 

bővítésére. 

A mellékelt együttműködési szándéknyilatkozatnak megfelelően, sikeres pályázat esetén az 
FBVSZOSZ vállalja, hogy alapítványi térítés mellett l O fő gyermek számára táborozási 

lehetőséget biztosít az FBVSZOSZ gyermektáborban. Alapítványi hozzájárulás mértéke 

25.000Ft/fő/hét, az összeg tartalmazza a gyermekek teljes körű ellátását, a programokon való 

részvételi lehetőséget. 

A tábor helyszíne a Dunapatajon található Lepke Üdülő és Erdei Iskola Oktatóközpont A 

tábor időtartama: 2015. július 27- 2015. augusztus l. (6 nap 5 éj). 

Az üdülő a tó közvetlen közelében fekszik, ezzel kitűnő lehetőséget ad a strandolásra. 
A strandoláson kívül változatos logikai feladatokkal, játékokkal és testi fejlődésük érdekében 
egyéb mozgásos és sportversenyekkel készülünk, melyek rossz idő esetén is szórakozást 

nyújtanak. 

Az alapítvány a pályázott összegen felül további 50.000.-Ft-al járul hozzá a tábor 

megtartásához, mely .a logikai és sportversenyek tárgyi feltételeinek (játékok, sportszerek, 

elektronikai eszközök) beszerzésére nyújtunk. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. július 27- 2015. augusztus l. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

tábor részvételi díj .. 
250.000 - 250.000 

hozzájárulás a tábor 
50.000 50.000 -tárgyi feltételeihez 

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 

Budapest, 2015. április 20. 

Gyüjtös&Jr\. Alapítvány 
1108 Bp., Kozma u. 13. 
~= 18211937-1-42 

Szlsz.: 11719001-20348557 
/) · · . t . -fr · fJ ,, é__, · ·· -::::> 

/ (j~ ?.(L!-f>.L:<:-; • ,l,..: {?!1.~: . ((., .. rlf. ;;_-9?(.::~~- . . ........... -,n-.:,. . :·. :'\: . c:·, ............ . 
a civil szervezet (egyesület, «lapítvány) a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása törvényes képviselőjének aláírása 
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Ifjúsági Elsősegélynyújtók 
Országos Egyesülete 

képviselő 
1105 Budapest, Előd u: 1. 
Adószám: 18079052-1-42 

Tárgy: Pályázati kérelem 
Nytsz.: M-200/2015 
Tel.: 06/20 973-7373 
Fax.: 06/ 1 260-5041 
Számlaszám: 11991102-02155254 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormány:z;at 
Képviselő-testülete 

Kovács Róbert polgármester 
részére 

Tisztelt Polgármester Ú r 
Tisztelt Elbíráló Bizottság! 

Kérem, szíveskedjen egyesületünk mellékelt pályázatát támogatásban részesíteni! 

Egyesületünk már több mint két évtizede Kőbányán tevékenykedik a fiatalok 
szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. Egyesület figyelmet fordít a kőbányai, serdülőkre 
és kamaszokra. Elsősorban az iskolán kívüli programok szervezésében veszi ki részét. Jelenleg 
több mint 50 kőbányai tagja van az ifjúsági szervezetnek. Ebből négy felnőtt vezető és három 
ifivezető. Egyesületünk vezetői felnőttképzésben tanult és vizsgázott fiatal vezetők; egyesületi 
tagjaink nagyrészt képzett elsősegélynyújtók, valamint pedagógusok és egészségügyi 
dolgozók. Középiskolás csapatunk ezekben, a napokban szabadidő-szervezési alapismeretek 
oktatáson vesz részt. Foglalkozásaink kétheti rendszerességgel vannak. Itt hospitálási 
lehetőséget is biztosítunk egyetemi hallgatók részére. Az elsősegély oktató-képzésünk is folyik 
az orvosi egyetemen. Innen kerülnek ki a lelkes oktatóink a föváros iskoláiba, hogy a tanulék 
az iskolai közösségi szolgálatot vállalva, képzett elsősegélynyújtóként vállalhassanak 
feladatokat. Sok szabadidős programot szervezünk, így túrázást, sportverseny közös 
látogatását, stb. Közösségi szírU,erünk a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ , s 
ezen belül a KÖSZI. 

Az ifjúsági szervezet fontos feladata a kamaszok szabadidejében megszervezett 
programok lebonyolítása. Nem csak az évközi programokra, hanem a tanítási idő utáni és a 
nyári programokra is nagy hangsúlyt helyezünk. A programokról szórólapjaink, plakátjaink és 
az Internetes honlapunk (www.ifelore.hu). által szerezhetnek tudomást a fiatalok. Ismert 
programjaink: tanfolyamok, egészségnap, teljesítménytúrák, táborozások, szabadidő szervezési 
ismeretszerzések, vár- és várostörténeti vetélkedők stb. 

A tevékenységiink közül néhány 2015. évi programot ismertetnénk: 

januárban 
márciusban 
április 18. 
május 30. 
június 6. 
júniusban 
július 4. 
júliusban 
aug. 1-5. 
szept. közepe 
októberben 

Küldöttgyülés (KÖSZI) 
Elsősegély oktatás (környező kerületekben is/ IX., XIX., XX.) 
Teljesítménytúra 
Tájékozódási futóverseny (Budai hegység) 
Gyermeknapi programsorozat és elsősegély ügyelet 
Elsősegély oktatás a dolgozóknak (Kőrösiben) 
Vízimentő gyakorlat a Velencei tavon (Gárdonyban) 
Középiskolás történelmi találkozó (Ópusztaszeren) 
Nyári táborozás (Tatán) · 
Születésnapi örök-ifitalálkozó (1952) 
Elsősegély-oktató tanfolyamok és vitamin-napok 



novemberben 
december 3-10. 

Közép-európai Ifjúsági Vezetőképzés (Révkomáromban) 
Készülődés aszeretet ünnepére: ajándékgyűjtés, csomagolás, szállítás 

Ezúton kérem a. Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az egyesületünk kőbányai 
tevékenységét támogatui szíveskedjenek, s ez által a kerületben élő és tanuló, valamint az 
egyesületünkben közérdekü önkéntes munkát vállaló fiatalok lehetőségeit elősegítsék! Az 
elmúlt évben kapott támogatásukat ez úton is köszönjük! 

Segítségüket előre is köszönöml 

Budapest, 2015. április 20. 

Készült 2 példányban, 2 lapon. 
Kapja: l.sz.pld. Címzett 

2.sz.pld. Irattár 

~~l.l y J..;_ ~-Jlb·' 
Mihályi László 

képviselő 

Elsősegélynyújtás = életmentés! 



IFELORE 
IFJúSÁGI ELSŐSEGÉLYNYúJró&1 
~ ORSZÁGOS EGYESOI..Bm "'';·' 
·.J: nos Budapest, Előd u. l. #' 

.. 't .Mószám: 18079052-l...tJ/ 
PÁLYÁZATIADATLAP 

a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelke~ő jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) 

Székhelye: 1105 Budapest, Előd u. l. Adószáma: 18079052-1-42 

Képviselő neve: Mihályi László 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1995.11.28. Száma: 9.Pk.61407/1995 

A szervezet közhasznú1
: a) igen D b) nem X 

Tel. szám, e-mail cím: +36209737373, ifelore@ifelore.eu 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................. ; ............... . 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 
-

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . 
~ 

Telefonszáma, e-mail címe: .................. : ........................................................... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ............. , .......................................................... . 

A pályázatért felelős neve: .... : . ...................................................................................... . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető 

Pénzintézet neve: Erste Ba~k Hungary Zrt. 

Pénzintézet címe: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 

Bankszámlaszám: 11991102-02155254 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szezvezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás .. nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen O, b) nem X 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
t ' t' b t' t' 'l' -amo ga as an, a amo ga as ce Ja: ........................................................... . 

A , '·· ,___ tamogatas osszege: .......................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .................................................... · ...................................................... . 

At' t'.. -amoga as osszege: ................................ · ......................................... .. 
' 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfel.-el_n_e_k.---,-----, 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

Csatolt mellékletek tgen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
ké viselő' e által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetébert a szervezet igazolása a 
kőbán ai ta szervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérref rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata (személyes aláírás!) 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 

x 

x 

x 

x 

x x 

6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló később! 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a később! 

postára adás tényét igazol ' . óvevény másolata 

~~ ...... --~~~- .. l~.~,J!,.h·: ..... . 
"' civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes kép~selőjének aláírása 

2 



-----------------------------

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) 

li. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A leírást külön lapon, l. sz. mellékletként csatoltuk! 

A program megvalósításának időszaka: 2015. április 1- 2015. december 31. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
Egészségmegőrző programokra 
(vitamin, higiéné, táplálkozás) 
Szabadidős prograrnek (túra, . 
táborozás, verseny) szervezésére 
Szakmai fejlesztésekre és kép-
zésekre (túra-tábor és elsősegély 
szerel és, pályázatíró képzés) 
Elsősegély oktatók képzésére 
(bérleti díj, nyomtatás, internet) 
Működési költségekre (telefon, 
posta, fénymásolás, szállítás, 
irodaszer, egyesületi ismertető 
kiadványok és szórólapok) 
Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 20. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

... 

a pályázó kőbányai csopot:t. klub, kör 
vezetőjének aláírása 

60.000 20.000 40.000 

120.000 90.000 30.000 

. f80.000 140.000 40.000 

120.000 90.000 30.000 

260.000 200.000 60.000 

740.000 540.000 200.000 

200.000 Ft 

\- . . . . l í l' 
a ~i~Ú::~~:~fe~~~~~~ ~~;;~á~y) 

törvényes képviselőjének aláírása 
(Mihályi László) 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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l. sz. melléklet 

A tervezett program részletes leírása 

A tervezett program legfontosabb feladata, hogy Kőbányán működő ifjúsági 
szervezetet ebben az évben is működtetni tudjuk, illetve tagjainknak, az iskolai közösségi 
szelgálatot egyesületünkBen letöltő és a kÖzérdekű önkéntes munkára jelentkező fiataloknak 
programokat szervezhessünk. Egyesületünk havi legalább két alkalommal szervez 
programokat, így elsősegélynyqjtó és . szabadidő-szervezési ismeretek oktatást, múzeum
látogatást, pusztai- és teljesítménytúrát. Lehetőség nyílik európai vezetői tanfolyamokon, 
ifjúsági találkozókon stb. való részvételre: Az ifjúsági szervezet foglalkozásait, programjait 
egy-egy alkalommal, az ország értékeit megismertetve, más-más településen szervezzük meg. 
Foglalkozásainkra nem csak a csoportunk tagjai, hanem közvetlen barátainknak is lehetőséget 
teremtünk az egyesület szakmai és szabadidős programjainak látogatására. Programjaink 
során · lehetőséget biztosítunk a tanulásra, a szabadidő hasznos eltöltésére. Hospitálás i 
lehetőséget és pozitív értékeket adunk, illetve példát az egészséges életmód kialakítására. 
Elsősegély tanfolyamunkon az életmentés technikáját, táborszervezéshez szükséges teendőket 
tanítjuk meg az érdeklődő fiataloknak. 

Foglalkozásaink lebonyolítását felkészült szakemberek vezetik, így pedagógusok, 
egészségügyi dolgozók, tűzoltók, fejlesztő-pedagógusok, ifi-vezetők stb. Közösségi terünk 
továbbra is a Körösi l KÖSZI, illetve nyári táborozásunk helyszíne a tatai tábor. Több kerületi 
intézményben és vállaltnál is oktathatunk elsősegélynyújtást A kerületi vezetés felkérése 
alapján, egy-egy alkalommal elsősegélynyújtó szakembereink és önkénteseink résZt vesznek a 
kerület közösségi programjain. 
Lehetőségeinkhez képest több helyszínt vonunk be a szakmai és ifjúságvédelmi munkánk 
kiszélesítésére, tevékenységünk sikeréhez új önkénteseket toborzunk! Két szomszédos 
kerületben is (IX., XIX., XX.), a mi önkénteseink segítik a fiatok sport és szabadidős 
programjainak sikeres megvalósítását. 

2015. évben hat nagy programot l célt szeretnénk megvalósítani: 

június 6. 
júniusban 
július 4. 
júliusban 
aug. 1-5. 
novemberben 

Gyermeknapi programsorozat és elsősegély ügyelet 
Elsősegély oktatás a dolgozóknak (Kőrösiben) 
Vízimentő gyakorlat a Velencei tavon (Gárdonyban) 
Középiskolas történelmi találkozó (Ópusztaszeren) 
Nyári táborozás {Tatán) 
Közép-európai Ifjúsági Vezetőképzés (Révkomáromban) 

Az egyesületünk az elmúlt években végzett tevékenységei közül szeretnénk 
megemlíteni az alábbiakat: elsősegélynyújtó regionális verseny, egészségmegőrző vetélkedők, 
nyári ifjúsági táborozások, ifjúsági találkozók szervezésében részvétel, ifjúságvédelmi 
tevékenység, illetve érdekképviselet, telefonos segítségnyújtás. Ezek 2015-ben is működnek. 

A meglévő programjainkmellett célunk egy folyamatos egészségügyi önkéntes-képzés 
kialakítása, mely lehetőséget biztosít az elsősegélynyújtás és a szabadidő hasznos eitöltésének 
biztosítására, s a fiatalok szervezőképességének megmozgatására. A foglalkozásainkon nem 
csak elsősegély-oktatási ismereteket adnak át ifjú vezetőink, hanem közösségi szerepvállalási 
és szituáció-kezelé~i foglakozásokat is tervezünk megrendezni. Ezeken a foglalkozásokon 
várhatóan 360 fö ré~evő és 35 fö szervező aktív részvételére számítunk. 

Budapest, 2015. április 20. 
~ 

J\ ... \ . ,. . : l ·~.~~ ~~s.-\ ... l:r.o.· 
Mihályi László képviselő 



Horvát Hagyományőrző Egyesület 

Hrvatska izvorna folklorna grupa 

1102 Budapest, Liget u. 1/C •. 

Adószám: 18165465-1-42 

Kőbányai Polgármesteri Hivatal 

' . 

Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály 

Jógáné Szabados Henrietta civil és nemzetiségi ref~rens 

Budapest 

Tisztelt Cím! 
~r,, 

~?y·0--~ ,,, 
\ 

Mellékelten megküldöm a Budapest Főváros X. kerület, Kőbányai Önkormányzat 
Humánszolgáltatási Bizottság részéről Kőbányai székhelyü civil szervezetek 2015. évi 
támogatása" tárgyú pályázatra a Horvát Hagyományőrzö Egyesület pályázatát. 

Budapest, 2015. április 20. 

Üdvözlettel: 

i \ •·\ -1 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 
l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: HORVÁT HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

Székhelye: 1102 BUDAPEST, LIGET U. 1/C Adószáma: 18165465-1-42 

Képviselő neve: ISP ÁNOVITY ÉV A 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1956. július 27. Száma: PK 60.544/1196/2 

A szervezet közhasznú1: • a) igen b) nem X 

Tel. szám, e-mail cím: 70/335-7995, ispi56@freemail.hu 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................. ~ ............... . 

Tagszervezet-vezetőnev e: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................... · ............................................................................. . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . .,. 
Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................................. .. 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: .... : ...................................................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

OTP BANK Nyrt. 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány·6. 

Bankszámlaszám: 111710002-2008321 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elren~elt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja:--------

A támogatás összege: -------

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: --------

A támogatás összege: ------

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézm~nyi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe hel~~~ló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló ~~~';Cl~~solata 
/ -~· . 

/o/ 4, 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: HORVÁ T HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Vendégszereplés Velikában (Horvátország) 

Utazás időpontja: 2015. május 29-30-3i. 

Utazás módja: autóbusz 

Résztvevők száma: 40 

"Hazánk hagyományainak ápolása- 2015." 
A Horvát Hagyományőrző Egyesület 1996-ban alakult. Az Egyesület tagjai a Budapesten élő 
horvátok, akik ilyen módon ápolják és őrzik szülőfalujukból hozott hagyományaikat, 
különösen népdalaikat és táncaikat. Az Egyesület 2002-ben a hagyományőrző együtteseknek 
Pécsváradon megrendezett országos minősítőn elnyerte a Kiváló együttes címet. Hosszú évek 
kitartó munkájával az együttes elérte célját. Az elmúlt évben számtalan rendezvényen 
szerepelt, amit a budapesti kerületi kisebbségi önkormányzatok szerveztek. Együttesünk sok 
meghívást kapott vidéki rendezvényekre: Tököl, Érd, Katymár, Csikéria, több alkalommal 
vendégszerepelt Horvátországban is Vinkovciban a Város napja rendezvényen. 2006-tól 
kezdődően a Velika-i (Horvátország) Kulturális Egyesület meghívására Egyesületünk 
minden évben részt vesz a "Hazánk hagyományai ápolása" címet viselő 
rendezvénysorozaton, melyre idén is meghívást kapott. Ezen a rendezvényen a házigazda 
horvátországi kulturális egyesület egy nagyszabású fesztivált rendez a szomszédos országok 
horvát nemzetiségi táncegyüttesei és a haza, környékbeli horvát néptánccsoportok 
részvételével (Románia, Ausztria, Szlovénia, Vajdaság, Szlovákia, Magyarország). A 
rendezvényen a magyarországi horvátokat egyesületünk fogja képviselni. 
Az anyaországi fellépés és a környező szomszédos országból érkező horvát együttesekkel 
való kapcsolatfelvétel elősegíti az identitástudat megőrzését és a hagyományok ápolását. A 
rendezvény alkalmat nyújt a kapcsolatok bővítésére és szakmai tapasztatok cseréjére. 
Az Együttes műsorát a tököli "Prekovac" ·T arnburazenekar kíséri. 

A Horvát Hagyományőrző Egyesület számára minden évben egy új kihívás felkészülni és 
megmérettetni magát egy nemzetközi fesztiválon, hiszen tagjai már nem fiatalok és munka 
mellett nem könnyű teljesíteni ezt a kitűzött célt. Éppen ezért már az év elején januártól 
elkezdte rendszeres felkészülését és egy új koreográfia összeállítását. A heti rendszeres 
próbákkal május végéig színpadra állítunk egy számunka is teljesen új koreográfiát. 
A koreográfia kiválasztása és összeállítása sok időt és munkát igényelt, amiben nagy 
segítségünkre volt táncoktatónk és zenekarunk. Mint ahogyan minden évben a horvátországi 
fellépés előtt itt Budapesten fogjuk elsőként· bemutatni új koreográfiánkat. 

3 



A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. május 29-31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem 
me nevezése 

teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

Utazási költség 288 350 38 350 250000 

Igényelt támogatás összesen: Kettőszázötvenezer Ft 

Budapest, 2015. árpilis 20. ~01)lányör;6,k·, 
~~ ~ 

! \. 
:§ Budapest ~ 

Budimpesta l? .. 
~ P.H. ef 

·. ~., J; ~<'"' ! 

··········································· ~ .. ...."yS.,,~' ..... r.~r.:?~:.'~.~ .. ~.~······· 
a pályázó kőbányai tagszervezet 

vezetőjének aláírás.a 

a pályázó kőbányai csoport~ klub, kör 
vezető j ének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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HA V ASI GYOPÁR 

SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI, KULTURÁLIS, SEGÍTŐ 
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai ö"nkormányzat 
Polgármesteri Hivatala -
Humánszolgáltatási Főosztály 
Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály Iktatószám:~:t)i /K/20 15 

Budapest 
Szent László tér 29. 

1102 

Tárgy: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottsága által civil szervezetek 2015. évi támogatásárakiírt pályázata 

Mellékelten küldjük fenti kiírásra pályázatunkat a mellékletekkel együtt l eredeti példányban 
papír alapon. A pályázat elektronikus úton is benyújtásra került 

Kérjük a Bizottság és a Képviselő-testület szíves támogatását, amit előre is megköszönünk. 

H A V A s 1 G y o p A R Tisztelettel: 
Budapest, 20 15. április 21. SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI 

KULTURALIS SEGITő ALAPITVÁNY ,.-"-
1105 Budapest, Bánya u. 31. ~ jÍ, , !/ . ( 
Adószám: 18158469-1-42.._ .v. 1(J,../{t<-./!,u,._)Ü,t7; 

Miha icska Terézia 
elnök 

Mellékletek 
l.sz.mell. pályázati adatlap 
2.sz.mell. 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat-eredeti 
3.sz.mell. alapító okirat hitelesített másolata 
4.sz.mell. aláírási címpéldány hitelesített másolata 

Postacim: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 1475. Budapest, Pf.310. 
Telefon/fax: 260-67-25 E-mail: llQ.Stmasterlíll,hgva.t-onlin\;l!!f 

Honlap: ~'C!vw.havasigzoparalapitvanz,hu 
Bankszámla: OTP l 1710002-20083162 

Adószám: 18158469-1-42 

' ~ l i . ' 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Havasi Gyopár Alapítvány 

Székhelye: ll 05 Budapest, Bánya u. 31. I/7. Adószáma: 1815 8469-1-42 

Képviselő neve: Mihalicska Terézia 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1997.04.18. Száma: Pk.60 ll lll997 /3 

A szervezet közhaszn ú 1: a) igen X b) nem O 

Tel. szám, e-mail cím: 260-6725, postmaster@hgya.t-online.hu 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: ............................................ : ................ .. 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ............................................ : ........................................................... . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . ... 
Telefonszáma, e-mail címe: ................. : ............................................................ . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ....................................................................... .. 

A pályázatért felelős neve: ... : ............. : .......................................................................... . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 

Címe: ll 02 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 6. 

Bankszámlaszám: 11710002-20083162-00000000 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkeZő szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az 1. pontot nem kell kitölteni. 

1\-\ 
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II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ... "nem releváns" ............................ . 

A támogatás összege: .......................................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ......................................................................................................... .. 

A támogatás összege: ........................................................................... , 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek Igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A ci v il szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a.szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervé'zet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló pótolja 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a pótolja 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

"' r--
PH i:;g,·, ' ' . . . . . • ·,__ . ; ·' '.· . ! 

H A V A S i G Y O P A R / /,.., ·: ?aj/.:../ járt~/ 
....................... ·SZ.QO~ÁL+S,·. EC:!I'ÉSZSÉG OGYI \......-:-":' .................................... . 

a kőbányai háttéWBTij~~GITOALAPITVAN~ civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
vezetőjének)Jj~r~»ilda.pest, Bánya u. 31. törvényes képyiselőjének aláírása 

"O-s~:a"m. 18158469·1·42 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Havasi Gyopár Alapítvány 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Pályázatunkat szociális és esélyegyenlőséget elősegítő programként, az állami és 
önkormányzati közfeladatok ellátórendszerének kiegészítéseként, a demográfiai és 
statisztikai adatok alapján az idősödés problémájának megoldási lehetőségeként, komplex 
módon, költséghatékonyan, és az eddigi tapasztalatokat, helyi igényeket, szükségleteket is 
figyelembe véve terveztük. Az új hiánypótló szolgáltatással célcsoportunk a hátrányos 
helyzetűek, egyedülélő idősek iránti társadalmi felelősségvállalás erősítését, a segítő 

feladatokat kívánjuk megoldani. 
Célunk az idős korosztály életminőségének javítása, a szociális izoláció csökkentése, hogy 
az életkorral, egészségi állapottal, élethelyzettel változó életfunkciók, tevékenységi formák a 
lehető leghosszabb ideig szalgálják az önálló életvitel megtartását Az állapotromlás 
megelőzése, az elmagányosodás és kiszolgáltatottság megakadályozása érdekében, az új 
tevékenységek bevezetése segíti az idős, beteg emberek függetlenségének megőrzését, hogy 
minél tovább élhessenek megszakott környezetükben, otthonukban és minél tovább a 
társadalom integrált tagjai maradhassanak. A hiánypótló szolgáltatásokkal az időskori pozitív 
életcélokat is szeretnénk erősíteni, egészségi és mentális állapotuk figyelembevételével. 
Eddigi munkánk tapasztalata alapján terveztük programunkat, mint megoldható l{(hetőséget 
az idősödő társadalom helyzetének javítására, melyet a pályázati támogatással szeretnénk 
segíteni. 

Tervezett tevékenységek: 
szükséglet és igény felmérése a célcsoport körében 
segítő feladatot vállalók kiválasztása, képzése; 
szolgáltatási, ellátási feladatok összehangolása a meglévő alapellátás kiegészítésére (pl. 
gyógyszerkiváltás, elkísérés a vásárlásnál, ügyintézésnél, orvoshoz, sétálni, templomba, 
temetőbe; beszélgetés, lelki segítség, betegfelügyelet; takarítás stb.) 
hozzátartozók részére, családtagok részére információs segítség 

." 

A program megvalósításában résztvevők: 
szakmai vezető, képzési előadók, oktatók, koordinátor, ellátást segítők, önkéntesek 

A kiegészítő szolgáltatás várható eredménye: 
az ellátást igénybe vevők tervezett száma: l 0-15 fő 
az ellátást segítők tervezett száma: 3-4 fő 

A program részeként tervezett rendezvények: 
• egészséges életmód propagálása: egészségügyi rendezvények, prevenciós előadások, 

bemutatók szervezése (negyedévente l alkalom), rekreációs foglalkozások (havi 2 
alkalom) · 

• ünnepek népszerűsítése (Pünkösd, Karácsony) 

Pályázati programunk megvalósításához, a tervezett dologi kiadások költségeire, szeretnénk 
tisztelettel kérni a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete 
Humánszolgáltatási Bizottságaszíves támogatását. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. április l- 2015. december 31. 

3 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

irodaszer, 180.000,- Ft - 180.000,- Ft 
nyomtatvány, irodai -
eszközök 
Kommunikációs 180.000,- Ft - 180.000,- Ft 
költség. 
(posta, telefon,internet 
mobiltelefon,) 
Humánerőforrás 1.350.000,- Ft - 1.350.000,- Ft 
költség 
(megbízási,rendezvény 
szervezési 
képzés, tréning, előadói, 
tanácsadói díj) 
adminisztrációs költség l 00.000,- Ft - l 00.000,- Ft 
(könyvelés) 
szállítási, utazási 60.000,- Ft - 60.000,- Ft 
költség (BKV, taxi) 
tárgyi feltételek 320.000,- Ft 320.000,- Ft -
biztosítása 
önkéntesek munkája 150.000,- Ft 150.000,- Ft -

Összesen: 2.340.000,- -Ft 470.000,- Ft 1.870.000,- Ft 

"' Igényelt támogatás összesen: 1.870.000,- Ft 

Budapest, 2015. április 21. 
HA\IASI GYOPÁR 
SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI 
KULTURALJS SEGITő ALAPITVÁNY 
1105 Budapest, Bánya u. 31. 
AdóezánF.H.8158469-1-42 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

o ' &t~.)~~ t~i r::i ~.>v 
.. l-.< •. o o o. o • o •• o o o o. o o o o o. o o o o o o o o o • o •• o •• 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogafásáról szóló pályázathoz 

L A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

~ pály:~ai székhelyű civil SZCJVezet (~esület vagy alapítvány), 
~ nem kőbányai székhelyű, de KóbáJiYán tagszervezettel rendelkező szervezet. 

c) . kóbányai intézményi háttérrel r!Qlkezó jogi szem~lyiség né1küli szervezet. 

A civil szervezet neve:~Jl1!1M ... .. .'?b.\~t-\0~ L' .. \( ... f.~:J.~fQ !::fT~ .. 
Székhelye:l/P.J.t>~-J».~f.~ .. tAP..A.~:jJ ...... Adószáma: . ./f.1.1.}}f.9. .-:./::::1::?. ..... . 
Képviselő neve: .~8.\M.C.S .. :~.\.J.tj_tj_Q.N..P .. ..................................................... . 
Bírósági bejegyzés dátuma: ~g J. :.9.f.-:· .. (.~ .• ............. Száma: 0.1:: ~t.~·9.C?A ?!f.[{ .... . 
A szervezet kömasznú1: . a) igen b) nem n 
Tel. szám. e-mail eim: .o.fH, /')_~.(:c.~ 1..f:J ...... (l s.:z.~ .'!:t.c:l:~ 1@ f. ::.~-~_l_ i Vl,.f.: -~ . ~L< 
2. A kóbáayai tagszeJVezetl · 

Neve: ................................................................ ~ Címe: ............................................................................ .. 

Tagszervezet-vezetóneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ......................................................................................................... .. 

3. A kóbáayai csoport, ldab, Ur (iat&miayi liáttErrel readelkezó jogi szemilyisig 

ailkiJi szelVezet esetia)l 

A háttérintézmény neve: .................................. ,. ... ~ , ... , ................................ , ........ . 

Címe: ....................................................................................................... .. 

Intézményvezető neve: ......... ~ ............ --~:·· .......... : .......... ..\.(~ 10J.1G.).2.fJJ:.f/U ... . 
Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................. , ................ . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ....................................................... _ .................. . 

A pályázatért felelős neve: ................................. ' ... . ·: . ................ ~ .. ·"·•·~" 1 ~ .. ~ .......... ~~;.; .......... . 
A pályázatért felelős telefODS7áma, e-mm.l címe: ...... , .................................... 1:?.~1~~-~;_, 
4. Piazin.tb.eti adatok 

A civil SZCJVezet, illetve a háttérintémtény bankszáf1!1áját vezető pénzintézet neve: 

.... O.J.f. .. J} AN.\<.. ·--~~.T~ ......... ~_g.At~+A.L ... H;Q.~ .................................... .. 
Címe: .... 4.1-~ .. 2 ..... L~_)2,A.~_\5..CT.1 ...... ~.e:6."S:\~ .... f.f.:?..t!A .... J .. !.!~.)-=-··t:._··· .. ········· 
BankszAmJaszám: .. .A4-7.f.-~.0.QQ.b .. = .. 1:;t2f?..~4_~{';f .. :::.(!.(!.~!?_.i?..<'!9.? ............................... . 
l A megfuielőt kéJjük jelölni 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székbeJy6. de~ tagszervezettel readellrem szavezd tölti ki,. ebDc:n 
az esdben az l. pont a jogi személyiséggeJ·rendelkezó szervezd adatait tartalmazza 
3 A 3. pontot csak a kőbányaí intézményi hátténd :reodelkcz6 jogi személyíség nélkiili szavezd tölti ki,. ebben 
az esdben az l. pontot nem kell kitölteni. 



B. NYILATKOZATOK 

l. A szeJVezet biztosifja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X kerulet Kőbányai 
ÖOkoonányzat (a továbbiakban: önkormányzat) által megbatáro:mtt kedvezményeket 

2. A pályá7Jit nem úányul más fornisból finansziro:mtt pályá7m megvalósitásával azonos 
cé ha. 

3. A szelVezetnek nincs köztartozása,. és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelsz1ímolás 
vagy ·fels7Amolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csódeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban megbatáro:mtt eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen -~)nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai önkonnányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: .... ::-:::: ............................................................... . 

A támogatás összege: .. ::::: .................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszelvezetTe tekintettel 20 IS-ben már részesült 
nem a Kőbányai ÖOkoonányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ..... .:-:::: ..................................................................... ··- .................. -·· .... . 

A támogatás összege: .. ~--- .................................................................. . 

7. A pályámban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezet6 bíróság eredeti, 30 napnál nem 

L régebbi igamlása a civtl szervezet nyilvántartásban lévő x· adatairól 
A civil szervezet létesitó okiratának (egyesületek esetében x 2. alapsnlbály, alapítvány esetében alapító otírat) a szervezet 

: ~ .... .;._;tőie által hitelesített másolata 
A nem kőbányai ~lyú, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében á'Szervezet igazolása a 
kőbányai : wezet múködéséről 

A kőbányai intézményi báttérrel rendelkező jogi 

4. személyi.ség nélküli szervezet esetében a szervezet 
múködésének helyet adó intémlény igazolása a szervezet 
múködéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 'f címpéldányának hitdes másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-oál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló jgazolás, a postára adás tényét igamló x feladóvevény másolata 

.Közhasznú szervezet esetében a közbasznúsági melléklet x 7. OBH-nál történő letétbe helyezésér~szóló igazolás, a 
postára adás tényét ígamló f~r.~ ~ .L -• 

......................................... rf.C~~~ {l <2 é.é .:~.~ :. 1. L: .. '.~ ....... 
a kőbányai báttérintézmény :.,.011 ·t · · szervezet (egyesület, alapitvány) 

vezet6jének aláírása Ji • '!~ ényes képvi_selojének aláírása 
-



l. Téma 
A 2015. évi antológia nyomdai előállítása 

Az antológia műszaki jellemzői: A/5 fo.rmátum, min.80 g/m2 offset 
papír, feke~fehér kivitel, terjedelem kb. 120-150 oldal 
Idő terv: kéziratleadás: 2015. június 15-e, nyomdakész kiszállitás: 
2015. november 15. 

ktg.vetés tervezet 
szerkesztési díj a kéziratok alapján 
lektorálás díja 
nyomdai költségek (oldalszám függő; tördelés, 

levilágítás, előkészítés, nyomtatás, csomagolás) 
mindösszesen: 

2. Téma 
work-shop- szakmai továbbképzés 2015. május 19-én 

80.000,- Ft 
30.000,- Ft 

290.000.- Ft 
400.000,- Ft 

Az egyesület tagjai amatőr irodalmáro~ Verstani, prózaírói ismereteik 
többnyire hiányosak. A wwtc-shop célj~ hogy az alapvető fogalmakat 
- az önként vállalkozók írásait elemezve - szakértő, gyakorló író, 
költő, kritikus részvételével- felfrissítsék. Szeretnénk, hogy minél 
magasabb színvonalú írások szülessenek mind versben, mind 
prózában. 
Nem utolsó sorban a work-shop fontos része a kortárs irodalomról egy 
átfogó kép kialakítása! 

ktg.vetés tervezet 
előadó tiszteletdíja 
terembérlet 
propaganda. szóróanyagok 
mindösszesen: 

30.000,- Ft 
20.000,- Ft 
10.000,- Ft 
60.000,- Ft 

A program megvalóskásának időszaka: (kezdete-vége) hj--~ Li.:Jl.( .. t.(.;::: . .k.~qL.C.iL.I ~--
. J l l ~) ~~, o d' ,( v l 
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3. Téma 
A KÍKE 2015. évi antológiája- bemutató. Tervezett időpont: 2015. 
november 25-30-aközött. 

Az antológia a K.ÍK.E tagjainak egész éves tevékenységét mutatja be, 
egyfajta bizonyftványa a munkájuknak. Az év jelentős része irással 
telik számukra, majd a válogatás, szerkesztés után az egyébként 
amatör írók, költők megméretése a feladat Be kell mutatni, hogy van 
értelme az önművelésnek, az önkifejezésnek, nem utolsó sorban az 
időtöltés ezen nemes formájának. Amikor a különféle médiumok 
közreadnak egy-egy verset vagy prózai művet a válogatásból, 
valójában az egyesület tagjainak értékteremtő tevékenysége érhető 
tetten. 
Az amatőr művészeti együttesek többnyire egy évzáró gálaműsorral 
ünnepelnek. A K.ÍK.E azt szeretné, hogy az antológia bemutatása egy 
hasonló gálaműsor legyen, hogy ne csak tudjanak a kerület lakosai 
róluk, de ismerjék is meg, hogyan szólítják őket meg irodalmár 
társaik. Legyen az antológia az irodalom ünnepe! 

ktg.vetés tervezet 
terembérlet 
előadók díjazása 
propaganda, szóróanyagok: 
mindösszesen: 

20.000,- Ft 
80.000,- Ft 
10.000,- Ft 

ll 0.000,- Ft 

?-Y. ,.,..- dL '7 r '1 . 1 /' , .. ,!:f. 1 *-' { ~ -- j Q l/-'lr' '7 ~ A program megvalósítá..Wlak időszaka: ~vége) ... 1. •• • :. • • .1 ..................... :12:[J.:2 •• 



IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásRem teljes kiltség 
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Igényelt támogatás összesen: (l .J --t-eAvtd rtG, 

Budapest 2015. -~r.J(( ..... lL.: 

a pályázó kőbányai tagszerveza · 
vezetőjének aJáirása 

a pályázó kőbányai csoport, klub~ köc 
vezetőjének aJáirása 

saját forrás igéayelt támogatás 
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a civil szerveza (egyesület, alapitvány) 
törvényes képviselöjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének: aJáirása 



Kőbányai Vasutas 
Nyugdíjasklub 

pályázata 2015. évi · 

programjainak támogatására 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Kőbányai és Vasutas J'örekvés M.K. 
Kolturális-Szabadidő Egyesület 

Székhelye: 1101. Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. .Adószáma: 19650641-2-42 

Képviselő neve: Vizi Tibor 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991.01.08 .. Száma: Pk.64367/1990/, 

A szervezet közhasznú 1: . a) igen· b) nem 

Tel. szám, e-mail címe: /1-263-0299 tori-ke@tori-ke.hu 

2. A kőbányai tagszervezef 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................. , ................ . 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

Intézmény neve: Kőbányai és Vasutas Törekvés M.K. Kolturális-Szabadidő Egyesület 

Címe: 1101. Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

Intézményvezető neve: Vizi Tibor 

"" Telefonszáma, e-mail címe: +36/30/670/7614; tor-ke@tori-ke.hu 

Csoport, klub, kör megnevezése: Kőbányai Vasutas Nyugdíjasklub 

A pályázatért felelős neve: Nagymáté Kálmánné 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: + 36/20/329/0862; tor-ke@tori-ke.hu 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a fiáttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

OTP BANKNYRT. BUDAPESTI RÉGIÓ 

Címe1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 6. 

számlaszám: 11710002-20088716 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. · 



ll. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbüikban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b )..!!,t!!! 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ............. : ........................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .......................................................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... ! 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
.------r---~ 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervez;t esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló ~gazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

1gen nem 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 
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A PÁLYÁZÓ NEVE: Kőbányai Vasutas Nyugdíjas Klub 

ID. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA(le_gfeljebb l oldal) 

Idősek Világnapja 

2015. október 14. (szerda) 

Az Idősek Világnapja rendezvénnyel a Törekvés Kőbányai Vasutas Nyugdíjas Klub sok 

éves hagyományt kíván folytatni. A rendezvényre az ország minden régiójából várjuk a 

Nyugdíjas Klubok képviselőit, küldötteit megbeszélésre, tapasztalatcserére és a 

Világnap megünneplésére. 

Kőbányáról és a vidéki társ vasutas nyugdíjas klubokból 35 klub tagjai közül hívunk 

meg nyugdíjas korú vezetőket, tagokat, vendégeket. 

A rendezvény célja változatlanul a barátságok elmélyítése és a klubok működésének 

kölcsönös megismerése. 

Az ünnepséget 80 főre tervezzük. 

Az ünnepi műsorra felkért fellépők irodalmi alkotásokat, ének-zenei műveket, néptánc 

és társastánc fellépéseket mutatnak be a meghívottaknak. 

A műsor után közös étkezés következik szakmai-baráti beszélgetésset 

Végül zenés-táncos könnyűzenei programmal tervezzük zárni az Idősek Világnapj át. 

Kérjük a Tisztelt Döntéshozókat, hogy pályázatunkat az igényelt 300.000 forinttal 

támogassák. 

Budapest, 2015. április 15. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. október 14. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése . 

Idősek Világnapj a 140.000 Ft 
Műsor, fellépők 

~dősek Világnapja 160.000 Ft 
Etkezés,zene, tánc 

Igényelt támogatás összesen: 300.000 Ft 

Budapest, 2015. április 15. 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

. l . ' .~ ,. ..· 'J. 1--o-tr~~ -e~ , 

.. 

saját forrás igényelt támogatás 

140.000 Ft 

160.000 Ft 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szerveze!t neve: KÖBÁNY AI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK 

EGYESÜLETE .................................................................................... . 

Székhelye: ................................................. 1104. Budapest, Harmat u.23. Y.. 

Adószáma: ... 18170524142 ................................ . 

Képviselő neve: 

............................................................................................. VAZINAY 

MÁRIA 

B_!lírósági bejegyzés dátuma: ... 2000.08.11 .................................. Száma: PK. 

60446/2000/2 ................................ . 

A szervezet közhasznú1
: _!l 

Tel.-szám,06-20-598-469 

. a) igen b) nem X 

~~-maii-----------------------------cím+ 

.......-;-;-;:vazinay@gmail.com ............................... · ........................................... ·= 

2. A kőbányai tagszervezet1 

Neve: ................................................................. Címe: ............................................................. .. .. 
Tagszervezet-vezetőneve: ................................................... : ....................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ................................................................................. .. 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: .................................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................................. .. 

1 A megfelelőt kérjOk jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai szé.khelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

~~O~T~P __________________________________________________ ~B~a~nk 

Budapesti. ......................................................................................................................... .. 

Címe: .... ""K'-"őe!.-'rö""·s::...i --------------'C""s~o~m!l!a±--__________ __"s""tn!.J....:.y. 

§.., ••.•....•..•....•••••••••....•••.••.••••••••.••••••.••••••••••••.•••..••....••••....•••.••.•..•.••..••••...•...••..•.•.•..••••••••..•..... 

Bankszámlaszám::a· m-;-: -------------------------

117100220083966 ....................................................................................................................... . 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által me~atározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem X 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: .......................... : .............................................. . 

A támogatás összege: ....................... "'· ................................................................. . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .......................................................................................................... . 

A támogatás összege: ....................... : ................................................. .. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek 
Csatolt mellékletek igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól 
A civil ~zervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről 

2 



A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
K címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló K 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazo~ ~-...... ..:.~ény másolata 

f'Y""~ 

~··- ~ t . . il 
~ "' c;:, 

., c . .,.~ .. ". 
N ····~iőM.;;;~ú;o;;é,fu~ ··~ 1~' l 91

vÚ sz~~~:~;~) 
vezetőjének aláírása sw~ törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y AZO NEVE: KŐBÁNYAI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK 
EGYESÜLETE .................................................................................... . 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA le fel' ebb l oldal) 
Az egyesület 15 éve a kortárs képzőművészet kőbányai bemutatásával és széles körű 
határon belüli és azon túli képviseletével működik. 

A közösségi tevékenységeink (minden hónap útolsó csütörtökén való 
össze' övetel me atározó része az ol an előadások szervezése amel mindenki 
érdeklődésére számíthat. 2015. márciustól 'uk a fo lalkozásokat: A moz ás 
metamorfózisa címmel. 
Évek óta részt vettünk kőbánya rendezvényein, több éve a Szent László Napokon, tagjaink a ------{Formázott: Jobb: o cm 

szabadtéri rendezvényeken is bemutatkoztak és népszerűsftik a művészeti tevékenységeket. 
A pályázaton a fenti alapszabály szerinti közösségi tevékenységek lebonyolítására, 2 
előadásra(A mozgás metamorfózisa. a biennále előkészítése) .előadói díiának támogatására. 
Működési költségekre: anyagköltségekre, számítógép javításra, honlap fent tartásra kérünk 
támogatást________________________________________________________________________________________________________________ __ .-·. -· { Formázott: Betütfpus: Nem Félkövér 

Ez évben kapcsolódva a Körösi Kulturális Központ 40 éves ünnepi rendezvényfolyamához, 
2015. szeptember !O-október 15. között lesz a IX. BIENNÁLE-ja az egyesületnek. 
A IX. Biennálé címe: MOZGÁSBAN(?)!, a művészeti eszközökkel mutatja be a 
téma sokszínűségét a sport ábrázolásától a legbonyolultabb 'metamorfózis 
ábrázolásig. Új munkák, itt ez azt jelenti 20-13-as, 2014-es. 2015-ös alkotások 
szerepeinek a kiállításon az alkotó ember, az egyesület művészei, akik most is 
bemutatják a műfaj, mindig sokszínű alkotásait: festményeket. grafikákat. 
fotográfiákat , textileket szobro"kat. Ezen gondolatokkal a közönség is részese 
lehet ennek a témának a körbejárásában, interaktív felületen bekapcsolódhatnak a 
tematika vé i ondolásába. Már több éve í csinál' uk . 
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Tárlatvezetéseket tartunk a nyitvatartási idő alatt. ezzel is szélesítjük a kortárs vizuális 
kultúra megismertetését. A rendezvényekre ez évben a biennáléra, kiállításokra való 
felkészülést, folyamatosan fenntartott szakmai elméleti munkát. előadásokat, filmvetítéseket, 
workshopokat tervezünk. Ezek biztosítják. hogy évek óta sikerrel valósítjuk meg csoportos 
kiállításainkat A kiállításon várhatóan az egyesület valamennyi tagja részt vesz (30 fő) 
alkotásávaL a kiállítóhely befogadó kapacitása 3 alkotással való bemutatkozást tesz 
lehetövé, így kb. 80-l 00 mü. Hagyományosan ekkor jelenik meg egy kisebb katalógusa a 
kiállításnak, a képanyag bemutatásán túl. itt dokumentálva a kiállított művek jegyzékét .......... ...... -·{Formázott: Betűtípus: Félkövér 

Előző alkalommal saját erőforrásból megalapítottuk a Biennále Nagydíját, amelyet ez évben 
is kiosztunk. A díiazott(-ak) a katalógusban a laudáció megjelentetésével és a munkáikkal 
kiemelten szerepelnének. A művek zsűrizésének, a megnyitón a szakmai méltatásnak, a 
megnyitó műsorának, a tárlatvezetés költségeit az egyesület fedezi. A katalógus kiadásához 
kérünk támogatást. A biennále segíti az alkotómunkát. Célja értéket teremteni és közvetíteni. 
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l 
l 

l 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. március 1-2015. december 

.lá., ....................................................... . 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

50 OOO 20000 30 OOO 
Irodaszerek, 
nvomtatófesték 

165 OOO 65 OOO 100 OOO 
Tiszteletdíjak 

410 OOO 110 OOO 300 OOO 
Nvomdaköltség 

625 OOO 195 OOO 430 OOO 
Összesen 

Igényelt támogatás összesen: 430 
............................ Ft 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

OOO 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatás(rról szóló pályázathoz 

, , , ~.-- ........... ~-~J~ 
I. A PALYAZO ADATAI: 
l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Kontúr Közhasznú Egyesület 

Székhelye: 1106 Budapest, Gyakorló u. 17.4/23 Adószáma: 18288267-1-42 

Képviselő neve: Balog-Urbanovszky Zsuzsanna 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2011.06.03 Száma: 0100/Pk.60251/2011 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: 06/30-660-27-60, konturegyesulet@gmail.com 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: ............................................................. .. 
\ 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A h 'tt' . t' , a er1n ezmeny neve: .................................................................................. . 

Címe: ...................................................... · ....... : ........................................... . 
,. 

I t , , t" . 
n ezmen~eze o ne~e: ,. ... : .... ~ .............. , ................... i:'J·0·?J·s.:.·g,·/· :'i'&s:_lii'""" 

Telefonszarna, e-mall c1me ................... ; ..... : ................ f ......................... (. .. , ..... . 
Csoport, klub, kör megnevezése: .................. , ............... ·.-..................................... . 

A pályázatért felelős neve: ......................... ·:· :: :, ............................................................. .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe:; ................................. 6h' ·i·. ~·,J~ ..... .. 
4 P , . , . d k ~ . enzmtezet1 a ato - · 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: Budapest 

Bank Zrt. 

Címe: 1138 Budapest, Váci út 193. 

Bankszámlaszám: 101-01391-24684300-01003007 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az J. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott elj~s -nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: nem részesültünk 

A támogatás összege: O Ft 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .............................................................................. ·.···.····················· .. 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszerve.z;et működéséről 

A kőbányai intézmenyi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helY.et adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
x 

címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál-történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata AOfiL.U ..... -L Ji:a . 

~ 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

P.H. 
,-._{~~~:illet 
dl~tca 17. 4123 

......... ~~~.~.~~ .. ~ .... ~~ 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: KONTÚR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Hős utcai alkotótáborunkkal a közösségfejlesztés a célunk az, hogy a gyerekes családok 
közös érdekeire alapozva, többnyire a gyerekek szükségleteiből kiindulva, a helyi közösségi 
kapcsolatok revitalizálásával és fejlesztésével tegyük képessé a felnőtt korú lakosságot, 
illetve más segítő szervezetek bevonásával tegyük elérhetővé a szolgáltatásokat. További cél, 
hogy a területileg és társadalmilag is elszigetelt Hős utcai telepen élő, halmozottan hátrányos 
helyzetű családok "visszaintegrálása" a társadalomba, a gyerekek, fiatalok felzárkózásának 
elősegítése, dekriminalizálódásuk csökkentése, ezáltal hosszú távon a munkanélküliség 
csökkentése, a jobb életszínvonal elérése és a társadalmi konfliktusok megelőzése. Cél a 
lakók közösséggé kovácsolása, a közösség cselekvésre való képessé tétele, a lakók (gyerekek 
és felnőttek egyaránt) társadalmi kirekesztésének és hátrányainak csökkentése. A II. Hős 
utcai alkotótábort idén 2015. augusztus 14-16. között szeretnénk megrendezni, majd 
szeptember első hetében szeretnénk megtartani "Csomagolásra fel!" programunkat. 

A Hős utcai Alkotótábor idei újdonságnak szánjuk, hogy szorosan együttműködve a közeli 
Pongrác Közösségi Házzal, amely ugyan közel van, de a Hős utcaiak kevésbé használnak. 
Alkotótábor megszervezésébe bevonnánk a Törökőri Református Egyházközséget,a Radar 
Ifjúsági Klubot, illetve a Bárka Humánszolgáltató Központ prevenciós csoportját. Egyeztetés 
céljából összesen 2 nagyobb egyeztetést tervezünk a Pongrác Közösségi Házba~ A helyi 
illetve egyesületi önkénteseket, valamit iskolai közösségi szolgálatosoknak egy egész napos 
felkészítőt tartanánk ugyan csak a Pongrác Közösségi Házba. 

Az alkotótábor 1-1 nap programját tematikusan építenénk fel. 
Egyrészt a nap során a nagyobbak számára különböző sportrendezvényeket bonyolítanánk le, 
ahol a Hős utcai és Pongrác telepi fiatalok összemérhetnék különböző sportágakban 
ügyességüket vagy olyan új sportot tanulhatnának, amelyekkel fejleszthetnénk bennük a 
kooperációt (foci, pin-pong, méta). A kisebbeknek minden napra különböző tartalmas 
kézműveskedést és ügyességi játékokat szerveznénk ( íjászat, macikészítés stb.), míg a 
felnőtteknek és fiatal felnőtteknek megre.ndeznénk a "lehetőségek piacát", ahová helyi és 
más civil szervezeteket hívná.nk-yl, felhívva a figyelmet a sokszínű segítségnyújtásra, amely 
körülveszi őket. Egy-egy napot egy nagyobb zenei program zárna le, illetve utolsó napon a 
Törökőri Református Egyházzal és a lakóközösséggel együtt főznénk, mely zárná egyben az 
alkotótábort. A megvalósításába bevonjuk a Széchenyi István Szakközépiskola IKSZ-es 
diákjait is, akiknek étkezést is s·zeretnénk biztosítani a rendezvény alatt. Valamint szeretnék a 
3 nap ideje alatt a részt vevő gyerekeknek, fiataloknak is megfelelő minőségű és mennyiségű 
élelmet biztosítani. Minden nap végén a programot megvalósítéknak egy szakmai lezáró, 
értékelő beszélgetést és egy másnapot elkészítő megbeszélést tartanánk, ahol összegezve a 
napi tapasztalatokat felkészülnénk a következő napra. 
A program eredményeként azt várjuk, hogy a szakemberek és a szolgáltatást igénybe vevők 
közt egy eredményes és hatékony kapcsolat alakulhat ki. A telepen élő gyerekek 3 napon 
keresztül magukba szívhatják az együttműködés, az alkotás és a tenni akarást. A Hős utcai 
fiatalok, lakók szívesebben igénybe fogják venni a hétköznapokban a Radar Ifjúsági Iroda 
szolgáltatásait, a helyi szociális szolgáltatókat, illetve memek segítséget kémi 
egyesületünktőL 

"Csomagolásra fel!" programunkat szeptember első heteiben rendeznénk meg, amely 
hiánypótló segítség lenne a területen. Tapas~alataink szerint bár a szülők nehézségekkel, de 
megveszik a gyerekeknek a könyveiket és füzeteiket, azonban sokszor nincs türelmük 
ezeknek a becsomagolására. 
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Mindkét programunk kommunikációjára kiemeit figyelmet 'fordítunk. Egyrészt a facebeok
on folyamatosan hírt adunk eseményeinkről, másrészt szeretnénk több helyi sajtót is elhívni a 
rendezvényre. (Centrum tv, Kőbányai Hírek, ATV) 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015.július 1- 2015. szeptember 30. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadás nem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Kézműves termékek 
vásárlása (tomazsák, 

40.000 Ft 40.000 Ft bögre, festékek, 
gyöngyök) 

Padok, asztalok és 
70.000 Ft 70.000 Ft 

sátor 
Papír-írószer 
( Alkotótáborra, 
csomagolásra fel! ' 

programunkra 40.000 Ft 40.000 Ft 
csomagolóanyagok, 
stb. vásárlása) 

Hangosítás 40.000 Ft 40.000 Ft 

Étkezés 
(Önkéntes 
foglalkoztatottak 
költségei, illetve a 

50.00Q. Ft 50.000 Ft 
program során l 

ásványvíz és 
gyümölcs biztosítása 
a résztvevőknek) 
Egyszerűsített 

foglalkoztatás és 
megbízási díj 
keretében 50.000 Ft 50.000 Ft 
(2 tréner 
díja+alkotótábor 
főszervező díja) 

Előadói díj 
110.000 Ft 110.000 Ft 

(zenei előadó díja) 

Szállítás költsége 
20.000 Ft 20.000 Ft 

(benzinköltség) 
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Egészségügyi 
felszerelés, illetve 
tisztasági felszerelés 25.000 Ft . 
biztosítása a tábor 
ideje alatt 

Összesen 445.000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 19. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

25.000 Ft 

70.000 Ft 375.000 Ft 

375.000 Ft 

P.H. 
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W - A ,A 'Q~/. ;LCJf.ó , , 1J. t-JEl-i~ A !b }::;.ö<.re-~~~;;-;;:~~s~ 
PALYAZATIADATLAP b...SRJ\ Á_1\ltVE.: 

a civi szervezetek 2015. évi támogatásáról J!<Oi~IJályazathoz 
I.APÁLYÁZÓADATAI: \f1l'\~ l~ t~» ~,lJ 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c)x kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: ................................................................................ . 

Székhelye: ................................................ . 

Adószáma: ................................... . 

Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ..................................... Száma: ................................ . 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem O 

Tel. szám, e-mail cím: ............................................................ fij'i:~··zi'?;jJi:Jc~Jt! 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: ................. _ ..................... :.: ..................... . 
''- '·. 

T " . - !l 
agszervezet-vezetonev e: ......................................... ··················~·····························'·············· .-:·r~)':'J'--___.,_ 

Telefonszáma, e-mail címe:......................................................................................................... -

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve:Kőrösi CsomaSápdor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105. Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: JoósTamás igazgató 
"" 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-99-59, korosi@korosi.org 

Csoport, klub, kör megnevezése:Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek 

Klubja 

A pályázatért felelős neve:Selmeczi Kovács Irén 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 06 70 319 8222, skiren36@gmail.com 

4. Pénzintézeti adatok 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: : OTP 

BankNyrt. 

Címe: .. 1054. Budapest, B~thory u. 9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
~~ . 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ............................................................................................ . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által · nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ................................ ""· ....................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 
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7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, a1apítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezetműködéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő leté!,be:b,~~zéséről szóló igazolás, a 
postára adás tény~::@á*~t4~f!~~~~~evény másolata 

igen nem 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

/ ;,,if.;~ "''2:~~;:';~:,\,, 
j ::,:·,~ • 

l ~ \ 

l l 1 / /\ l 

(;_; ~ \ . .~·Ht 
..........................• \ ..... i;l•..... .. l 

a kőbányai háttérirl(~f;mény 
vezetőjének aláíras'tí;c· , 

j :· "/ / (."v·i-·(, t í , l7 'Y!~ l ''j) ,J 
•... :. ~: •.••..••.•• ~ .....•. ' ...•.•...• :-:'."':':? l?V L·] 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek Klubja 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

KOCSONT KLUB 2015. EVI PROGRAMJA, AMELY AZ AKTIV és KÖZÖSSEGI 
ÉLETMÓDRA NEVELÉST ÉS A BETEGSÉGGEL KAPCSOLATOS 

ISMERETTERJESZTÉST, és MEGELŐZÉST CÉLOZZA. 
2006. szeptember 7.-én kőbányai lakosok kezdeményezésére az Osteoporosis Betegek Magyarországi 
Egyesülete (OBME) és a KÖSZI segítségével megalakult a Kőbányai Csontritkulásos és 
Mozgásszervi Betegek Klubja, rövid nevén KŐCSONT. Célkitűzésünk emelni a kőbányai idős 
lakosok egészségi kultúráját, egymás iránti toleranciáját és helyet, formát biztosítani a közösségi 
élethez. Felvilágosító munkát végezzünk a mozgáss,zervi betegségek, és az elesés megelőzésének 
érdekében mind az idősek, mind az ifjúság között. Lehetőséget biztosítsunk az aktív időskori élethez. 
Rendszeres klubéletünk keretében minden hónap második csütörtöigén 15-17 óra között a "KÖS ZI"
ben ismeretteijesztő előadásra kerül sor, orvosok, gyógytomászok, étkezési szakemberek 
közreműködésével. A betegség megelőzését leghatékonyabban gyermekkorban lehet elkezdéni, ezért 
2008 óta minden évben más-más kőbányai iskolával közös programot szervezünk, a gyermekek 
egészséges életre nevelésének érdekében, az ifjúságot is bevonjuk az ismeretteijesztésbe. Ezzel a 
programmal szeretnénk azt is elérni, hogy a két korosztály között nagyobb megértés, egymás iránti 
türelem, elfogadás alakuljon ki. 
!.Ismeretterjesztés a gyermekek és nagyszüleik körében. Tervezett időpont: 

Program: "Amit Jancsi megtanul, János nem felejti"című évek óta megrendezett gyermek 
programunk, nagyszülők, nyugdíjas klubok részvételével Évente egy kőbányai általános iskola 
tanulóinak betanítunk egy általunk írt színdarabot, ami a "Csontépítés gyermekkortól nagymamákig" 
címet viseli. A színdarab megtekintése után, az ott hallottakról kérdőívet töltenek ki és a 
legeredményesebbeket jutalmazzuk A nap programját nyitott csontsűrűség mérés, látás, hallás 
vizsgálat és néptánc tanítás egészíti ki. 
Költségek: Ft 
Gyerekek megvendégelése 
és jutalmazása 14 OOO 

Díj ak a közreműködőknek 25 OOO 
Táncoktatás 8 OOO 
Szállítási költség (taxi) 6 OOO 
Összesen: 53 OOO 
2 •• Ausztriába 2 napos, autóbuszos kirándulá.st szervezünk. Klubtagjaink betegségük és koruk 
miatt nehezen utaznak tömegközle'fedési eszközökkel, ezért életminőségük csökkent. Ezt kívánjuk 
javítani azzal, hogy autóbusz bérlésével elvisszük olyan helyekre, ahová még tömegközlekedéssel 
semjutnának el. A kirándulás során megismertetjük azokkal a helyekkel, múzeumokkal, amelyek 
szorosan kapcsolódnak nemzetünk történelméhez. 
Program: A kirándulás során megtekintjük a Fraknó várát, Kismartont, Sopront, Nagycenket és 
Fertőd 

Költségek: 
Autóbusz bérlés 
Szállás 
Múzeumi belépők 
Összesen: 
3. Működési 

Ft 
180 OOO 
150 OOO 
158 OOO 
488 OOO 

A klubnapok, rendezvények lebonyolítása során felhasznált anyagok. Jelenléti ívek, tájékoztató 
anyagok, nyomtatásához szükséges papír és nyomtató festék, egyéb irodaszerek. A klubvezető 
kapcsolattartásra használt telefonjának díja. 
Költségek: Ft 
Telefon(2500/hó) 25 OOO 
Nyomtatáshoz festék kazetta l O OOO 
Másolópapír 4 OOO 
Egyéb irodaszer 2 OOO 
Összesen: 41 OOO 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. április 1.-2015. december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

186000 o 186000 
Szállítási költség, 
Busz bérlés, taxi 
díjak, jutalmak 25000 o 25000 

. 
Vendéglátás, kefir, 14000 o 14000 
méz, szezám, 
szendvics, víz 

Tánc oktatás 8000 o 8000 

Múzeumi belépők 158000 128000 30000 

Szállás 150000 120000 30000 
Működési költség 41000 o 

Igényelt támogatás összesen:334 OOOFt 

Budapest, 2015.április 18. 

P.H. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
~) vezetőjének aláírra 

t 'f, l l ll J 
f , ~ l 

~ .. l.~~:<:cc ... ./04:~.~-"- )Jf.-; 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjénék aláírása 

41000 

a civil szervezet (egyesület, a~a:,PifV7inyJ , 
törvényes képviselőjélJék i.~áirá:sa 

.•< ,,-:·-' 
/ ,.,-

~Q:' 
..................... ~ .........• 'i''''"···'· 

a kőbányai háttériní~ményct: 
vezetőjének aláfr.%s~ 

','··c' 
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~.~~+~~~ ~;:~x~;~b 

!015 APR 2. l 
PÁLYÁZATIADATLAP 

a civil szei-vezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: ............................. ' ....................................................... . 

Székhelye: ................................................. Adószáma: ................................... . 

Képviselő neve: ........................................................... :. !'!i 
l 

. ' ' ........................ 
B' ' ' . b . ' d' S ' . , ' trosagt . eJegyzes atuma: ............ · ......................... zama>·.·.··;; .. · .... ·.; ... ;· ................. . 

t6{2 ~A c1 ~- j2e<[;j!( A szervezet közhasznú 1: . a) igen b) nem O 

Tel. szám, e-mail cím: ..................................................................................... . 

2. A kőbányai tagszervezet2 
· '-1. . L 

. <J VArA ·tA-ftAP 
Neve: ................................................................. Címe: ....•............ : ....................................... ~ .. 4.. ·-1 J, a. l , 

' eP(}/\ '1 
Tagszervezet-vezetőneve: ............................................................... 1:.:~;;:;: ... ~. > .................. :;·; ..................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................. , ......................................................................... . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: ll 05 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: Joós Tamás Igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260.9959; korosi@korosi.org 

Csoport, klub, kör megt?.evezése: Koccintós Néptánc Csoport 

A pályázatért felelős neve: Sturcz Anna . ' 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 06-70-3273925, sturczy@gmail.com 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP Bank 

Nyrt. 

Címe: l 0 54 Budapest, Báthory ti. 9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

II. NYILATKOZATOK 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szerv<;:zet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontajegi személyiséggel rendelkező.szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



l. A szervezet biztosítja ~ nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. · 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: nem részesült 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: nem részesült 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevé).cenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hifeles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
~-J(~ OBH-nál történő let~tbe helyezéséről szóló igazolás, a x 
,~, "( \ 

v. u:t,,~~" :·1~stára adás tényét igazoló feladóvevény másolata ~·o' 
,f• ... ,...,# \ 

··-

P.H. s:~ 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Koccintós Néptánc csoport 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Programunk címe: V. Koccintós Fesztivál megrendezése, 2015. ll. 14. 
A Koccintós néptánc csoport· 2004. október 5-én alakult, a TÉBLÁB AMI Kőbányai tagozatának 
szülői csoportjaként, a KÖSZI-ben (jelenleg Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ). Az 
elmúlt l O év során, a kezdeti lelkes kis csapatból igazi baráti közösséggé kovácsalódtunk (28 tagot 
számlálunk), amelyben a civil életben különböző területeken dolgozó tagokat a magyar tánc és 
kultúra szeretete köti össze. A hétfő esti rendszeres próbák mellett, évnyitó és évadzáró csa,ládi 
rendezvényekkel, közös utazásokkal és ünnepekkel, edzőtáborokkal szerzünk újabb élményeket, 
sokszor a gyermekeinkkel együtt. Rendszeresen fellépünk Szenior Néptánc Fesztiválokon, kőbányai 
és pestlőrinci iskolai és önkormányzati rendezvényeken, törzsvendégek vagyunk a nemzetközi 
TÉBLÁB Fesztiválon. Régi, baráti kapcsolatban állunk Alap, Báta, Csemő, Gyál, Isaszeg, Litér, 
Szalkszentmárton és Vecsés felnőtt néptánc csoportjaivaL 
2011. 09. 12-én rendeztük meg az L Koccintós Fesztivált, amelyen a To Lymni görög tánccsoport volt a 
díszvendégünk, Isaszeg, Gyál és más, budapesti felnőtt és gyermek tánccsoportok műsorait láthatta a közönség. 
2012. októberében a IL Koccintós Fesztiválon a felvidéki magyar táncokat mutatták be a meghívott csoportok 
nagy sikerrel, a megrendezéshez és a répáshutai Velká Bukovinka Néptánc csoport meghívásához és vendégül 
látásához óriási segítséget jelentett az X. kerület Kőbányai Önkormányzatnál elnyert pályázati támogatás! 
A IlL Koccintós Fesztivál megrendezésére 2013. novemberében került sor, ahol csoportunk minden tag részt 
vállalt a rendezvényen, amely majd' 250 fő fellépését és vendégü! látását biztosította. Díszvendégünk a 
Körösfői Néptánc Fesztiválon megismert kalotaszentkirályi Felszeg Gyöngye néptánc csoport volt, akik 
nagysikerű müsort adtak, majd a gála után megrendezett táncházban is aktív közreműködőként vettek részt. A 
műsor előtt megmutattuk a csoportnak Kőbányai nevezetességeit, műemlékeit és ök is megismertettek minket a 
kalotaszegi kultúrával és az erdélyi magyarok hagyományai val. 
A IV. Koccintós Fesztiválon ünnepeltük együttesünk megalakulásának 10. évfordulóját, a születésnapra 
meghívtuk mindazokat, akikkel évek óta őrizzük a jó kapcsolatot, kölcsönösen részt veszünk és fellépünk 
egymás rendezvényein, ünnepein. Díszvendégünk a litéri Szárazág Néptáncegyüttes volt, akiknek örömmel 
adtunk alkalmat a kőbányai bemutatkozásra, miután nyáron a Koccintós sikerrel szerepelt a litéri Szenior 
Néptánc Gálán. A gála utáni táncházban kb. 500 fö vett részt és tanulta lelkesen a moldvai táncoka t. 
A tervezett V. Koccintós Fesztivált Nemzetiségek Fesztiváljaként hirdetnénk meg, amelyre olyan Budapesten 
működő tánccsoportokat szeretnénk meghívni, amelyek magyarországi nemzetiségek táncait adják elő: a Jantra .,. 
Néptáncegyüttes (bolgár), KUD Tabán Néptáncegyüttes (szerb), Soroksári Német Nemzetiségi Táncegyesület, 
Helidonaki Görög Hagyományőrző Táncegyüttes, Cerhul de Aur Román Néptáncegyüttes, Polonéz Lengyel 
Néptáncegyüttes. Ismét elfogadta meghívásunkat a litéri Szárazág és az isaszegi Csatangoló együttes, valamint 
a TÉBLÁB AMI szülői csoportja, akikkel évek óta jó kapcsolatot tartunk fenn. 
Szeretnénk meghívni a gálára a Kőbányán működő nemzetiségi csoportok képviselőit, így jobban 
megismerhetnénk egymás kultúráját, hagyományait - akár a táncon keresztül is. A résztvevő csoportoknak 
pedig megmutatnánk kerületünk legszebb épületeit, műemlékeit: a délelötti programban szerepe l a Szent László 
templom, a Csösztorony, a Conti-kápolna megtekintése és a Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény is. 
A gálaestet egy közös táncházzal szeretnénk zámi, amelyen a csoportok vezetőit kérjük fel nemzetiségi táncok 
tanítására és meghívott vendégeink közreműködésére is számítunk. 
Lelkesen készülünk a fesztiválra, de - mivel zömmel bérből és fizetésből élő, többgyermekes szülök vagyunk -
nem tudjuk a teljes összeget önerőből előteremteni, ezért kérjük a tisztelt Pályázati Bizottság támogatását, hogy 
az általunk elképzelt progr!!m megvalósulhasson és egy hosszú távú kulturális kapcsolatot alakíthassunk ki a 
meghívott tánccsoportokkal- így a kőbányai lakosok idén is egy színvonalas kulturális programot láthatnak. 
A Koccintós Fesztiválok sikereiről a Kőbányai kábeltévé és a l Okerkult magazin is rendszeresen beszámolnak, 
valamint a meghívott csoportok visszajelzései alapján is szeretnénk folytatni ezt a szép hagyományt! 

A Koccintós néptánc csoport vezetőjének neve és elérhetősége: Sturcz Anna; tel: 06703273925, 

sturczy(Q),gmail.com, a Facebookon a Koccintós Néptánccsoport oldalon olvashatnak rólunk! 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. 10-11. hó 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

akiadásnem teljes költség 
megnevezése 

Szállásköltség (litéri 210.000,-
csoport) 
Etkezés (közös ebéd 150.000,-
meghívott csoportok) 
Utazási költség 40.000,-
támogatás (litéri 
csoport) 
Terem bérleti díja 195.000,-
(Körösi nagyterem) 
Kóborzengő Zenekar 150.000,-
(próba, gála és 
táncház) 
Tánctanítás (táncház) 40.000,-
Hangtechnika 40.000,-
(gálaest) 

Igényelt támogatás összesen: 300.000,-Ft 

Budapest, 2015. 04. 17. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

......... ~ ............ .. 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

50.000,- 160.000,-

·150.000,- O,-

40.000,- O,-

195.000,- O,-

50.000,- 100.000,-

O-
' 

40.000,-
40.000,- O,-

P.H. 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása,/<;::: 

/ ----- ... . l 
(). ( . ~/ l 
'-- ,, (:, \ '·l ..... ~'kőbá~~~ 'há~~~~~é~~é~i~ ... 

vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil sze,rvezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: .................................................................................... . 

Székhelye: .......................................... .' ...... Adószáma: ................................... . 

Képviselő neve: ............................................................................................ . 

B' ' ' .. b . ' d 'tum s , 1rosag1 eJegyzes a a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zama: ................................ . 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: .......................................................... Jc;/~j.3.J.~/J..1JJ.r(!t 
2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: ............ ~: ... ; ........................................ ._. .... . 
·. ; . . -j v; ClJ.· ·. 

T " '..... l 

agszervezet-vezetoneve: ....................................................... ; .................... ·.··· .. ···.·.·····"···.:;.,,,., ......... 1riiJ.,r"- . 
Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................................... ,,,,,:·······.-.~:·······!.. .... , -·-t· 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: JoósTamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org .. 
Csoport, klub, kör megnevezése: Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elre~delt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Aniennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ..... ; .................................................................. . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

7. A támogatás összege: 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezetlétesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működésétől 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli, szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
x 

címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

P _9. ' ·' ' tényét igazoló feladóvevény másolata 
l'. rii . . -....... 

{ ··'O{I.nYI!i·;... ~" ~~ l ~ ·~!tl (2 ~--;:: ... i:' P.H. 
-- ../ ~ :t\ 'fj. \:~· \ ..... . ............. •••• ..,\ ••• 't ••••••••••• 

"l" '. ·~ .\ 

tté~p.té:zinény 
~ének ~fáír~sa 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ Nt VE: Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

. 
A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub aktív taglétszáma 50-60 fő,· ünnepek 

alkalmával 90-100 fő, akik közül valamennyien Kőbányán tanítottak, végezték szeretetteljes 

szolgálatukat a gyermekek között hosszú-hosszú éveken át. Minden hónap második szerdáján 

találkoznak a Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban. Céljuk az 

ismeretszerzés, ismeretbővítés, a szabadidő hasznos eltöltése, testi-lelki egészség megőrzése. 

A klub tagjainak nagy része idős, kisnyugdíjas, sokuk beteg, nehéz anyagi körülmények 

között él. 

2015. június 10-én, szerdán tartja a klub Pedagógus Napi ünnepségét, hagyományosan 

ünnepélyes formában emlékeznek meg fehér asztal mellett a klub tagjai az elmúlt dolgos 

évekről, melyet a kerületi gyerekek műsora tesz színesebbé. 

Június végén félévzáró kirándulást terveznek külön busszal, Budapest-Tatabánya (TURUL)

Vértesszőlős (ősember leletek, tájház)- Tata (városnézés, Vármúzeum)- Komárno,(Jókai 

emlékház, séta)- Budapest útvonalon. A kirá.t)dulás célja történelmi emlékhelyek 

meglátogatása, közös élményekkel közösségformálás. Kapcsolatfelvétel határon túli 

magyarokkal. 

December 9-én, szerdán tartja a klub hagyományosan karácsonyi ünnepségét, melyet a 

kőbányai gyerekek ünnepi műsora tesz hangulatosabbá. 

Pályázatunkkal a Pedagógus Nap és a karácsonyi ünnepség fehér asztalos vendéglátására, 

valamint a félévzáró kirándulás autóbuszbérlés költségeire kérjük a Kőbányai Önkormányzat 

támogatását. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. jú..nius-december. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

Pedagógus Nap 75.000 
vendéglátás 

Buszbérlés 85.000 

Múzeumi 80.000 
belépődíjak 

Karácsonyi ünnepség 100.000 
vendéglátás 

Karácsonyi ajándék 150.000 

Összesen: 490.000 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 13. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

\ \ 

• ·~~köi,~'ki~b:'k'Ör 
vezetőjének aláírása 

' 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

25.000 50.000 

- 85.000 

80.000 -

- 100.000 

150.000 - ' 

255.000 235.000 

235.000 Ft 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

....,.--·--;::;:'::-..,__ 
./,r" ~(),J•i_~,.-'c'~ 

/' "~:Í.IlVHi .. ,.,.,, ,,~ 

l <1:·\l ' \ 
\ 

·~ ;, 

....... ~, .. ~~} .. , ........ . 
a k5p(myai háttérinté~mény 

vezetőjének a!5Íirá.sa 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: ........................... .' ........................................................ . 

Székhelye: ...................................... : . ......... Adószáma: ................................... . 

K ' .. l" epvtse o neve: ............................................................................................ . 

B, ' ' ·b · ' d't S am' a 1rosag1 ejegyzes a urna: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z . , · : ................................ . 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem · 

Tel. szám, e-mail cím: .......................................................... ~r~.?..~.!~l~.?:.1JL 
2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. Címe: ············:;····.:············rj·n-·a:g:'················· 
Tagszervezet-vezetőneve: ....................................................... : ............................. ::::.: ........... :::'J.,..t,) d ~J 
T l fi ' "l ' . .. u e e onszama, e-mai ctme: ..................................................... ;;.·; ............................................... . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-N. 

Intézményvezető neve: JoósTamás igazgató 
"" Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 

Csoport, klub, kör megnevezése: Kőbánya Fotóklub 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. · 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a további~ban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás 'nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesüJt a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: .... ._. ................................................................. .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

7. A támogatás összege: 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküti.szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézniény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet tqrvényes képviselője aláírási 

x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adá_7.~~ feladóvevény másolata 
/ "., ~\'i"-'"·•ll'<ft .. '>,,\ 

~' ·~ (.:~' 

P.H. 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbánya Fotóklub 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Kőrösi Kulturális Központ több mint ötven éve ad otthont a Kőbányai Fotóklubnak 

Ez idő alatt generációk nőttek fel és lettek örök szerelmesei a fotózásnak, a fotóművészetnek 

Különböző korú és foglalkozású emberek sokasága ismerkedett meg a fényképezés 
' technikájával, a vizuális kultúrával. A Klubban ma is tevékeny alkotómunka folyik. A 

fotóklub tagjai közül sokan váltak ismertté országos és nemzetközi kiállításon és nyertek 

díjakat' különféle pályázatokon. Tagságukban három alkotó kapott fotóművész kitüntető 

címet. Két alkotójuknak a több éves ere.dményes fotográfusi tevékenységéért, a FIAP 

(Federation Intemationall Art Photographique) a Nemzetközi fotóművészeti címet 

adományozta. 

2008-ban elnyerték a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének 

vándorserlegét, az Oktatási és Kulturális Minisztérium pedig díjával tüntette ki. 2008-ban és 

2009-ben a Kőbányai Fotóklub tagjai kapták Az év fotográfusa kitüntető címet. 

A Fotóklub tagja a Magyar Fotóművészeti Alkotócsoportok Országos Szövetségének 

(MAFOSZ), melynek rendezvényein, kiállításain rendszeresen részt vesz. Az eredményes 

munka elismeréseként, a klub Nívó díjat, Miniszteri dicséretet, Kiváló együttes címet kapott. 

Klubfoglalkozásaik, személyes találkozásaik, képeik bemutatása és egymás nézőpontjának 

megismerése inspirálja a klub tagjait ,a további munkára, ezért pályázik a klub most további 

csoportos kiállításuk megvalósításának táffiogatására . .. 
A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ elődje, a Pataky Művelődési Központ 

2015-ben ünnepli 40. születésnapját. A. klub már hagyományosnak mondható éves 

kiállításával ennek a kerek évfordulónak szeretnénk méltó emléket állítani. A kiállítás címe: 

Köszönöm Kőbánya, helyszíne a Galéria, melynek egyik termében a régi Kőbányáról készült 

fotókat állítanánk ki, míg két másik termét a méltán híres kőbányai helyszíneket újra fotózó 

klubtagok képeivel színesítenénk. Tervezzük még, hogy a kiállítás ideje alatt diaporámás 

vetítés is lesz, valamint beszélgetés a Pataky Galéria legendás kiállítóival, mint pl.: Jankavics 

Marcell, Alföldi Róbert, Ütő Endre. 

A pályázattal a kiállítás anyagköltségének a támogatására pályázunk. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. október 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem 
me nevezése 

Képkidolgozás, 
na ítás 

teljes költség 

160.000 

Igényelt támogatás összesen: 130.000 Ft. 

Budapest, 2015. április 12. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

. , /' ~_/t,. r 
a·~~~f.fc;~!·~, 

vezetőjének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

30.000 130.000 

P.H. 
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W - JJ~ G j ~lb 
PÁLYÁZATIADATLAP 

a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: .................................................................................... . 
' Székhelye: ................................................. Adó száma: ................................... . 

Képviselő neve: ............................................................................................ . 

B' ' ' .. b . ' d'tu s ' 1rosag1 eJegyzes a ma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zama: ................................. . 

A szervezet közhasznú
1
: . a) igen b) nem . l(.{ l_::) 91'1-/(J . -r·J---

1 
1 

. ~ni-.1 t, 
Tel. szám, e-mail cím: .............................................. , ....................................... . 

2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. Címe: ············~··.,1.,",.., •.. ;. .............................. , .......... ~·~··.,-

T " . -u.. r agszervezet-vezetoneve: ........................................................ , ..................................... , ..... Fj"--::.'-..J 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 

Címe: 1105 Budapest; Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: Joós Tamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos .. tamas@korosi.org 
.", 

Csoport, klub, kör megnevezése: Harmat Nyugdíjas Klub 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK, 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás cincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Arnennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ........................................................................ . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

7. A támogatás összege: 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttértel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli.szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézniény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata . 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét iPH:Hr~~evény másolata 
y~o ~," ,._.," - ! , f-"'"' Kutrq,. ·'·i~~~ L ~- -\~ Q -~ ·.a,. \ f -'~"' :-r.·"' ~· c ,l ' ' f;. -. \ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ~~.......... N" ··········································· 
a kőbányai hátiérin ~ény~,. g civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

". , '.{\.1 ~:: .....,. .. , , ". , " , vezetojenek alm ~ ) 
·.,J> ( l 

<"•7t. . '1•\:X// 
/·2,'-I'Zló te\" ; .. ....-~ 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Harmat Ny~gdíja; Klub 

torvenyes kepvtseloJenek alatrasa 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Harmat Nyugdíjas Klub tagjainak létszálla 82 fő. Ren~szeresen, havonta, szervezünk 
kirándulásokat, amellyel fő célunk a szabad levegőn való kikapcsolódás, tájak, természeti és 
történeti helyek megismerése. Ezek a tartalmas együttlétek még közelebb hozzák egymáshoz 
nyugdíjasainkat, egymást segítik, szeretetet, támogatást nyújtanak a sokféle nehézségben, 
szinte önsegítő csoportként és nagycsaládként vagyunk együtt. 

Pályázati programunk célja: honismeretünk gazdagítása, nemzeti önazonosságtudat 
erősítése, kulturális programok, maradandó élmények szerzése. 

Autóbusszal tervezett útvonalunk: Visegrád, Esztergom, Párkány (Stúrovo ). 

Visegrád: Visegrád a Dunakanyar legszebb pontján elterülő kisváros. A népeket, kultúrákat 
összekötő Duna menti település, egyedül álló természeti környezetben, nemzetközi hírű 
műemlékekkel dicsekedhet. Visegrád az élő középkor városa, a visegrádi országok 
együttműködésének bölcső helye, izgalmas programokkal és felejthetetlen élményekkel vár 
bennünket. Ezek közill megtekintjük Mátyás király palotáját, a Fellegvárat, a Citactellát és a 
Salamon Tornyát, a Nemzetközi Palotajátékokat, amelyek felidézik Kázmér lengyel király, 
Károly Róbert magyar király és János cseh király lovagi tornáit. 

Esztergom: Látnivalói közill megtekintjük Magyarország legnagyobb, 118 m hosszú 
Főszékesegyházát, melynek homlokzatánálSzent István és Szent László királyok szobra áll. 
Az Altemplomban felkeressük Bakocz Tamás Kápolnáját és a Téli Kápolnában Pázmány 
Péter ezüst házi oltárát, valamint az esztergomi érsekek temetkezési helyét. A Kincstárban 
megnézzük többek között XIII. századi koronázási ezüstkeresztet és Mátyás király 72.2 cm 
magas, színaranyhól készült Kálváriáját és egyéb szakrális tárgyakat, kelyheket, miseruhákat 
stb. A V ármúzeumban , mely évszázadokon át az Árpádkori királyi palota volt, felkeressük a 
legrégibb, XII. századi királyi lakosztályt, az Árpád házi királyi fogadótermet, a 
Fehértornyot, majd Szent István korából származó Körkápolnát. Felkeressük a Vizivárost, 
melynek utcáin több műemléki tekinte~ben figyelmet érdemlő régi épület látható. A Plébánia 
templom, a prímási palota, am~yben a Keresztény Múzeum kapott helyet ahol megtekintjük 
a XV- XVII. századi gobelin, fajansz és porcelán gyűjteményt. 

Párkány (Stúrovo): Szlovákia déli kapuja. Eredeti neve Kokat, mely település már Szent 
István idejében is létezett. 154·1-ben sebtében "párkányt" emeltek a török támadás ellen. 
Jelentős műemléke nincs, viszont híres a kén és vastartalmú hőforrású gyógyfürdője és 
korszeru üdülői, szállodai és nemzetközi ifjúsági üdülő táboruk van. Közös programjainkat a 
helyi Nyugdíjas Klub tagjaival, a Casablanca étteremben fehér asztal mellett beszéljük meg. 

il en tartalmas na után fáradtan bár, de boldogan térünk haza. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. július 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem ' teljes költség 
megnevezése 

Utiköltség . 150.000 Ft 
( autóbuszbérlés) 

Belépő j egyek: 30.000 Ft 
Visegrádon: 
Mátyás-palota, 
Salamon-torony, 
Fellegvár, 
Palotajátékok 
Esztergom, 
Fő székesegyház, 30.000 Ft 
Kincstár ,Kápolnák 
Vármúzeum 

Párkányban ebéd 70.000 Ft 

Összesen: 280.000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 13. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

... :bo~ .. c~~~········· 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

' 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

-- 150.000Ft 

20.000 Ft 10.000 Ft 

20.000 Ft 10.000 Ft 

70.000 Ft ---

110.000 Ft 170.000 Ft 

170.000 Ft 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvénye "~vis~1i)Jé~nek aláírása 

' ','. ~,l,, 

\ 
..,. \ 

\ 
)·- ~~ 

·.:.: ·~ 

~3 ~ 

:%~) ti~D-"' / 
.•.•..•. _.;::~s· .• • :: ...•.•... ' .. ~( ...•..•..•.. 

a kő r,.,. aih~tté.tinfézmény 
... ,,.__"'·;~~-_....~ .. ~·J 

vezetőjenek aláírása 
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;:2G.Ne J.SWe<r 4 t:l..Ö~~t~~~'-k 

iKTAT 

P ÁL Y ÁZATI ADATLAP 2~1~ AliJt• ,~ 11 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szólo pruyaz!\lfut 

I. APÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 
• 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányiín tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: .................................................................................... . 

Székhelye: ......................................... .' ....... Adószáma: ................................... . 

Képviselő neve: ............................................................................................ . 

B' ' ' . b . ' d' s ' 1rosag1 eJegyzes atuma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zama: ................................ . 

A szervezet közhasznú 1: . a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: ..................................................................................... . 

2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. Címe: ......... , .................................................... . 

Tagszervezet-vezetőneve: ............................................................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: JoósTamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 

Csoport, klub, kör megnevezése: Kőbánya Férfikar (Kőbánya Scola) 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

; ~ ~1.::::6~a~!~~~~yai sreldlelyü, de Köbányán tags=Y~:;:ndelke3?~:zo:tölti,~~:~ ( 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet ad!rnrittartafmazza: 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélJruli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továBbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ....................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

7. A támogatás összege: 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
x 

működésének hel~t adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 

x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhaszn..ú..szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. ! ~'!!S~tbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

~VidlfS'{~~ · azoló feladóvevény másolata 

( 
.,. 

4t ~ \ .._, 
·'C'!· o l ;,: ':1 --

\ ' ' ---" J \ 't~'''_~'"'" 
\ /~ . '. ,>J: 

"r.' . ' ., .... \ '{:,' -,(., ~· i'• l '. . 
P.H. 

. . . . . . . . . . . . . :r~,.,,, ....• •-•\Í'-'':/. •••••••••••• ·~· /;- ''.J '"'' ./ 
,_,,_,,•n.r'T·t-··/ 

a kőbányaffiát~rihtézmény 
vezetőjének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbánya Férfikar (Kőbánya Scola) 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
1980. évtől a Pataky Művelődési Központ, majd 2011. évtől a Körösi Csoma Sándor 

. 
Kőbányai Kulturális Központ amatőr művészeti csoportjaként működő Kőbánya Férfikar 

Scolája 2003. évben alakult. A Scola 2003. évtől Pannonhalmán nyolc alkalommal, 2012. 

évben Győrben l alkalommal -június végétől július első hetéig - 5 napos zenei, gregorián 

továbbképzésen vett részt. Ebben az évben a kórus gregorián tanfolyamára tizenkettedik 

alkalommal kerül sor, a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégium (9022 

Győr,. Széchenyi tér 8.sz.) területén. 

A zenei továbbképzés előadója tizenkettedik éve dr. Áment Lukács osb. regens chori, a 

Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Gyakorlati Teológia Tanszékének liturgikus 

ének professzora. A tanfolyam tananyaga két részből tevődik össze: az elméleti rész a 

gregorián énekek zeneelméletét és zenetörténetét ismerteti meg a hallgatókkal, a gyakorlati 

foglalkozások alatt a kórus tagjai a gregorián éneklés különböző formáit sajátíthatják el. A 

tanfolyam írásos anyaga a dr. Áment Lukács tanár úr által a Sapientia Szerzetesi 

Hittudományi Főiskola hallgatói számára készített, "Szigeti Kilián: Jubilate, A gregorián 

ének kézikönyve 1948. Formatan. Átdolgozta: dr. Áment Lukács OSB. 2008." főiskolai 

jegyzetének kivonatolt részeiből áll. 

A foglalkozások naponta délelőtt 9-órától 12-óráig, délután IS-órától 17 óráig tartanak, a 

délutáni tanórákat a már ismert zenei anyag felelevenítése valamint hangképzés és próba 
... 

követi, mely 17 órától 18 óráig tart. 

A tanfolyam harmadik napján a Kőbánya Férfikar a tanfolyam vezető által meghatározott 

győri katolikus templomban gregorián istentiszteleti szolgálatot és a szentmise után rövid 

koncertet ad, amelynek műsorán az újonnan tanult művek is szerepelnek, továbbá esténként 

résztvevőként közreműködik a bencés közösség napi imarendjéhez tartozó "Vesperás" 

istentisztel etén. 

A győri zenei továbbképzés a kórus 2015. évi munkatervében szerepel. 

A gregorián tanfolyamévről-évre jelentősen gazdagítja a Kőbánya Férfikar tagjainak, 

valamint karnagyának elméleti és gyakorlati ismereteit az egyházzene szakterületén. 

A továbbképzés repertoárjával a Scola és a teljes kórus 2015. április hónapban virágvasárnap 

a Feltámadott Krisztus katolikus templomban adott istentiszteleti szolgálatot. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. július 6-tól július 10-ig. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem Teljes költség 
megnevezése 

Szállás ·4 éj 10 főre 
l éj l főre 2 500 Ft +27%ÁFA 
ÁFA 675 Ft 
Összesen 3 175Ft 127 OOO Ft 

4 éj l főre 10 OOO Ft 
ÁFA 27 % 2 700 Ft 
Összesen: 12 700 Ft 

4 éj 10 főre 100 OOO 
Ft 

ÁFA 27% 27 OOO 
Összesen: 127 OOO 

Tanfolyam díj 120 OOO Ft 

Csoportos étkezés 38 OOO Ft 
Ebéd 10 főre 5 nap 

950 Ft/fő/ nap 
Összesen: 285 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 225 OOO Ft 

Budapest, 2015. április 14. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

Jsl4.~~.~ff.J?).C?~~!ö.~ 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

Saját forrás Igényelt támogatás 

20 OOO Ft 107 OOO Ft 

' 

20 OOO Ft 100 OOO Ft 

20 OOO Ft 18 OOO Ft 

60 OOO Ff 225 OOO Ft 

P.H. 
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2'1-;t-.{~~ ~ ex~:rrt:::l-~~~~'S.~t 
:h\f, 

101~ u\PR "Il 
PÁLYÁZATIADATLAP 

a civil sze.rvezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: ............................ : ....................................................... . 

Székhelye: ................................................. Adószáma: ................................... . 

Képviselő neve: ................................. : .......................................................... . 

B. ' .. b . , d. s , trosagt eJegyzes atuma: ............ · ......................... zama: ................................ . 

A szervezet közhaszn ú 1: . a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: ..................................................................................... . 

2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kult_urális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: Joós Tamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 269'-9959, joos.tamas@korosi.org 

Csoport, klub, kör megnevezése: Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ........................................................................ . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

7. A támogatás összege: 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi · 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
x 

működésének helyet"*adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevé~enységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 

x 
címpéldányának hitéles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló .x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet es~t~P~Il a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő l~:tétb'~lhe~yezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét ig~ to' feladóvevény másolata 
',' 

P: H. 
•••••••••••••••••••••••••••••-••••••••'••••or• 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Kőbányai Nyugdíjasok Klubjának a célja az ismeretszerzés, ismeretbővítés, a testi-lelki 

egészség megőrzése. Köszönettel vettük a lehetőséget az idén is benyújtható pályázatra. 2015 
' nyarán Fehér megyébe szeretnénk egy napos kirándulásra menni. Tervezett útvonalunk: 

Székesfehérvár- Mór- Fehérvárcsurgó. Bérelt buszt kívánunk utazásunkhoz igénybe venni, 

mivel kiubtagjaink közül sokan mozgáskorlátozottak. 

Első állomás: Székesfehérvár, ahol a nemzeti emlékhelyet, Szt. István múzeumot, Bazilikát, 

Árpád fürdőt, valamint a Bory várat szeretnéilk megtekinteni. 

Második állomás: Mór, ahol a Lamberg barokk kastély és park megtekintése a cél. Ebédet 

önerőből itt fogyasztjuk 

Harmadik állomás: hazafelé Fehérvárcsurgó nevezetességét, a Károlyi Kastélyt és parkot 

tekintenénk meg. 

Kérjük pályázatunk elfogadását és kedvező elbírálását. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. június 30-augusztus 31. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség 
megnevezése . 

Autóbuszbérlés 90.000 
Ebéd 40.000 

Múzeumi belépődíj 15.000 
Összesen: 145.000 

Igényelt támogatás összesen: 105.000 Ft 

Budapest, 2015. április 9. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

... ;1{0,'1;-~.~-;>~ ... ~~~~l)?·'(}~ ..... ... 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

- 90.000 
40.000 -

- 15.000 
40.000 105.000 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

4 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil sz~rvezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel réndelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: .................................................................................... . 

Székhelye: .......................................... : ...... Adószáma: ................................... . 

Képviselő neve: ............................................................................................ . 

B' ' ' .. b . ' d' S ' trosagt eJegyzes atuma: ..................................... zama: ................................ . 

A szervezet közhaszn ú 1: . a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: .................................................................................... .. 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: JoósTamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 
~ , 

Csoport, klub, kör megnevezése: Kőbányai ·Nyugdíjasok Erdekvédelmi Szervezete 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézm~ny bankszámláját vezető pénzintézet ri.eve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

<1 '"'"''~"' 

' l,:los.:"'r:" . j r .. 8.:-P;:jh f:.(;,c;(i:) 

i l'í'1HII'>kÍ.t it 1 A megfelelőt kérjük jelölni. j · · ·· . c~t"i', 
2 

A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de'Köbáeyántagszervez.e.tt~lr~I1Q~l1<~::~· ;2;~e~et tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szerVezei adatalt tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK· 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás ~incs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ........................................................................ . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

7. A támogatás összege: 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli..szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 

x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét igaz;p16felct.dóvevény másolata 

P.H. ~E:7 ' 
··································;·········· ··········································· 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szezyezete 

2 



III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Kőbányai Nyugdíjasok Érdekvédelmi Szervezete a közösség összetartó ereje céljából az 
alább felsorolt kulturális programokat tervezi. 

A történelmi múlt és a művészeti értékek megismerése céljából a Gödöllői Grassalkovich 
kastély és Erzsébet parkban a Sissi szobor megtekintését tervezi a klub június hónapban 25 
fő részvételével. 

A mozgásukban nehezített, idős nyugdíjasaik részére, az egyénileg elérhetetlen egy napos 
autóbuszos programot szervez Eger - Szépasszonyvölgy nevezetességeinek a megtekintésére 
augusztus hónapban, 40 fő részvételével. 

A október hónapban megismerkedhetnek a klubtagok a tenger növény- és állatvilágával a 
Tropicariumban. 

Novemberben a régóta tervezett Csokoládé Múzeumot szeretné meglátogatni, készülve a 
közelgő ünnepekre (Mikulás, karácsony), kézműves csokoládét szeretnének vásárolni az 
unokáknak 

Jelen pályázattal a kirándulás autóbusz bérlésének költségeire és a múzeumok belépődíjára 
szeretne pályázni a klub. 

A program megvalósításának i('Jőszaka: (kezdete-vége): 2015. június-november. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 
Grassalkovich . 66.750 

Kastély belépődíj 
Egri kirándulás 127.00 
autóbuszbérlés 

Egri kirándulás ebéd 60.000 
T ropicarium 56.000 
belépődíj 

Csokoládé Múzeum 77.800 
belépődíj 

Összesen: 387.550 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 14. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

••~:.~~~•L••~•~~~~-~~•1••••• 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

. 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

32.500 34.250 

- 127.000 

60.000 -
11.200 44.800 

20.000 57.800 

123.700 263.850 

263.850 Ft 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

4 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet ('egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet . . 

A civil szervezet neve: .................................................................................... . 

Székhelye: ................................................. Adószáma: ................................... . 

Képviselő neve: ............................................................................................ . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ..................................... Száma: ······q··,.,·rz·D;•J:w-;
1 

..... .__,1. 
l · · · "L ...:; u T eJ (L Of 'J/ /{. 

A szervezet közhasznú : . a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: ............................................. ~ ....................................... . 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: .........•.. _ ................................. ': •............ f.ll'i,J 
. ~ ~- ~ 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................ ·.::·:·: ....................................... : ...... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ............................ : ........................................................................... . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kolturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: JoósTamás igazgató .. 
Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 

Csoport, klub, kör megnevezése: Örökzöld Nyugdíjasok Szabadidő Klubja 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 

A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 

A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK' 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Anlennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ........................................................................ . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

7. A támogatás összege: 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen ,nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a civil szervezetnyilvántartásban lévő x 

adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de K:őbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélkülf"szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 

x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. O BH-nál történő le,tetbe, helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tény~t ig~oló feladóvevény másolata 

P.H. 

·································c·········· 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Örökzöld Nyugdíjasok Szabadidő Klubja · 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban 23 éve működő nyugdíjas klub a 

kerület legnagyobb létszámú klubja. A zenés-táncos, műsoros klubdélutánokon kívül 

rendszeres a színházba, hangversenyre látogatás és az országjáró kirándulás. Évente több egy 
' 

napos és egy alkalommal 2 napos kirándulást szervezünk. Az ország legszebb tájait, városait, 

azok nevezetességeit, kulturális és hagyományőrző programjait látogatjuk Ezek az utak az 

ismeret és élményszerzés mellett nagyon jó közösségépítő erőt is jelentenek. 

2015. szeptember 19-20-án Szekszárd és Mohács a kirándulásunk célpontja. 

Utazás: vonattal és autóbusszal. Tervezett létszám: 30 fő. 

Program: 

Szekszárd: Szüreti Napok, szüreti felvonulás, művészeti csoportok műsora. Idegenvezető 

segítségével megismerkedünk a város nevezetességeiveL Megnézzük a város híres 

templomait, szobrait, a Millenniumi kaput, a régi megyeháza épületét, a Prometheusz parkot. 

Szállást Mohácson foglaltunk 

Második nap Mohács várossal ismerkedünk. Elmegyünk a Mohácsi Történelmi Emlékhelyre, 

meglátogatjuk a Szent Miklós Vizi- és Taposó malmot, a Fogadalmi Emléktemplomot, a 

Szerb Ortodox , az Evangélikus és a Ferencesek Szent István zárdatemplomát, a Püspöki 

Palotát és a Kálváriát. 

A kirándulás összköltsége: 350.000 Ft, amely tartalmazza az oda-vissza utazás a szállás és .. 
az idegenvezető díját és a belépődíjakat 

Az étkezést és a kirándulás 60o/o-nak költségét önerőből fedezzük. Támogatásként a 

költségek 40%-át 140.000 Ft-oi szeretnénk kémi. 

Kérjük pályázatunk elfogadását és kedvező elbírálását. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. szeptember 19-20. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség 
megnevezése 
Szállás költség 160.000 

Utiköltsé_g 20.000 
Idegenvezető, 120.000 

.belépődíj 

Etkezés 50.000 
Összesen: 350.000 

Igényelt támogatás összesen: 140.000 Ft. 

Budapest, 2015. április 9. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

..... CJ) .~0.~.: .. v44~.J.:-..... . 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

80.000 80.000 
10.000 10.000 
70.000 50.000 

50.000 -
210.000 140.000 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőj_én0~ása 

f ,-./" Kor~;;:t., .. , 

/
. ''-')~)nvv; .,; ,}'"' '·\ 

,; ·-/~-'"'' ' \ 
l ' 

............ <19~: ... ) ... \ 
a kőbányai h'áttérintézmén~ e 

vezetőjénékialáj(ása . ./ 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: ........................... .' ........................................................ . 

Székhelye: ................................................. Adó száma: ................................... . 

Képviselő neve: ............................................................................................ . 

B' ' ' . b . ' d' s ' 1rosag1 eJegyzes atuma: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . . . . . . . . . . zama: ................................ . 

A szervezet közhasznú 1: . a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: ..................................................................................... . 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: ............... , ............................. , ................ . 

Tagszervezet -vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ............................. · ........................................................................... . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Intézményvezető neve: JoósTamás igazgató 

"" Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos~tamas@korosi.org 

Csoport, klub, kör megnevezése: Pataky Nőikar 

A pályázatért felelős neve: Szigeti Mónika 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, szigeti.monika@korosi.org 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP 

Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u.9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

'A megfelelőt kérjOkjelölni ! ,·,,"_,,,. j'\.~"' -iicd~'-1 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszerveiettel rendelkező szervezet tölti ki, ~b~ 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adataittartalmazza: · · 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK. 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a további~ban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ....................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: Egyházzenei 
hangverseny Salzburgban ( autóbuszbérlés ). 

7. A támogatás összege: 300.000 Ft, NKA pályázat. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
k~viselőle által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézméj,lyi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 

x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 

x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a J_cözhasznúsági melléklet 
7. O BH-nál történő letétbe .hé{yezéséről szóló igazolás, a x 

postára ad4s tényét igazolq,.feládovevény másolata ,, .,.. ' 

P.H. 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 
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A PÁLYÁZÓ NEVE: Pataky Nőikar 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A Pataky Nőikar rendszeres résztvevője Budapest és az ország zenei életének. Állandó 

résztvevői a nemzetközi és hazai kórusversenyeknek, rendszeres meghívottjai a Bárdos Lajos 

Zenei Heteknek és a KÓTA által szervezett Múzeumi hangversenyeknek A Magyar Rádió 

többször készített velük felvételt, ott vették fel CD lemezüket is. Rendszeresen adnak 

koncertet Kőbányán is, többek között a Kőbányai Református Templomban. A Körösi 

Kulturális Központban tavasszal és ősszel adnak hangversenyeket. 

A Kőbányáért Dijas Pataky Nőikar 2014 őszén meghívást kapott a salzburgi Dóm 

vezetőkarnagyától, hogy 2015. július 12-én a Dómban egyházzenei hangversenyt adjon. 

A kórus Horváth Márton Levente- a fiatal, de már elismert zeneszerző- a Pataky Nőikar 

számára komponált miséjét adja elő. A mű magyarországi ősbemutatóját 2015 ,tavaszára 

tervezik Budapesten. Ezt követően a misét 2015 júliusában a salzburgi Dómban énekli a 

kórus, amely a mű első külfóldi megszólalása lesz. 

A Pataky Nőikar 2015. július 10-én, pénteken indul Budapestről. Szombaton akusztikai 

próbát tartanak, majd vasárnap délelőtt l O órakor énekelnek a salzburgi Dómban. Ekkor 

adják elő a misét. A szereplés után a kórus visszaindul Budapestre. 

A Pataky Nőikar rendszeresen énekel kortárs zenét. Hangversenyein gyakran hangzanak fel a 

XX. és a XXI. századi magyar kórusművek, népszerűsítve a ma élő zeneszerzőket 
... 

A kórus kiváltságnak érzi, hogy Horváth Márton Levente miséjét a Pataky Nőikar számára 

írta, s a művet a kórusnak ajánlotta. 

Jelen pályázattal az igen magas szállás költségre szeretnénk pályázni. A salzburgi 

egyházzenei koncerttel szeretnénk tovább ör~gbíteni Kőbánya és hazánk jó hírét. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. július 10-12. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem 
me nevezése 

Autóbusz bérlésének 
költsé e: 

Szállás költség: 

Összesen: 

teljes költség 

581.000 

25 Euró/fő 
2 éjszaka 50 Euró/fő 

24 fő részére 
1200 Euró, 

azaz 1200x300 
360.000 Ft 

941.000 

Igényelt támogatás összesen: 360.000 Ft. 

Budapest, 2015. április 2. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

J).b~l.- ()l~ 

a·~ái;~ó· kŐb·fut~~~: kt~b, 'kÖr 
vezető j ének aláírása 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatá 

581.000 

360.000 

581.000 360.000 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány 
törvényes képviselőjének aláírása 

............. ~?1~ .. ~ ............ . 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 

s 

) 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI·: 

l. A pályáz61 

a) kőbányai székhelyü civil szervezet (egyesület vagy alapitvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: ............................. ~· ..................................................... . 

Székhelye: ................................................. Adószáina: ..................................... . 

Képviselő neve: .............................................................. ". ............................. . 

s· , · ·.b · , d' . s , .. · . 1{(.1/ 7 '"· ·3 1-t-j2o1rj-·~l r 1rosag1 eJegyzes atuma. .. . . .. . .. .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . . . . .. .. zama ................. :t.. :t~... . .. . .. . .. l 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem D 

Tel. szám, e-mail cím: ..................................................... ;· ............................... . 

2. A kőbányai tagszervezet2 

\l ~9)[),t.,_, 
Neve: ................................................................. Címe: .................. ~ •. -."·~··········································· 0······•· .) ~ 
Tagszervezet-vezetőneve: ............................... ,. ............................................................. ~ ............. . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ Újhegyi 

nyugdíjas klub (Újhegyi Közösségi Ház) 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-:14. 

Ccsoport, klub, kör megnevezés~: Újhegyi nyugdíjas klub 

Intézmény, vezetőjének neve: Joós Tamás igazgató 

Telefonszáina, e-mail címe: 260-99-59, joos.tamas@korosi.org 

A pályázatért felelős neve: Lőrincz Ernőné és Ábrahám Ildikó 445-20-51 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: (30)564-56-76, lorinczneica@gmail.com, 
' l 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bapkszámláját vezető pénzintézet neve: 

OTPBank Rt, 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszámlaszám: 11784009-15510079 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 

A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 

A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok ·részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forráshól finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nell} áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
tám, o at' ban tám tás' '1. g as , a oga ce~a: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ................................................................................................... ········ 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. .-----.------, . ' 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
k~viselője által hitelesített mlli?olata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a_szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet müködéséről 

4. 

5. 

6. 

7. 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
müködéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet _<tS~~~~~:~Jcözhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő 1,.~~~,'\Í~Y~~é$:~!~1 szóló igazolás, a 
postára adás tén~t i~~ ló ,~el&ff9:Y~~ny másolata 

igen nem 

igen 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Újhegyi Nyugdíjas Klub 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

' 
"Ismerjük meg hazánkat" program keretében 2015. szeptemberében egész 

napos autóbusz kirándulásra szeretnénk elmenni az Újhegyi nyugdíjas 

klub tagjaival, összesen 40-en. A megszervezésben egy utazási iroda lesz 

segítségünkre. Utazási tervünk: "Kecskemét és a puszta". Kecskemét 

csodás városának megtekintése idegenvezető közreműködésével. Látni 

szeretnénk a Cifrapalotát, a Naptemplomot, Katona József Színházat, a 

Városházát, a Tudomány és Technika Házát, az Evangélikus templomot, a 

Görög-keleti templomot •. A nap második felében a Kiskunsági Nemzeti 

Parkba látogatunk el, ahol reményeink szerint lovasbemutatót és lovas 

tanyákat is megtekinthetünk. 

Kellő anyagi támogatás nélkül ilyen gazdag programot saját erőből nem 

tudunk megszervezni. A klub tagjainak életkora, egészségügyi problémái 

miatt egyre inkább csak autóbuszos kirándulás jöhet szóba. Ezért kérjük, .. 
hogy az igényelt támogatás teljes összegét szíveskedjenek megadni nekünk. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. szeptember 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

akiadásnem teljes költség 
megnevezése 

299 600 FT. 
Egész napos 
kirándulás 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 19. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

.. ~Ó.rt~.~---·~········· 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

150 OOO Ft 150 OOO Ft. 

P.H. 

150 OOO Ft. 

• ••••••••••••••••••••••••••••••••• ,;f._, ••• ·;"~·-·'····· ....... , 

a civil szervezet ( egyesüle~4!lap~t\'4P.y) 
törvényes képviselőj~rte~~tafrása 

G·r::z( ····· 
.......................... '. ~ ........... , .. . 

a kőbányai háttérirt~ény < 

vezetőjének aláíf~S,I;l"' , 
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LOKOMOTÍV TURISTA 
EGYESÜLET 

lA'!!. @~~@@ ~@~ll'(;\ &1~&1~~~ ®®W®®M~®~ 

Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil Csoport 

Budapest 

Tisztelt Humán Iroda! 

Ogyiratszám: Lok6 l 7 l 2015. 

Mallékelten megküldöm a Lokomotív Turista Egyesület - mint kőbányai S?ékhelyű 
szarvezet (egyesület)- által a Budapest Főváros X. Kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselőtestülete által meghirdetett 2015. évi civil pályázatra készített 
támogatáskérő dokumentációját. 

Támogatásukat előre is köszönjük! 

Budapest, 2015. április 20. 

Üdvözlettel:,. .,. ' 

Mellékletek: 

• Pályázati adatlap 
• Bírósági kivonat 
• Egyesületi alapszabály 
• Aláírási címpéldány 
• OBH igazolás 
• 2015. évi túraterv 

\ t:lf'lc:._;_;.;:l 

! 

r 
'"t<,\1~ 
lspá~dvity Márton 
ügyvezető elnök 

Levelezési elm: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1. Telefon: 262-1025 
Honlap: www.lokomotiv.hu 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI;: 

l. A pályázó1·· 

a) kőb@u:faj székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nemkőbányai székhelyű, de Kőbáhyán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai:intézményi háttérrel rende~ező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Lokomotív Turista Egyesület 

Székhelye: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1. 

Képviselő neve: lspánovity Márton 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990. 04. 19. 

A szervezet közhasznú 1: . a) igen b) nem 

Adószáma: 19620039-1-42 

Száma: ll. Pk. 62.212/1990. 

Telefonszám, e-mail címe: 30/549-9963, martin.ispanovic@gmail.com 

;·i 

2. A kőbánr,~i tagszervezee 

Neve: ...... ; ........... ~ ........... · ..................................... Címe: .............................................................. . 
Tagszerve~t:-:ve~etőneve: ........................................................................................................... . 
Telefon,s~áttla;, e.-tnail címe: ......................................................................... ; .............................. . 

3. A kőbány.af csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 
nélküliszeliVézet esetén)3 

· 

Ah ' é. ' ' , att rmtezme~y neve: ........................ ,. ........................................................ .. 
C1me: ......................................................................................................... . 
I t ' '· ' t" n ezmenyvez~ .O; neve: .................................................................................... .. 
Telefonszáma,, e-mail címe: ................ : . ............................................................ . 
Csoport, klub, köt megnevezés~ ........................................................................ . 
A pályázatért felelős neve: ................... : . ...................................................................... .. 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

Pátria Takarébzövetkezet 
Címe: 223 0 Gyömrő, Szent István utca 28. 
Bankszámlaszám: 65100118-11264147 

II. NYILATKOZATOK 
( 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkonnányzat (~továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

1 A megfelelpt ~érjUk.jelölni. . 
2 A 2. pontot csalf a p~m kőbányai székhelyü. de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az 1 ~ Bont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalniaiia. 
3 A 3. pontot csal{ a·köbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 
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2. A pályáz~t nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. · 

3. A szerve~tnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszáln~lás :alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jog~*~bályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szerye~'tatámogatás tekintétében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amellllyi®n 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban?: a tátnogatás célja: nem részesültünk 

A támogatás összege: .......................................................................................... . 

6. Amellilyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: nem részesültünk 

A támogatás ~sszege: .......................................................................... . 

7. A pály~~tbal\ megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
. ··' ' ·.;· ~ ! ',:· ' 

8. 
; 

•• 
Csatolt mellékletek igen nem 

. ~,p.~lvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem . .... -': .. ·' .. '-

l. ~~~~qpi.igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x l 

·adatairól 
~Á: Cívil szer\rezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. ,, ; 8il~p,sz~pály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
... J@p,~$mője által hitelesített másolata 
. A.nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. ' . r&hd.éik~ző szervezet esetében a szervezet igazolása a · 
,l" . . kőbányaitagszervezet működéséről 

•· • A~kőbáfiyai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. ·:, . személy,iség nélküli szervezet esetében a szervezet 
mM§désének helye.! adó intézmény igazolása a szervezet 
niÜkÖdéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
cím~ldányának hiteles másolata 

AZ el~ző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. ht:Üye2;éséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 

'l ....... 

· ~ela,dqvevény másolata -

: L ~ J, L , 

Közhasmú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. O$R~n.ál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára-adás tényét ~gazoló feladó.:yevény másolata 

' 
if'~STAi~ 

~'} 
~ ~w l' 

' - 9 c• \ 

l r-.; ~tS. . . ..:.. • ' •, o ~· .. ~~ l 
~ ~~ • .". ,-,.o,, .. , .. . '* -y l' ....... ; ....... ·;.......................... o .__, 'lj .......... ;· .... ·.................... . .. 

a kőbányaiháttérintézmény ~O · !;QO ·il szervezet (egyesület, alapítvány) 
·v~zetőjének aláírása · '1 "* ~\1°-e. törvényes képviselőjének aláírása 

•• i: 

2 
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A P ÁL YÁZÓ NEVE: Lokomotív Turista Egyesület 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfe~jebb l oldalJ 
A program célja: az 1949-ben alakult és azóta megszakítás nélkül működő Lokomotív Turista 
Egyesület 201 5; évi szakmai programjának támogatása 

l. A Lokomotív Turista Egyesület - az 1949. május 13-án alapított Budapesti Lokomotív 
Természetjáró Szakosztály jogutódjaként- 66 évetevékenykedik a hazai természetjárás elterjesztése 
és népszerűsítése érdekében. Egyesületünk taglétszáma évek óta emelkedő tendenciát mutat, 2014. 
évi taglétszámunk 220 fő volt. Egyesületünk közhasznú szervezetként működik és mintegy l O éve 
Kőbányán van szervezetünk székhelye, továbbá tagjaink közül többen kőbányai lakosok. 
Tevékenységünk során együttműködünk a X. kerületi Természetbarát Szakbizottsággal és 2011 óta 
tagszervezete vagyunk a Kőbányai Sportszövetségnek Egyesületünk tagszervezete a Magyar 
Természetjáró Szövetségnek (MTSZ), aktiváink részt vesznek az MTSZ által működtetett Országos 
Kéktúra Szakbizottság munkájában. Thuróczy Lajos, egyesületünk egyik alapítója, az MTSZ 
tiszteletbeli elnöke. 

Az egyesület alapszabályban rögzített elsődleges célja a természetben való sportjellegű, aktív 
túrázás, annak szabadidős formái iránt megnyilvánuló igények kielégítése a gyalogos, a 
telj esítménytúra, a kerékpáros, a magashegyi és a technikai turisztikai szakágak területén. 
Egyesületünk 2006 óta közhasznú szervezetként működik, továbbá 2011. február 28. óta 
1730. sorszáril alatt szerepelünk az önkénteseket foglalkoztató és fogadó szervezetek 
nyilvántartás~ban. Az önkéntesekkel ellátni kívánt tevékenységeink:. túrák és táborok 
szervezése, túravezetés, turistaút hálózat fenntartásában és fejlesztésében való 
közreműködés, gondnoki feladatok 

2. A Lókomotiv Turista Egyesület 2015-ben ünnepli megalapításának 66. évfordulóját, melyet a 
május 8-9-ki hétvégén kívánunk megünnepelni. Május 8-án megkoszorúzzuk az egyesületet alapító 
dr. Vízkelety László hűvösvölgyi emléktábláját, 9-én pedig Lokomotív TE Emléknapja ünnepséget 
tártunk az egyesület szokolyai kulcsos házában. Itt köszöntjük a még velünk lévő 4 alapító tagunkat, 
valamint a jubileumi tagsággal (50, 25 és 10 éves) rendelkezőket. 

A 2015. évi turista tevékenységünket előre elfogadott és kinyomtatott éves túraterv alapján 
szervezzitk. A programban mintegy 140 túrát terveztünk, ezek mindenki számára nyitottak, azokon 
minden kőbányailakos is részt vehet Egyesületünk 5 önálló csoporttal működik, így a túratervben 
külön programqk vannak a gyermekek és a nyugdíjasok számára is. Túravezetőink kizárólag önkéntes 
munkában végzik tevékenységüket, az elvégzett munkáért nem kapnak díjazást. Túráink közül a 
legtöbben aTayaszi és Őszi Találkozókat, valamint a Mikulás túrát favorizálják, ekkor mintegy 30-40 
fó részére szervezünk többnapos rendezvényeket 

A teljesítményrurázók számára tervbe vett rendezvényeinkkel bekapcsolódtunk a Kőbányai 
Természetbarát Szakszövetség által rendezett kerületi Béke Kupa versenysorozatba is. 2015-ban 
ismételten megrendezzük a Horváth József Emléktúra és a Lokomotív 424 néven ismert 
teljesítménytúráinkat, ez utóbbit megszakítás nélkül immár harmincegyedik alkalommal. 

Egyesületünknek nincsen támogató bázisszerve, így a kőbányai önkormányzat által nyújtott 
támogatás igen fontos egyesületünk számára. A kapott támogatás hozzásegít bennünket a 
2015-re terVezett programjaink sikeres lebonyolításához. 

A progiam megvalósításának időszaka: (kez~ete-vége) 2015. április l.- 2015. december 31. 

3 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

-
a kiadásnem megnevezése teljes költség 

: 

A Lokomotív TE Emléknapjának 
100 OOO Ft megrendezése 

Horváth József Emléktúra 
80 OOO Ft megrendezése ... 

Mikulás túra résztvevőinek 
50 OOO Ft nyújtott szállásdíj támogatás 

Tavaszi és Os zi Találkozó 
résztvevőinek nyújtott szállásdíj 50 OOO Ft 
támogatás 

Összesen: · 280 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 

........................................... 
a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 

vezetőjének aláírása 

igényelt 
saját forrás 

támogatás 

20 OOO Ft 80 OOO Ft 

20 OOO Ft 60 OOO Ft 

25 OOO Ft 25 OOO Ft 

25 OOO Ft 25 OOO Ft 

90 OOO Ft 190 OOO Ft 

190 OOO Ft 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

4 
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PÁLYÁZATI ADATL~J \tJíJ "l ,,1 

a civil szervezetek 2015. évi támogatásárÖY' sz&o ~áf/cízathoz 
I. A PÁLYÁZÓ ADATAI.: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szerveze~ (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 

Székhelye: 1126 Budapest, Böszörményi út 28. Adószáma: 18239294-1-43 

Képviselő neve: dr. Kopp Kristóf 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2000. 03.29. Száma: Pk. 60.123/2000 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: 06-20-953-0320, mfhn@mfhnalap.org 

2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. Címe: ................ ~ •............................. , ............... . 

T t t " . • AJ agszerveze -veze oneve ........................................................................................................... . 4 
ti 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esctén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . 
... 

Telefonszáma, e-mail címe: ................... -........................................................... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: .... : . .............................. _ ....................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: UniCredit 

Bank Hungary Zrt. 

Bankszámlaszám: l 0900011-00000013-12550001 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ......................................................................................................... .. 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében. a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszerve!!et működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

2 



A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Magyar Fiatalok Határok Nélkül Alapítvány 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Alapítványunk célja magyar anyanyelvű-fiatalok kapcsolattartásának előmozdítása az 
oktatás, a tudomány és a kultúra területén. Rendezvényeink egyediek abban a tekintetben, 
hogy a magyarországi és a szomszédos országok főiskolás és egyetemista fiatalságát 
egyszerre szólítják meg, és a fiatalok pályaműveikkel nyernek ifjúsági programjainkra 
ingyenes részvételt, valamint tanulmányi ösztöndíjban is részesítjük őket. 

2013. március 2-4. között részben a Kőbányai Önkormányzat támogatásának köszönhetően, 
kőbányai helyszíneken valósítottuk meg "Konferencia a magyar-lengyel barátságról -
történelem, gazdaság, kultúra" c. ifjúsági rendezvényünk lengyel, magyarországi és határon 
túli magyar fiatalok részvételével. A rendezvény szervezésében szerepet vállalt az Országos 
Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat, a Lengyel Ház és a Lengyel Nagykövetség is. 
Rendezvényünkre ellátogatott Weeber Tibor alpolgármester úr is az Önkormányzat 
képviseletében. A program során elhangzott előadások összefoglalóiból egy kis kötetet 
készítettünk, melyet az előadók és résztvevők között osztottunk ki. 
A lengyel fiatalok többszöri megkeresésére belekezdtünk a kiadvány kibővítésébe, hogy ne 
csak az absztraktok, hanem a teljes tanulmányok ( előadásanyagok) közzététele 
megvalósulhasson. A kiadvány nyomdai előállítását eredetileg a Nemzeti Tehetség Program 
támogatásából valósítottuk meg, azonban ez a pályázati forrás már kimerült, ill. 1e is zártuk 
az elszámolást. A kiadványban neves egyetemi előadók, professzorok tanulmányai is helyet 
kaptak. Három nyelven tartalmaz írásokat, az absztraktok az előadók és a résztvevők 
anyanyelvén (lengyel és magyar), valamint angol nyelven is megjelennek a kötetben, de a 
kibővített kiadvány is tartalmaz angol nyelvű tanulmányokat. A kötetet megfelelő forrás 
hianyában nem tudtuk nyomtatott formában sem a lengyel résztvevőknek, sem pedig a 
szaktekintélynek számító magyarországi előadóknak megküldeni. A kötet elektronikus 
változata megtalálható honlapunkon: www.mflmalap.org 

A Kőbányai Önkormányzat területén tevékenykedő nemzetiségi önkormányzattal való 
együttműködésünkre hivatkozva kérel~ezzük, hogy az Önkormányzat civil szervezetek 
számára fenntartott keretéből ~y csekély összegű (60.000 Ft) támogatásban részesüljünk. 
A Kőbányai Önkormányzat területén ugyan nem rendelkezünk székhellyel, és hivatalos 
tagszervezeteink sincsenek, amire a. pályázatban jogszerűen hivatkozhatnánk. Számos 
kőbányai szervezettel együttműködési kapcsolatban vagyunk, erre hivatkozva, valamint 
Dobrai Zsuzsanna, a Polgármesteri Kabinet vezető titkára 2014. évi támogatási kérelmünkre 
adott válaszlevelére hivatkozva (csatoltuk a pályázati anyaghoz) fordulunk a Kőbányai 
Önkormányzat által kiírt civil szervezetek 2015. évi támogatásáról pályázat keretében 
támogatásért. 

Részletes költségvetés: 
A "Konferencia a magyar-lengyel barátságról" címmel megjelenő kiadványunkat szeretnénk 
200 példányban nyomdai úton előállítani. Egy kiadvány nyomdaköltségét 600 forintra 
becsüljük. Az Alapítvány önerőből biztosította a szakmai lektari munka költségét, ami ez 
idáig mintegy 120 OOO forint kiadást jelentett. Ebből számlás kifizetésként 60 OOO Ft-ot 
fizettünk a dolgozatok bírálatáért és lengyel anyanyelvi lektorálásáért. További 60 OOO Ft-ra 
tehető az a mintegy l 00 órás társadalmi munka, ami a kötet szerkesztését, angol nyelvű 
lektorálását és közzétételét foglalta magában. A kiadványokat szeretnénk a lengyel 
résztvevőknek és a magyarországi előadóknak postai úton megküldeni. Összesen 40 fő 
részére. Ennek postaköltségét küldeményenként átlagosan l OOO forintra becsüljük. 

3 



A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 201.5. május l. -2015. szeptember 30. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

240.000 Ft 
nyomdaköltség 

40.000 Ft 
postaköltség 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 20. 

r,J},, 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezető j ének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

210.000 Ft 30.000 Ft 

10.000 Ft 30.000 Ft 

J>.H. 

60.000 Ft 

. :1•.1 i,, \ 

.~~.':.~~-· s~ ... ............ . 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

4 



Stowarzyszenie Katolików Polskich na Wfgrzech pw. sw. Wojciecha 
Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt.Adalbert Egyesülete 

H-1103 Budapest, Óhegy u. 11. Tel/Fax: /36 1/262-69-08 

E-mail: adalbert@entemet.hu 
ll. János Pál Lengyel Ház - Dom Polski im. Jana Pawla ll. 

Budapest Fő X ker. Kőbányai Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatala Humán Iroda, Oktatási, Kulturális 
és Civil Csoportja 
Nemzetiségek és Civilek Szervezetek Háza. 
ll 05 Budapest, Ihász u. 26. 

Tisztelt Cím! 

Ikt.sz: 2312015 

Mellékelten megküldöm Önöknek a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert 
Egyesülete nevében a civil szervezetek számára a Budapest X ker. Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő Testülete által kiírt pályázati dokumentációját és annak kötelező mellékletei egy 
eredeti példányban : 

- a pályázati adatlap, 
- a létesítő okirat hitelesített másolata, 
- a nyilvántartást vezető biróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 

nyilvántartásban lévő adatairól, 
- a hiteles bírósági legújabb végzés másolata, 
- a törvényes képviselő aláírási címpéldányának hiteles másolata, 
- az előző évről 12013. é.Y l szóló OBH-nál történő letétbe helyezésről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata, 
- az előző évről l 2013 év l szóló közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe szóló 

igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata, 

Budapest, 2015.04.20. 

·':f~\ · .. · .. 
U'"'Óch-f 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szeívezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt.Adalbert Egyesülete 

Székhelye: 1103 Budapest, Óhegy u,11. Adószáma: 18043341-1-42 

Képviselő neve: Molnárné Sagun Zdzislawa 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1993.01.11. Száma: Pk 69.897/1992/2 

A szervezet közhasznú1
: . a) igen b) nem 

Tel. szám, e-mail cím: 1-2626908, adalbert@dombudapeszt.com 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet-vezetőneve: ......................................... ~ ................................................................. . 

Telefonszáma, e-mail címe: ......................................................................................... ~ .............. . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ............ ~ ........................................................... . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet 

neve: OTP BankNYRT 

Címe:1148 Budapest, Nagy Lajos király út 19-21. 

Bankszám1aszám: 11714006-203 O 131 O 

A megfelelőt kétjük jelölni. 
A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, 

ebben az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, 

ebben az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem iránY.Ul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 

vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 

irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás"'nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 

támogatásban, a támogatás célja: ..................................................................... .. 

A támogatás összege:..................... - .............................................................. . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 

Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: 

.......................................... - ................................................................. . 
At ' tá' .. amoga s osszege: .................. - ..................................................... , ......... . 

7. A pályázatban megadott adatok és inforinációk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 

"' kőbányai tagszervezet műk:ödéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
műk:ödésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
műk:ödéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másólata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

P.H. 

igen 

x 

x 

x 

x 

x 

nem 

x 

x 



A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Magyarországi Lengyel Katolikusok Szt. Adalbert Egyesülete 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA le fel' ebb l oldal 
Zarándokút a Külfdldön Élő Lengyelek Imatalálkozóra Czestochowába-2015. 

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adall,>ert Egyesülete és a Lengyel Katolikos Perszonális 

Plébánia minden évben szervez egy zarándokutat a Fehér Hegyre a híres Czestochowába. 

A csodatévő lstenanya szent képe előtt közösen, 45-48 fő, egy éjszaka folyamán a világ minden tájáról 

érkező lengyelekkel imádkozunk a Világ Lengyelségért. Ezeket a találkozókat már 1985 óta a Krisztus 

Király Társaság szerzetesei és nővérei l ők vezetik a Budapesti Lengyel Templomot is l szervezik a 

Krisztus Király ünnepe előtt egy héttel. A Szt. Adalbert Egyesülete számára ez az utazás vallási 

hagyománnyá vált és évről évre egyre több ember csatlakozik a virrasztáshoz és nagyon fontos nekünk e 

tradició ápolása a magyarországi lengyelek körében. Eddig minden évben részt vettük a zarándokúton. 

Az utazás a résztvevők anyagi hozzájárulásával történik, mindenki fizeti a szállás és az étkezés egy részét. 

Nagyon felemelő érzésnek számít együtt imádkozni a Világ összes tájáról érkezett lengyelekkel, a 

találkozás mindenképpen n megerősíti a hitünket és az Anyaországgal való kötődésünket. 

Az utazásunk során mindig szoktuk megtekinteni egy jeles és híres lengyel vallási központot, 

szanktuáríumot, történelmi helyet, természeti látványosságot. 

Az élményekről beszámoló is készül a lengyel kisebbségi lapokban és a www. 

parafiabudapeszt.republika.pl és www.dombudapeszt.com internet-honlapokon is. 

Az idei utazásnak első állomása a Jasna Górai kolostor, ott virrasztás, szállás a Zarándok Házában -

pénteki napon-október 16-án. A virrasztást hagyományosan vezetik a Krisztus Király Misszionárius 

lengyel alapítású rend képviselői. A Következő napon szombaton terveink szerint szerepel a Piekary 

Slaskie -ban található híres templom megtekintése. Piekary Sl~skie a 17- századtól kezdve ismert 

zarándokhely, valamint egyike a lengyelországi Mária-kultusz helyeinek a "Piekary Szűzanya" kép 

révén. A Madonna a munkás emberek patrónusa. A várost Felső-Szilézia lelki központjának is nevezik. A 

Mária koltosz már Xll században kezdődött, sok leírt és pontosan dokumentált csoda gyógyulás történt a 

Piekary Slaskie Szűzanya támogatása révén. Az idei évben ünnepélyes keretek közt megemlékeznek a 90 . .,. 
éve ezelőtti szentkép koronázásáról és emiatt a bazilikában számos szép ünneplést tartanak. 

A következő szállást a Kraków melleti Krzeszowicében található Vincentinum lelkigyakorlatos házban 

tervezzük, ahol lehetőségünk lesz további imára és , lelki elmélyülésre. Az utazásunk szokásos pontja a 

Zakopane rövid megtekintése : Fatimai Szűz Mária Krzeptówki Templom meglátogatása, közös 

szentmise, egy rövid pihenés azután visszaút Budapestre vasárnap este. 

Az utazásban rész vesznek lengyelek és lengyel származású magyarok, mindenkinek fontosa közös 

lengyel-magyar emlékek megismerése, mint történelmileg, mint a jelenben található építészeti koltúrával 

való találkozás kapcsán, fontos a lengyel nyelven való beszélgetés, imádkozás, Lengyelországi műemlékek, 

történelmi helyek, templomok meglátogatása, emi~tt a kinti idegenvezetés csakis lengyel nyelven történik. 

A zarándokút végé mind~nki a hitben megerősödve és tele szép élményekkel tér vissza Magyarországra. 

A zarándokútnak igen jelentős közösségmegőrző és a közösségépítő szerepe van, minden évben 

hagyományosan az általunk szervezendő programokhoz tartozik. 



A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. október 16-18. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

480.000,- Ft 
Személyszállítás 

470.000,- Ft 
Szállás, étkezés 

112.000,- Ft 
Belépők 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. április 20. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása .. 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezető j ének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

-
200.000,- Ft 280.000,- Ft 

0.00,- Ft 0.00,-Ft 

0.00,- Ft 0.00,- Ft 

280.000,- .Ft 

P.H. 



.P ÁL Y ÁZATI ADATLAP 

,,..-\J 
' 

a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI-: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: MAGY AR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE, POFOSZ 

Székhelye: BUDAPEST l 051 NÁDOR U 36 IV em. Adószáma: 19006808-1-41 

Képviselő neve: DÉGI ANDRÁS országos elnök 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1989. február 23. Száma: 7. Pk. 21269/1989/1 

A szervezet közhaszn ú 1: 

Tel. szám, e-mail cím: 3116743 

2. A kőbányai tagszervezet2 

. a) igen b) nem D 

Neve: POFOSZ X. ker. ALAPSZERVEZET Címe: l 051 Budapest, Nádor u. 36. , 
, -:-) ~ Q{ 

Tagszervezet-vezetőneve: KISUNYGMI FERENC MIKLOS _.J~ 

Telefonszáma, e-mail címe: +36 205230969 i P~-~\-1 ~\ s,. ~ & , 
0 0('-"'W-(;' ~ 

'1),t"_, (}--t/ 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A h 'tt' . t' , a er1n ezmeny neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . .,. 
Telefonszáma, e-mail címe: ................... -........................................................... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: .... : . ...................................................................................... . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

BUDAPEST BANK Dél Budai .Igazgatóság 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszám: l O l 03 805-09700936-00000008 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem ke11 kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elregdelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Aniennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: nem 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ....................................................................................................... ···· 

A támogatás összege: .......................................................................... ·, 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervMet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhaszn ú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
O BH-nál történő letétbe b,elyezés~ről s~ó\sNgazolás, a 
postára adás tényét ig~~ló ~etadóvevény ~~~olata 

,. 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

•'. 

igen nem 

2 



A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: MAGY AR POLITIKAI FOGLYOK SZÖVETSÉGE (POFOSZ) 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET~BEN ÉLŐ POLITIKAI ÜLDÖZÖTTEK, 

EZEK CSALÁDTAGJAIN AK, PÁRTOLOKNAK KÖZMŰVELŐDÉSÉHEZ 

KAPCSOLÓDÓ KULTURÁLIS IGENYEINEK SZERVEZÉSE 2015- ÖS ÉVRE. 

HAVONKÉNTITAGGYŰLÉS 

A KLUB HETENKÉNTI TALÁLKOZÓI, (NYELV TANULÁS, SZÁMÍTÓGÉP 

KEZELES, MŰVESZETEK stb.) 

HAGYOMÁNYŐRZÉSSEL KAPCSOLATOS RENDEZVÉNYEK, ISKOLÁKBAN 

TÖRTÉNELMI VETÉLKEDŐK. 

NEMZETI ÜNNEPEINKEN KOSZORÚZÁSOK, MEGEMLÉKEZESEK, 

KIÁLLIT ÁSOK SZERVEZÉSE, VENDÉGELŐADOK MEGHÍV ÁSA ( pl. 1848 , 

1956 GYÜJTŐ, KISFOGHÁZ) 

KIRÁNDULÁSOK, LÁTOGAT ÁSA TÖRTÉNELMI EMLÉKHEL YEINKNEK, 

A MAGYAR KULTÚRA MEGŐRZÉSÉVEL ERŐSÍTÉSÉVEL KAPCSOLATOS 

RENDEZVÉNYEKSZERVEZÉSE 

EGESZSEGMEGŐRZÉS, KÖRNYEZETVÉDELEMI FELVILÁGOSÍT ÁS, 

EGYÉB ÉVKÖZBEN! PRO~OK SZERVEZÉSE. 

RÉSZTVEVŐK ÉLETKORA, 12-90 LÉTSZÁMA, 20-100 

MEGV ALOSÍT ÁSA 2015 ÉVRE 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015 12 31 · 

3 



IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

FELMERÜLO 
KÖLTSÉGEKRE 

Igényelt támogatás összesen: 300.000.- Ft 

Budapest, 2015. április 20. 

~<('81 '\'L~~ fE/'-' 
............... { .......... ~ .............. . 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

i l ' i .Al 

l "[: ~ 

.. ··.'~~~~~~~~~ú· kt~b,'kÖr 
vezetőjének aláírás.a 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 

300.000.- Ft 

r c:Lel 1 

.. . . . . .· . . . . . . . . . . ;;..-: ..... 
l ... C--4_ //) 

a civil szervezf!c egyesület, alapítvány 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

4 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és 

Érdekvédelmi Egyesülete 

Székhelye: 1108 Bp. Takarék u. 14/207 .Adószáma: 18199198-0-42 

Képviselő neve: Oláhné Jelli Zsuzsanna 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2009. február 10. Száma: 16.Pk.60890/2008. 

A szervezet közhasznú1
: a) igen 

Tel. szám, e-mail cím: 06-30-740-0119 email cím: jellizsuzsa@gmail.com 

2. A kőbányai tagszervezef 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet -vezetőneve: ........................ ,, ................................................................................. . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ........................... OoM~o·o~·~~o· •••• U-o······· •.•••• •o.O •••• Oo 'o.O •• o .• ~- 'o.: ,;,,•. 'o' .•• : •••••••••• 
t B 1~ P 0, . . '< * . ' " t - "~· . 

Címe: ......................... :;, ..................... J ...... :'.'·:':.,,: :o:·;·.~·: ... :.·/;:';.;.·;'.\/.:·. t ............. . 

Intézményvezető neve: ............................... 1 ~w0fy~·,~-· +!(·2·~· ·:í"~<J ..,.j-:1•n :rF-J·tl· .. · .. · .. .. 
. V'-; ·' ~-- V C iT L V<t _.L . _ 

T l fi ' 'l ' . l e e onszama, e-mai c1me ....................... ~ ................ , .. , ....... " .... , ......................... .. 
l ! L 

Csoport, klub, kör megnevezése: ................ ; ....................................................... . 

A ál ' t 'rt fi l l" ' '''i ' ·, jjr l':l ~ p yaza e e e OS neve: ....................... r t~. fl.::..-:al~L •••.•. , ~;;;;:j~~~i:'oftf ......... .f.:•'•Mfl, ................. . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címt:::_::_·:_:_~::.: .. :.:.::_:::.:~·:.·· ~·-·:·: ·~~-~~~~· ....... . 
4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a há,ttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

ERSTE Bank Hungary Zrt. 

Címe: 1136 Budapest, Népf"ürdő u. 24-26. 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



Bankszámlaszám: 11600006-00000000-34035753 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítJa a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormáp.yzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) nem-··-. 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
t ' t' b tám tá 'l" amogaas an, a oga s ce Ja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .......................................................................................................... . 

\ 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő r< adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet .>< képviselője által hitelesítettmásolata 
A nem kőbányai;zékhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási / 

címpéldányának hiteles másolata A 
Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 

6. helyezéséről szólÓ igazolás, a postára adás tényét igazoló / 

feladóv~vény másolata .A 

Közhaszn ú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a >< postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 



aláírása törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és 
Érdekvédelmi Egyesülete 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Az MSZTE fő tevékenységi körébe tartozik a szív- és tüdőátültetettek rehabilitációjának 
segítése. A fizikai felzárkóztatás mellett nagyon fontos a lelki, mentális segítségnyújtás is. Ez 
hatványozottan igaz a tüdőátültetett emberekre, akiknél a hosszan tartó alapbetegségek 
okozta behatároltság sokkal nehezebbé teszi az életminőség javulásának kihasználását, az új 
szerv elfogadását. Az egyesület kulturális és szabadidős programokkal, előadások, közös 
rendezvények szervezésével szeretné aszív-és tüdőátültetettek közösségi életét szervezni és 
ezeken a találkozókon a kezelőorvosokkal kiegészülve segíteni tagjait új életüket elfogadni, 
tartalmassá tenni. Ebbe a programba illeszkedik a szilvásváradi rehabilitációs tábor. 
A négy napos betegtalálkozóra szeretnénk meghívni az utógondozásért felelős orvosi team 
egy-egy tagját, a fizikai rehabilitációért felelős gyógytornászt illetve az adott témában jártas 
pszichiátert. A tábor ideje alatt lehetőség lenne a nemrég transzplantált és idősebb 
betegtársak tapasztalatcseréjére, csoportos pszichiátriai foglalkozásokra, közös sportolásra 
szakember felügyelete mellett. Kihasználva a környezet adta lehetőségeket kirándulással és 
esti szabadidős programmal színesítenénk a programot. Tervezett tevékenységek: 

• orvosi beszámoló, előadás a szív- és tüdőátültetettek rehabilitációjáról,, helyzetéről, 

lehetőségeiről, kötetlen beszélgetés 

• kiscsoportos foglalkozások a meghívott pszichiáter szervezésében az új életkörülményekről, 
szervbefogadásról, családról, munkahelyről, az életminőség javulásának hatásáról 
kapcsolatainkra 

• tájékoztató a meghívott gyógytornász előadásában a kapott szerv fizikai rehabilitációjáról, 
edzéséről, fejlesztéséről, megfelelő kardio- és légző torna gyakorlatok bemutatása és 
elsajátítása, közös sportolás (gyógytorna, kerékpár, asztalitenisz) 

• szabadidős programok: kötetlen beszélgetések, közös főzés (tábortűz), kirándulás, vetélkedő ... 

Egyesületünk elsődleges céljainak egyike, hogy bemutassuk ezeknek az embereknek, hogy 
kimozdulhatnak, az új impulzusok hasznosak a számukra, hogy felvilágosítsuk őket fizikai és 
szellemi lehetőségeikről, éljenek a transzplantációt követő életminőség javulással, hogy még 
hasznosabb tagjai lehessenek a társadalomnak. 
A szív- és tüdőátültetettek túlnyomó része rehabilitációs járadékra illetve, rokkantsági 
ellátásra szorul. Sok köztük a fiatal, 30 év körüli transzplantált, aki alapbetegségéből 

kifolyólag korábban sem volt alkalmas munkavégzésre, ha igen, akkor is csak korlátozott 
mértékben. Ebből is következően ellátásuk összege csekély így kevésbé engedhetnek meg 
maguknak egy-egy közösen eltöltött hosszú hétvégét, esetleg nyaralást, anyagilag ez 
megterhelő lenne számukra, sőt, egyeseknél vállalhatatlan. Ezáltal társadalmi életük is 
beszűkül és korlátozódik szűkebb környezetükre és elszigeteltségük növekszik. A 
rehabilitációs tábor a fent említett prograrnak lebonyolítása mellett főképpen ezt az 
elszigeteltséget szeretné oldani hasznos és szervezett formában a szív-és tüdőátültetettek 
utógondozási programjába illeszkedően elŐsegítve fizikai és szellemi rehabilitációjukat 
Ehhez kérnénk az Önkormányzat támogatását. 



A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. augusztus 13-16 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

2015. augusztus 13- 615.000,- Ft- 305.000,- Ft. 310.000,-
16. között 
Szilvásváradon 
rendezendő 

rehabilitációs tábor 

Igényelt támogatás összesen: 310.000,- Ft. 

Budapest, 2015. március 30. 

M SZT E 
í í 08 Bp , Takarék utca 14/207. 

Tel./fax +36-í-264-2640 
Adószám i 819 9 í 98-1-42 

Bankslámlaszá1iLitlooco6-tJDGIXYJQ:J.3 :015 7'" 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

0~~~ .. 00~.~~ 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi-támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
nem kőbán ai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 

·c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi szemé y1seg ne ·· 1 szervezet. 

A civil szervezet neveN. ~y~ q.( $~p,.f<tk. v~e:L.e.-/vl.: .Ot~;;:.dc;as. .S.~o~v.cf !?c'(; e 
Székhelye:1~.<P.~ .Ef .-:Vd ro.sf: ~:q ~J') .. ~$Q:(~~:~dószáma: ~i.Cf. 0 .0. 2 .1.5R .'7". 2:-:-3.2. 
Képviselő neve:fl(l.JP:~~ .f.iJc:.r ... ................................................................. . 
Bírósági bejegyzés dátuma:'~ .... !.~ i.9. ·' .. LZ.,) 2.~ ..... Száma~ . .{( .c;.O. J G~//0 g_,tjj :( ~ 
A szervezet közhasznú1

: . a) igen b) nem~ 

Tel. szám, e-mail cím:0.~:1.~~ ?.:?.G.~O ... f·· ...................................................... .. 
2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve:H.~l.P-?.7..: .. Jt.01?..Q.kVJru: .. IYJ4!J.dv~~ l !.9.5.-.s~. t~lS2lÖ ... ~.r~! ü·'· 
. 1 ! . 

Tagszervezet-vezetőneve:. N.e...sf.c.' r. .... h.u' "s .2.1 o.l.\. e' ............................................................. . 
Telefonszáma, e-mail címe:O.G.~a.9 . .8:..?..f.J.4:l.f .. k:t.:f2..(0.!.bQ...I.J:.~J.@ .. h.9.t.M.0'..; . .(_t;,.9 vVl 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................... J~.J ..... ,.;.: .......... . : .... , ,, ... ·' ..... , .. ·" 
j _;:'r,, 

Címe: ............................................................ : ............. ································· 

Intézményvezető neve: ......... .A ... ............ • ........................... !~}~?:-9-~~ ~/?:-:'0 (S~/.IJ 
Telefonszáma, e-mail címe: ................................. ' ....................... , ..................... . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ............................. : ..................................... , .... . 

A pályázatért felelős neve: ................................................................ ~,.1 ............. F ........ . 
A 'l ' t'rt fi l l" t l ~ ' ·1 ' · ·___ . -;rcy~..__r payaza e e e os e e1.onszama, e-ma1 c1me ....................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

OTI.~~l.9t ... ~ r.t .. 7 .......................... _ ............................................................................ .. 

Címe: ............................................................................................................................................ . 

Bankszámlaszám: Al'fO.f..0.2.~.:~~-:J.o./0/:f)6..g_.t ................................................. . 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



Il. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítj<\ a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 
. ·-

5. Amennyiben 2015-ben már részesÜlt a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
t' ' b ' ' 'l' ~~-· arnagatás an, a tamogatas ce Ja:,~ .................................................................... . 

A támogatás összege: ft:·: : .................................................. · · · .. · · · · · .. · .. · · .. · · · · · · · · · .. .. 
6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai.·· Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja:.d~· .................................................................................... ··· ...... ··· ··· ·· 

A támogatás összege:.Q: ................................................................... , 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet . l 

.'A 
ké_pviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbá.nyán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszetvezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének he~yet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási )\ címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetég..en-á·lffirlms"Zh"'Usági melléklet 
7. OBH-nál törté.OO-letéllJe·ÍÍ~lyezéséről szóló igazolás, a 

P9~táta ádás tényét igazoló feladóvevény másolata 

~ f 

~.KL .k:.. }JJ;".t.~ ........ . P.H. . ) 

. .... ·:.J.~ .. c. ......... . 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 

2 



A PÁLYÁZÓ NEVE: ~.~!.-:9..~~~ .... i;QY~?~~~~~.J~~~~-~-~ 
III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) .2u. !.{.; .. ~ .. ~O.~ .. ~.lol.{.Q~ JtCJ, 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem leljes költség 
me2nevezése 

h v~ V\c'J.ulc~ l~o. OOO.+~ 
\... ~:ct-~.}ili~) 

-~ 
~ 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015 .. V\1\cl.tG:. :: .. k ~ .. ~ .... 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport~klub, kör 
vezetőjének aláírása 

. 

saját forrás igényelt támogatás 

10 .Q(JO+~ . A.! o. ooo.-- JA. 
.. ~ 

--------------

P.H. 

Jlo.ooo, -............................. Ft 

) 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

L ... L~ .. i r ( 
\}J.):J~. j; .u)& lZQ... ......... . 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

4 



PÁLYÁZATIADATLAP 
, , , a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról ~~~~ .. ~ál~ázathoz 

I. A PAL Y AZO ADATAI: · .. 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 

Székhelye: 1051 Budapest, Arany János utca 31. 

Képviselő neve: Buncsik Ildikó 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1993.11.19. Száma: 5525 

A szervezet közhasznú1: a) igen X b) nem 

Adószáma: 19003056-2-41 

Tel. szám, e-mail cím: +36-11311-36-60; titkarsag@voroskeresztbp.hu 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet - Kelet-Pesti Régió - X. 

kerületi szervezet; Címe: 1107 Budapest, Bihari út 15. 

Tagszervezet-vezetőneve: Kalocsai Dóra 

Telefonszáma, e-mail címe:. + 36-701933-86-42; kalocsai.dora@voroskeresztbp.hu 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: ................................................................................. .. 

Címe: .............................................. : ..................... :·······iLf·1·~·Jy8··~:/lű)S:(Il 
Intézményvezető neve: ............ ~ ........................................................................ .. 

Telefonszáma, e-mail címe: ............................................................................. .. 

Csoport, klub, kör megnevezése: ............................... ·v .. ......................... · ......... , ... 

A pályázatért felelős neve: ....... · ............................. j ... :~':: ........................................... ~,~ 
A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe~ ........... : ....................................... : .. . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP Bank 

Címe: 1051 Budapest, Báthory~· 9. 

Bankszámlaszám: 11786001-20157324 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervézettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerös végzéssel elrendelt csödeijárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás célja: Egészségügyi 
programok szervezése 

A támogatás összege: 80.000 Ft 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de. Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszerve:l:t!t működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata. 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhaszn~ szervezet esetében á. közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezésérő,!..s~#~;f:~olás, a 
postára adás tényét igazoló feladóy~~H:)/mli§Gl~, 

r 

........ U·~'.::J:'0-. ~0.~ ............. . 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 

l ''·· ~'\ f ·:-- ~~\ · .. 
~'N~ 

Igen 

x 

x 

x 

x 

x 

x 

\ 

nem 

x 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Az MVKBP Kelet-Pesti Régió X. kerületi Szervezete a 2014-es évben 205 fős tagsággal 

rendelkezett. A tagokkal az aktív kapcsolattartást önkénteseink segítségével és az 

alapszervezetek vezetőinek közreműködesével tudjuk ápolni és fenntartani. Szeretnénk a 

tagok számára egészségnapot szervezni, ahol az érdeklődő kerületi lakosság is részt vehetne . .. 
Az egészségnapok keretében lehetőséget biztosítanánk egészségügyi szűréseken (koleszterin 

és vércukor szintmérés, vérnyomás, testsúly és magasság) való részvételhez, az egészséges 

táplálkozásról előadást és egészségmegőrző tanácsadást is tartanánk, elsősegélynyújtó 

alapismeretek megszerzésére is lehetőséget biztosítanánk. Önkénteseink munkája és 

segítsége nélkül, megvalósíthatatlan lenne a folyamatos munkavégzés. 

Reményeim szerint a pályázat lehetőséget teremt a szervezet számára, hogy 50 fő 

önkéntesünknek és aktív tagunknak egy közösség építő, értékteremtő kirándulás keretében 
\ 

köszönhessük meg tevékeny munkájukat. A programra meginvitálnánk az Ifjúsági 

Vöröskereszt szervezőit is, hogy a generációk közötti együttműködés fejlesztésére is 

lehetőséget biztosítsunk. A jövőben szeretnénk a programjaink megvalósításába 

hangsúlyosabban belevonni a szervezet fiatalabb tagjait. AJQrándulást külön busz bérlésével 

szeretnénk megvalósítani, hogy az utazás kényelmesen megoldható legyen az aktív, de 

idősebb korosztály számára is. A résztvevőkkel közösen töltenék el egy napot, ahol délelőtt 

városnéző prograrnon vennénk részt, melyet egy közös ebéd követne, a délutáni program 

pedig szakmai fóromra adna ~hetőséget, hogy megbeszéljük a jövőbeni elképzeléseinket, 

terveinket és a közösen végzett munkánk professzionálisabbá tételének lehetőségeit, a 

fiatalabb generációval való együttműködés opcióit. Emellett tartanánk a résztvevők számára 

az elsősegély témakörében egy ismétlő előadást a protokollváltozásokról az újraélesztés 

gyakorlatának elsajátításával. 

Emellett szeretnénk a tagjaink és önkénteseink számára ünnepséget szervezm, ahol 

megköszönhetjük munkájukat egy közös ebéd keretében ünnepi műsorral kiegészítve. 

A szervezet X. kerületi kirendeltsége a pályázat segítségével szeretne a kerületi iskolák 

diákjainak kortárs előadó képzést szervezni. A 2 képzés témakörei a drog prevenció és az 

elsősegélynyújtás. A fiatalok számára szervezett kortárs előadói képzés 24 órás ternatikára 

épül, mely egy záró vizsgával fejeződik be, ahol a résztvevők számot adnak tudásukróL 
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' 
A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. május l.- 2015. december 15. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
megnevezése 

Egészségnap eszköz 100.000 
költsége (tesztcsík, 
fertőtlenítő szer, stb.) 
Kirándulás utazási 100.000 
költsége 

Kirándulás étkezés, 100.000 
folyadék biztosítása 

Ünnepség szervezése 100.000 
(étkezés, díszítés, 
ajándék stb.) 
Kortárs előadói 45.000 
képzés eszköz 
költségei (kötszer, 
óvszer, írószer, 
tájékoztató 
nyomtatványok, stb.) 
A 2X12 fő képzés 35.000 
ideje alatti 
étkeztetésének 
költségei 

Igényelt támogatás összesen: 370.000Ft 

Budapest, 2015. április 20. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

saját forrás 

20.000 

20.000 

25.000 

30.000 

500 0 

10.000 

P.H. 

igényelt támogatás 

80.000 

80.000 

75.000 

70.000 

40.000 

25.000 

"') l 
<)· 

a civif szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőj ének aláírása f_Jc 

l ~\ 
.... fu!!?.~ .. :-Jt?:ls ................ . 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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1956-os Magyarok Világszövetsége 
l 097 Budapest, Koppány u. 5-ll. Tel: 06-30-2460231 

honlap: http://nemzetihirhalo.hu/mvsz56os e-mail: 56mvsz@gmail.com 

, , 
PALYAZAT 

Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete Humánszolgáltatási Bizottsága által kiírt 

civil szervezetek 2015. évi támogatására 

Budapest, 2015. április 13. 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI:· 

l. A pályázó1 

JI}, kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
(!!J nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 

é) kőbányai intézményi háttérrel rendelk~ző jogi s,zemélyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: ./.~-:-!?~ ... :,f~~!:':'.~~- ... ~~~-~~~~ -~~~ .~ ...................... . 
Székhelye: JQ.~} ... ~T: .J·. v:::?.f!::;_"!.X. ~: .. ~::1!: ... .. Adószáma: . A4.9.~~~?.~ .. ~ .1.~~::_ ....... . 

~ i. l 

K~vi .. elö ~ev e: : T.V::'!~. G;;;z ~~·i~· ................. ·: ..... :;;~ .. ~~34- {)gg; .. ~. 
Bírosagt beJegyzes dátuma: ......... · ........................... .Szama: ......................... /. ... . 

A szervezet közhasznú1: • a) igen ~)nem~ 

Tel. szám, e-mail cím: ·j: ?P.. A .. .f...(~. Y..~!. 4 .. "!:~~-~~.~~ 9.?-: ~1 .. ~ .. ?.~ r:!~~Cf3 .. CJ'!:~! /~. '::?~. 
2. A kőbányai tagszervezet2 ~;ver:r~e-e 

/956 't7J ~'(/tQOIL- Vf~'QjJ,o . . _ \ ) 

Neve: .. ~:l?.:!~:t:~ .. !.~.~.+.~Y.~!..~ ............... Címe: }1_P.~ ... :~':!?,?~!.~! .. L .. ?..~.~~~--~ .. : .... · .. . 
Tagszervezet-vezetőneve: .... ~~.:':'.~~! ... ?!.~~.?.~ ................................................................... . 
Telefonszáma, e-mail címe: ... ;..f.?:?.-.. :.~A~ .............................................................................. . 
3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

Ah 'tt'. t' ' a enn ezmeny neve: ................................................................................. .. 

Címe: ........................................................................................................ . 

I , , " ntezmenyvezeto neve: ..................................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ........ ·: .................................................................................. . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

.o.<Jr .. :-:t:?r.::-::~ ... '?.-.'?;-! .......•. ; ................................................................................................ . 

Címe: .. ÁQ.~ ..... ~~~·<··~-~ .... ~~'!?..~.~---~~ ..... ~!.: ............................................ . 
Bankszámlaszám: ... A~3:9;?.9.9.!$..::..?-:9..tit~.g.?:1. .. :-::9.9.99!:9..c!9. ....................................... . 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

......-.----., 'c/ ~~'-'\J ÁJ. 
~::Q~ MAGYAROK ViLÁGSZÖVETSÉGf 

1097 Budapest, Koppény u. 5-11. 
Tel./Fax.: 216-5145 

Ad6e.úm: 18002382·1-43 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen ffi} nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült-~ Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
ám á b ' ' 'l' t 1e:t1 ~t(.J2.c:<=fC\lT t o gat s an, a tamogatas ce ~a: .... w. .............. ;-, ................................................. .. 

A támogatás összege: .......................................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült 
nem a Kőbány~Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ...... ~~ ...... : .... ~B;f. ....................................................................... . 
A t , t' .. amogaas osszege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

l. 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Csatolt mellékletek t gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet >< 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló >< 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

l 

. . . . :b .. o ~-A. ill_. k ~S.J.~~~ 
a kőbányai háttérintézhlé~y 

vezetőjének aláírása 

P.H . ' -~ 
... ~~---···················· 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

t;El-OS MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉGF 
• 1097 Budapest, Koppány u. 5-11 

Tel.fFax.: 216-5145 
Adószám: 18002382-1-43 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me~nevezése 

~kE'!/ 
\ ·n-::í) l '3' AB. OOO ft 5. OJO ;{O. COO n-
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Igényelt támogatás összesen: 
2_1(). ooo 

............................ Ft 

Budapest, 2015 ... ::?.~!~.1.~ ..... ~.· ....... 

./o·OS MAGYAROK VILÁGSZÖVETSÉG! 
1 097 Budapes~ Koppény u. 5-11. 

Tei./F~~r~e-5145 
"'dól!zém. 100&2382-1-43 

. :P..~';t .~.!.t;_":.?. 
a pályázó kőbányai tagszervezet 

vezetőjének aláírása 

..............•...........•... 'lll ........ .. 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

--r-~~ .. ~ 
............ ~ ....................... .. 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAls 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet(egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A · 'l t · I~OZ-6A'c;sti2-CiLTEk ~llt(nn,oEST( [::G'S'f-S(tLeTr CIVI szerveze neve ............ -, .................. -..< .. ,:.'JJ.< ............................................. . 

Sze'khelye·:f-D. l]u: +fe(?(;.--pc1s &!, t< .i; 3 Ad' ' · /csoor"2 'J 1 -' -li',/ •• ·ll' ••• ". ,./\c. •••••••• (:;.., ••••••••••••••• . 'J,,...... oszama ............. v. .... ; ... .--~ ... .-~ ............. . 
. -. l 

K , · ·l" . P o c :v ~;-si t e zs r.; Js :;; T ~lN l5 k epvtse o neve ............ v. ••••••.•••••• ·"'· •• t. ........................................................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ... ! J~. 9. ... JJ.. . .15.' ........... .. Száma: .... ~:?} ~?. ~ll.j. A. ........... . 
A szervezet közhasznú1

: • a)}gen b) nem 

T 1 ' 'l , . 11 .2.3 -6''1 q-a c e.~t \é:>'" z_r.:-.on t w tY\ Q,"" 1 n ~o. h 4 e. szam, e-mru c1m .. v .............. ~ . .> ............ ~ .... -••• l.-;-;y •• ~ ........ ~ •••••••• 'r ..................... . 

2. A kőbányai tagszervezef 

Neve: .M..:&f. ... ..!~Ú~.~.~lfT.I ..... ~?E:g.~.I?..~~I ... Címe: ,}f.;J.!P.;i ..... tf.f.J.~.Q!.1 .. +:< .. ;}J/~.;.f .... . 
Tagszervezet-vezetőneve: ....• JX.~tlf.l.l.~ ..... A'?.tif.l.i.lY.W.!-~ ........................................................... . 
T 1 fl ' _ 'l ' · +-o :5' 32 ,::t 't · ol 01"'1Ct$z. t·,O. !(::..·)J r',. L f, C< 7 eD 1 lz u e e onszama, e mru cime .... o~.o,.o . .§~.?, .. JQ.,~.Q ......................... ,,f.í ...... ,~.~ .. :t. ... .K ..... R .......... . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A h 'tt' . t' ' a enn ezmeny neve: ..................................... ..,_._._._,_., ..................................... . 

Címe: .......................................................... •.• ... );: .. · •. ··.-v •••• •••·•·• o'o'H'•. ·····; •••·• ••• ·:··· .-.~. ;·. •• :··. 

Intézményvezető neve: ........................ · ............... 1• • •••••• 'lCf ·2 z·n.. r .
1
. ;-')'. -~.·, r-'ll" 

, . , ... . , Jí 8 . .t-M~/ d 
Telefonszama, e-mrul c1me: ................................ i .............................................. . 

l 

' 
Csoport, klub, kör megnevezése: .......................... j ............................................. . 

A pályázatért felelős neve: ..... : ........................... ~· .. ~io.::>,•<••'··· ...... ::Jr.,.0.-.y, .............. ,.~.:···· ..... .. 
Aál' t'rttill"tlti ' 'l'· ! • ':' .. -;tv.(c,,'··f p yaza e e e os e e onszama, e-mru c1me......... . .................................. &·'""·t)''"h-t 

L ,, 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

........ o.~?.~ ~
1

.G-:-o.7. .. r A..I.<.PJ.r?. ~ J.s.P..f..tv.?..r.B.
1

.l? ...... J~~(.:J.<J;~(.: .. F:Q}~·.a.. ...................... .. 
Címe: ........ l>..p..: ... J.~.3.3 ..... T.B.~~lE . .8. .. h: .. )Q ......................................................................... . 

Bankszámlaszám: ; ..... : .. J.J.J. .. .J..'~ .. lQ.O..fi. ... ;-:: ... W.Q~.b1.9..~ ................................................ . 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

:>(- J)O~H1 1 l 2-0LT 11; \V 1\f j:/ 
']~., Ho.~ Nl/\'1)1 v..3(n- ~)1A-.z 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ..... ;-;-::-............................................................... .. 

A támogatás összege: .......... :-:-: ............................................................................. .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célj a: .............. :::-: ....................................................................................... .. 

A támogatás összege: .... :-:-:-:-· ................................................................... , 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
Csatolt mellékletek igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő v 

adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet v 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, deKőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a v 
kőbányai tagszerve~t működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézméhy igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási v címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló v 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál tÖrténő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 
' 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem t~ljes költség 
megnevezése 

lleJu:>0-, 10.. L~' cA-~-> 
e,u , ac' -j_; ~l /)j0\..0 ,.., ,]00000 
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:gényelt támogatás összesen: 

o. 4 . ·-y Budapest, 2015 .... ... : ... 0..;~; .............. . 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, Jt1ub, kör 
vezetőjének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

--- .~ f-t>OL)O 
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-
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a civil szervezet (egyesüle!, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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H<TATÁSRA 

PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. év.i támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: .... Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete ........... . 

Székhelye: ... 1103 Bp. Örmény u. 12 ......... Adószáma: ... 18186983-1-42 ........ . 

K' . l" · · epv1se o neve: ....... Bimberger Istvánné Kaszap Katalin .................................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...... 2005.06.10 ........ Száma: PK 60345/2005/2 ...... . 

A szervezet közhaszn ú 1: . a) igen b) rum! D 

Tel. szám, e-mail címe: .... 260-5996 .... himbergerkati@citromail.hu ....................... . 

2. A kőbányai tagszervezer 

Neve: ................................................................. Címe: ............................................. , ................ . 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nél

küli szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ........ :; ........... ." ............... ·:t·~ .. ·······~{ ·1· ~·j ef\ :t-/ }(j;,(· r.;/·1/ 
Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ... : .............................. ··.. . , ........................................ ,., ......... .. 

A 'l ' ' .c l l" l .c ' 'l ' · . , 1_6'/\P} ,_, pa y azatert 1e e os te e1onszama, e-mai cime ........................................... O .. ") ...... · 
4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

............... UniCredit Bank Hungary Zrt. EUROPARK fiók ......................................... . . . 
Címe: ......... 1054 Budapest Szabadság tér 5-6 .............................. ., ................................... .. 

Bankszámlaszám: ... '10918001-00000025-88290006 ............................... .. 

ll. NYILATKOZATOK 

1 A megfelelőt kétjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból fmanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és, nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

-
4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: .................. --................................................. . 

A támogatás összege: ........................... -- ......................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ....................................... -- ........... ······················································ 

A támogatás összege: .................. -- .................................................... .. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek t gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a kő- x 
bányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyi-

4. ség nélküli szervezet esetében a szervezet működésének 
x 

helyet adó intézmény igazolása a szervezet működéséről, 
létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldá-

x 
nyának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét igazoló feladÓvevény másolata 



A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: ... Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete ............... . 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA Qegfeljebb l oldal) 

NKSzLE program 2015 

Egyesületünk 1994-ben alakult, céljaink· azóta sem változtak: az élet, az anyaság tisztelete, 

sajátos érdekképviselet valamint egymást ismerő és segítő közösség létrehozása, működteté-

se. 

Mi - tagok - változtunk az elmúlt 21 évben, gyermekeink lassan felnőnek, sok családban 

már az unokáknak örülnek. Korábban sok gyermekeknek szóló programot szerveztünk, ma a 

szülőkön kívül a családot alapító fiataloknak igyekszünk segíteni. 

Egyesületi életünk állandó részét a havi összejövetelek jelentik. Ezeken folyik az " Életmese" 

program. Vállalkozó szellemű tagjaink a saját életükről, munkájukról, hobbyjukról tartanak 

vetítettképes előadást. Nagyon érdekes és a fiatalok számára tanulságos, példamutató dolgo

kat hallottunk eddig is, ezt folytatjuk 2015-ben is. 

Tavasszal és ősszel kirándulni megyünk Pest környéki helyekre, egy tagtársunk vezetésével. 

Minden nyáron nagycsaládos tábort szervezünk Balatonlellén. Ez nagyon népszerű program, 

sok családnak ez az egyetlen üdülési lehetősége, és a közös programok, a kedves társaság is 

vonzó. 

Családjainkkal közösen készülünk az ünnepekre. Mindenki otthon ünnepel népes családja 

körében, de a készülődésbe besegítünk kézműves délutánokon. Ilyenkor kisebb ajándékokat, 

díszeket készítünk. ... 
Ősszel kerül sor egyik legnagyobb prográmunkra a Családakadémiára, amely bentlakásos 

felnőttképzés. 

Péntektől vasárnapig a tagság-által választott témában, szakavatott előadó által előadás, plé

num, kiscsoport stb. módszerekkel elmélyülünk az anyagban. Azután alkalmazzuk saját éle

tünkben és átadjuk a fiataloknak, más családoknak is. l Tavalyi témánk a szeretet öt nyelve 

volt. Előadó: Dr. Valló Ágnes pszichológus l Az idei előadó és téma még szervezés alatt. 

Egyesületünk másik nagy programja a Betlehem. 

Édesapák, édesanyák sok-sok órás önkéntes munkájával felállítjuk és működtetjük a Szent 

László téren az életnágyságú Betlehemet. . 

Ezen kívül rengeteg egymást segítő apróbb programunk van, igyekszünk egymásnak a hét

köznapokat is szebbé tenni, és az ebből fakadó örömet a környezetünkben is sugározni ! 

Kérjük támogassák programjainkat ! 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) ...... 2015 .. 0.4.01.-12.31 ....................... . 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem meg- teljes költség 
nevezése 

Kézműves foglalko- 80.000 
zások anyagköltsége 

Családos tábor szál- 500.000 
lás + étkezés 

Családakadémia elő- 340.000 
adó + szállás + étk. 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. 04.20 .............................. . 

a pályázó kőbányai tag~ervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör vezető
jének aláírása 

saját forrás igényelt támogatás 

30.000 

350,000 

240.000 

50.000 

150.000 

100.000 

...... 300.000 .......... Ft 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

~ 

A civil szervezet neve: Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

Székhelye: 1056 Budapest Március 15. tér 8. Adószáma: 19024471-1-41 

Képviselő neve: Székely Hajnalka 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1989. április 28. Száma: 7.PK. 60.107/1989/22. 

A szervezet közhasznú1
: a) igen 

Tel. szám, e-mail cím: 235-0945, noe@noe.hu 

2. A kőbányai tagszervezet2 

Neve: NOE Óhegyi csoport Címe: 1101 Budapest, Korponai utca 9. 

Tagszervezet-vezetőneve: dr. Borsos-Szabó Ágnes 

Telefonszáma, e-mail címe: 06705803582 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A h'tt' . ' ' a enntezmeny neve: .............................. ,. .·. ·'·~.· .. , .......................................... . 

Címe: ...................................................... ·~·~;.; ..................................... · · · · · · · · · · 

Intézményvezető n~ e: .' ... : ... ;; .................................... l~( J. .1:/, .J.<j.Q j2u.q..1.1 .. .. . 
Telefonszáma, e-mail ctme ......................................................•. 1 ••••••••••••••••••••••• 

Csoport, klub, kör megnevezése: ..................... : ...................................... , . , : ......... . 
,·. 

A pályázatért felelős neve: ... : ..................... ·l·.··.············ ............................. ~ ... , ................... .. 
t A"( 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ....•.................. , .. ,, .............. ~.":". :-:-:-; .... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: OTP Zrt. 

Címe: 1052 Budapest, Deák ~erenc utca 7-9. 

Bankszámlaszám: 11705008-20477646 

II. NYILATKOZATOK 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adóle~onási joggal rendelkezik: a) igen ®nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ........................................................................ .. 

A támogatás összege: .......................................................................................... .. 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ..................................................................................... ·· .. · .. ····.········ .. 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
..-----.--~-----, 

Csatolt mellékletek nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 

2. 

2. 

4. 

5. 

6. 

7. 

A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 
alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 

·e által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 

működéséről 

A kőbányai intézmértyi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létsz~áról és tevékenységéről 

A civil szervezet törvényes képviselője aláírási 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló 

x 

x 

x 

x 

x 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 

(egyesület, alapítvány) 
"''"'"'"' .. " képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: NOE ÓHEGYI 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA le fel' ebb l oldal) 

A pályázaton a csoport az alábbi programokra szeretne támogatást kérni: 

l. A Kismaros-Börzsönyligeten, a Pest Megyei Gyermek és Ifjúsági Alapítvány 

szálláshelyén tartott éves táborunk szállás-, étkezési és programköltségeire; 2011 
~ 

óta minden évben elmegyünk ide, hogy eltöltsünk pár napot, kiránduljunk, 

beszélgessünk, és a gyerekeink hosszabb ideig tudjanak egymással játszani. (A 

tábor előreláthatólag szeptember második hétvégéjén lenne.) 

2. Szeretnénk egy látogatást tenni az újpesti Tarzan Parkban, a belépő árához 

szeretnénk támogatást kérni. (Nyár végére, augusztus utolsó hetére tervezzük.) 

3. Egyéb összejöveteleink anyagköltségére is szeretnénk pályázni (közös 

kenyérsütés, adventi készülődés, Állati jó bemutató (www.allatijobemutato.hu) 

szervezése. (2015. október, november) 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2015. 06. Ol.- 2015. 12. 15. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

kismarosi tábor 250 OOO Ft 70 OOO 180 OOO 
Tarzan Park 40 OOO 40 OOO 
egyéb alkalmak 50 OOO 10 OOO 40 OOO 
(felsorolás 3. pont) l 

Igényelt támogatás összesen: 260 OOO (kettőszázhatvanezer).Ft 

Budapest, 2015. 04. 21. 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

l. A PÁLYÁZÓ ADATAI: SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ALAPÍTVÁNY A SZELLEMI 
és ERKÖLCSI MEGÚJULÁSÉRT 

l. A pályázó 1 

a) ~ő~~_l)yai_~z.él_<~«!_ly_~ __ c.i_v.i_I_~~~~-V.C!_Z~~-(~gy_e.~ill~~-Y.<lgY.._.::flc:-:la'-"p:..:cítv~ác:-:n"_,y)'-", ___ -:--___ _ 
b) nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Szent László Király Alapít;ány a Szellemi és Erkölcsi 

Megújulásért ................................................................................... .. 

Székhelye: Bp. ll 02. Liget u.35/b ................................................. Adószáma: 

... 18193996-1-42 ................................ . 

Képviselő neve: ... Bicskei 

~@borné ...... , .................................................................................. . 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2007. 06. 13 ...................................... Száma: 

l.Q297 ... ,, ........................... . 

A szervezet közhaszn ú 1: igen . a) igen b) nem 

Tel. szám, _"_06"-·=20"--'-'79'--'7 ____ ___:_;7 5"-'8=6e-mail cím: 

C , ;: T_ i.~ 

; 11 

orban eva@hdsnet.hu .....................................................................•. ;; ............ '!;( ('!) ~ ~~7 1'-1' ·.) r (~~-~fi 
2. A kőbányai tagszervezet2 . /-- ·- ( J ~-U " / 1 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet-vezetőneve: ....................................................................................... ; ................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .................................................................................... f'í .. ';.-.-.,;-;;, .... · · · 
3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jog, személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 •· ·· 

A háttérintézmény neve: .................................... : .. ........................................... . 

Címe: ........................................... <fl ............................................................ . 

Intézményvezető neve: .................................................................................... .. 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ......... . : . ............................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ........................................................................................... .. 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. 
2 

A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az J . pontot nem kell kitölteni. 



A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: .......... : ........................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 
- ' 

KandH ... 15.sz.fiók ........................................................................................................ .. 

Címe: .. ll 02. Liget.tér.3 ................................................. : .............................................................. .. 

Bankszámlaszám. 

10400157-50526768-

89531 007 ......................................................................................................................... . 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében actélevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 20 !5-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat 
támogatásban, a 

által nyújtott 
támogatás 

célja: .................. n eJTI,.,.,. ....... ~ ... ·.:.:.::.~~.:: .. ·.~.:: .. ·.:.::.:.~.:: .. · .. ·.~.:.·.:.~.::.:.~.·: .. ·.~.::.~.~· .. ·.:: ... . 
A támogatás 

összege: .................. ~ .. ·.:.·.~.~.·.:.~: .. ·.~.::.::.::.:.:: .. ::.:.~.·.: .. ·.:: .. ·.:.:.::.:.:.:·.·.~::.:.~.:.·.:::.:::.::::.:::.:.·.·:".:. 
6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 20 !5-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .............................. netn .................................................................... . 

A támogatás összege: ............... Q ....... ~ .................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
Csatolt mellékletek igen nem 

A .. f!Xily~fl~~rt~stv_{l.Z.~t.é> .. ~ír.?s.~g.~r~4.e.t.i~.?.q.l1.~P.fl~}.f.l{l~ ... ...... . ... 
l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő ~ 

adatairól 

A .. ~iyil.~~e.r.Y~.Z.~~.I.~t~s.í~é).()~ir.::t~~f.la.~.(~gye.~~}~~~~.~.se.t~.b.~.11 ... ........ -·-·•···· . . ....... 
2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet ~ 

képviselője által hitelesített másolata 

A .!l~Til .. ~ö ~~J1y~i .. sz.~~h..e.Ix~~. ~e. .. ~é>.~á.11Y.~!1. ta.gs.z.~rv.~z.e.~e..l .. .. ............ ... ·--····· 
2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 

kőbányai tagszervezet müködéséről 
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4. 

A. k.~b.~I1 )'~i . i_f1~~:l!ll.~I1 )'Í_ h~t~~'!.e.!. _re.I1.d. ~I ~e. :z:~ j() g i ...... . 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
müködéséről, létszámá!ól és tevékenységéről 

5. A. ci \'Í l_ sze.~ye:z:~~. t(iry~!l)'~S ~é.P.\fÍ_se.l.~Je.. al ~ír~s. i .. 
címpéldányának hiteles másolata 

..._. ·······-~ ....................... ------~---· 

6. 
Az előző évről szóló beszámoló'OBH-nál történő letétbe 
!lelyezéséfö 1·s~ó i ó ·lgaiüiás·; ·a· !J.üsüira adás.iéi-iyét ·Igazoló 
feladóvevény másolata 

J<..~:Z:~él~:l11~.-~:z:.e.rve..:z:e.t.~~et~.b.~I1.a..~ö..:z:~asZl1.~~~gi_J11~1Ié.~le~ .... 
OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

. ....... ····------·· 
7. 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 
! . l' 

P.H. ./!J7 iA ll/.:-:1 : . ·1:! Ú cc::. JL ··········································· 
a kőbányai háttérintézmény a civil szervezet (egyesü' et, alapítvány) 

vezetőjének aláírása törvényes képviselőjének aláírása 
' ' ' A PAL Y AZO NEVE: ..................................................................................... 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

~ SZLKA a támogatásban részesíthető tevékenxségi körök köz ül az alábbi 1. . . 
témakörben n~újt be Rál~ázatot 

aL Határon túli magyar civil szervezetekkel együttműködve, a Felvidékre és Erdélybe 
kívánunk jelentős mennyiségű könyvet eljuttatni az ala2ítvány könyyeiből. A Felvidéken már 
konkrét kagcsolatunk van. Részben a Felvidék Nemesi Családjai Egyesületének elnökével dr . 
.[>razng_vsz~iklóssal, Brüsszelben, a felvidéki magyar érdekekért tevékenykedő Tajn!!Y 
Máriával, valamint, Qályázatunk egyik győztesével Stellár Kornél iá val. A könyvek 
ajándékozásán túl egy író-olvasó találkozó szervezése is folyamatban van. Ehhez mindenk(m 
anvagi segítségre van szílkségünk. 

bl A nemzeti önazonosságtudat erősítése. érdekében Trianon megemlékezésére 
~za valóversenyt szervezünk az Önkormányzattal és a Művelődési Köruonttal közösen. 
A székely autonómia törekvéseket egy kiadvánY1!nk\ial kívánjuk segíteni, amit Erdélybe k~~ll 
el juttatnunk. A kiadvány címe: A dákóromán legenda. 
Itt kell megemlítenünk, hogy a 2013-ba.fl meghirdetett Qályázatunk (Kommunista gaztettek 

a Kát]2át-medencében} Qályamunkáit szeretnénk egy sorozat első köteteként kiadni, amihez 
anyagi segítségre van szi.ikségünk. 
Ugvanakkor a második kötet anyagát Qályázat útján az 1950-ben Kőbányáról kitelegített 84 
érintett személy anyagának feltárásával szeretnénk folytatni. Az alaQítvány már 
összegyűjtötte a Történeti Hivatal dokumentációjából az érintetteket A visszaemlékezések~~ 
történeteket gályázati díjakkal ösztönöznénk Ehhez szintén segítségre van szükségi.ink. 

c} kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok áQolása, ka2csán október 23-ára 
iskolai emlékműsorokat szeretnénk az Önkormányzattal közösen rendezni. Sajnálatos módon 
!LZQJ.:L.esztendőben ez elmaradt, helyette vidám néQtánc-müsort láthattak az emlékezők. 
Ebből az alakalomból könyvjutalom mellett jelentösebb díjakat is szeretnénk kiosztani. Ez 
azért is fontos, mivel 2016-ban lesz a 60. évforduló, amire méltó módon kellene felkészti ln i. 

. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) ... 2015.03.28. 

2015.12.31 ................................................... .. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

ll a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

4 



l megnevezése 

Köbányáról 
kitelepítettek-

l oálvázat díiazása 

Felvidékre 
ajándékkönyvek 
kijuttatása + író 
olvasó találkozó 

75.000.-Ft 

30.000.-Ft 

Kommunista 3-350.000.-Ft 
gaztettek a Kárpát-
medencében !.kötet 
kiadása példányszám 
függö . 

Trianon 
szavalóverseny 

l l 956. 59. évforduló 

Igényelt támogatás összesen: 
......................... Ft 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

25.000.-Ft+ ajándék 50.000.-Ft 
könyvek 

l 0.000.-Ft. +az 
ajándékkönyvek 

l 00.-150.000.-Ft 

Saját erőből 

Saját erőből 

20.000.-Ft. 

200.000.-Ft. 

Q 

Q 

... 270.000,_ 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI:· 

l. A pályázó1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelke'ző jogi személyiség nélküli szervezet. 

-
A civil szervezet neve: "SIBRIK" Kertszépítő Egyesület 

Székhelye: 1108 Budapest, Maglódi út 105/c. Adószáma: 18175110-1-42 

Képviselő neve: Kócs Sándorné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2001.04.23. Száma: 9 .Pk.61 054/2000/2 

A szervezet közhasznú1
: • a) igen b) nem llél' 

Tel. szám, e-mail cím: 06-30-355-0645 kocssandome@citromail.hu 

2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. Címe: .............................................................. . 

Tagszervezet-vezetőneve: ........................................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A h 'tt' . t' ' . a ertn ezmeny neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . .. 
Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: ........................................................................ . 

A pályázatért felelős neve: ...... : .................................................................................... .. 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmeny bankszámláját vezetőpénzintézet 

neve: OTP BANK - IL/201 G Ó/ 201~~ J j, 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 

Bankszámlaszám: 11710002-20084125 
'jq, ey> 

--j,1, 
1 A megfelelőt kérjük jelölni. · : _, 1 (F 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rend'elkezö szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 



II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrenqelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
t ' og t' b t' t' 'l' am a as an, a amogaas ce Ja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: .......................................................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
Csatolt mellékletek igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 

adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de.Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszerve2et működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. 
személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
müködésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál tÖrténő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

P.H. ;,~)··a ~~~:)~/?!~· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ 't-lk.(.·;- ... .r. tr. o.. 1--i • • • • • • ••••••• 

a kőbányai háttérintézmény a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
vezetőjének aláírása "SIBRIK" KertszéJtiWényes képviselőjének aláírása 

Egyesület 
1108 Bp., MagJódi út 103/a-107/b 

Adószám: 18175110-1·42 
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A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: ,,SIBRIK" Kertszépítő Egyesület 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (le fel' ebb l oldal) 

Pályázat a Sibrik Kertszépítő Egyesület 2015. évi mú'ködéséhez 

Egyesületünk immár 15 éve működik. Megalakulásunk célja, melyet mind a mai 
napig szem előtt tartunk, hogy környezetünket szebbé, lakhatóbbá, emberibbé tegyük. 
Minden tavasszal igyekszünk a tél által okozott fagykárokon javítani, pótoljuk az egy-, 
kétnyári növényeket. Ezeken a veszteségeken virághagymák vásárlásával segítünk, mert a 
hagymás növényeket megfelelő gondoskodás mellett évről évre megcsodálhatjuk. 

Bár a környezet- és természetvédelmet tekintjük elsődleges feladatunknak, 2004-től 
közösségépítő klubokat is működtetünk. Emellett 2007-től programjainkat, havi egy 
alkalommal (a hónap utolsó vasárnapján) kirándulásokkal is bővítettük 

Közösségépítő klubjaink: 
filmklub - 2 hetente, 
fitness klub - heti 2 alkalommal, 
a többi alkalomszerűen a fentiekhez, illetve egyéb eseti megmozdulásokhoz 

kapcsolóan működik. Az elmúlt l O év alatt valamennyi klub berendezése elhasználódott, 
rajtunk kívül álló okokból az enyészeté lettek, így folyamatos bővítésre és cserére szorulnak. 
Hozzátartozik állapotuk romlásához az is, hogy a helyiségeket hősugárzókkal lehet fűteni, 
amiket csak rövid ideig tudunk működtetni. Tartósabb használatuk nagy mennyiségű áramot 
igényeine, ám a most használt mennyiség köztudottan magas díját nehezen tudjuk 
ki gazdálkodni. 

A kirándulás progromok egy részében olyan városok történelmét, múltját próbáljuk 
felidézni, megismerni, ahol gyógyfiirdők vannak. Előfordul, hogy a fiirdőzést összekötjük 
egy kis kirándulássaL Mindenki maga döntheti el, melyik csoporttal tart. Történt már, hogy a 
családok minkét prograrnon részt vettek,. így kellemesen, változatosan tudták eitölteni a 
napjukat, maradandó élményt nyújtva minden korosztálynak. 

2015. évre tervezett tovitbbi kirándulásaink: Eger, Makó, Bogács, Kiskunmajsa, 
Pápa, Berekfürdő, Orosháza és Kaposvár. 

Mivel az utazások és belépők költségeit a résztvevők maguk fizetik, gyakran 
előfordult, hogy nem mindenki tudott eljönni, mert anyagi helyzete nem tette lehetövé. 

Egy kis átmeneti zökkenő után március 29-én Kecskeméten már ismét 45 főt 
számolhattunk össze. Az együtt eltöltött napok változatosságot, tapasztalatokat és kellemes 
hangulatú kikapcsolódást jelentenek mindazok számára, akik jelen tudnak lenni. A. kellemes 
vasárnapok után ezek az emberek a szürke hétköznapokon is segítik és figyelik egymást, 
aktívan vesznek részt eredeti célkitűzéseink megvalósításában is. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, legyen segítségünkre, hogy a 
közösségépítésünket, a havi kirándulásokat, tovább tudjuk folytatni. 

Költségvetési kérelmünk: Kirándulások 
belépők 
Összesen: 

200.000.- Ft 
200.000.- Ft 
400.000.- Ft 

A program megvalósításának időszaka: (kezd~te-vége) 2015.04.0l-től2015.12.31-ig 
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2015. április 01-től2015. november 30-ig részletes költségterv 

dátum: úti-cél: úti ktg. belépő összesen: 

40 főre 

2015. április Eger 90.000.- Ft 64.000.- Ft 154.000.- Ft 

2015. május Makó 120.000.- Ft 68.000.- Ft 188.000.- Ft 

2015. június Bogács 90.000.- Ft 48.000.- Ft 138.000.- Ft 

2015. július Kiskunmajsa 105.000.- Ft 44.000.- Ft 149.000.- Ft 

2015 .augusztus Orosháza 120.000.- Ft 64.000.- Ft 184.000.- Ft 

2015.szeptember Pápa 115.000.- Ft 68.000.- Ft 183.000.- Ft 

2015. október Kaposvár 120.000.- Ft 70.000.- Ft 190.000.- Ft 

2015. november Berekfürdő 115.000.- Ft 44.000.- Ft 159~000.- Ft 

Összese: 875.000.- Ft 470.000.- Ft 1,335.000.- Ft 
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D 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség 
meg_nevezése 

kirándulások 875.000.- Ft 

belépők 470.000.- Ft 

1,345.000.- Ft 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2015. március 31. 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

-

. 

P.H. 

saját forrás igényelt támogatás 
(önerős) 

675.000.- Ft 

270.000.- Ft 

945.000.- Ft 

"SIBRIK" Kertszépft(í 
Egyesület 

11 08 Bp., MagJódi út 103/a-107/t 
Adószám: 18175110-1-42 

200.000.- Ft 

200.000.- Ft 

400.000.- Ft 

400.000.- Ft 

.lk~ .. .. ~0.:urkt.1 

..... 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 

a kőbányai háttérintézmény 
vezetőjének aláírása 
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A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 
. pályázata 

2015. évi programjainak támogatására 

v-jL~An"(wr'f 11 
")5 ~ 



PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

Székhelye: 1101 Budapest, Könyves Kálmán krt: 25. Adószáma: 18036644-1-42 

Képviselő neve: Szűr Dóra 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1992.01.09. Száma: PK 

A szervezet közhasznú1
: . a) igen b) ru:!!! 

Tel. szám, e-mail cím: +36-20-373-4635 szur.dora@gmail.com 

2. A kőbányai tagszervezee 

Neve: ................................................................. C.íme: ............................................................... . 

Tagszervezet-vezetőneve: ................................................................................................... , ....... . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szervezet esetén)3 

A háttérintézmény neve: .................................................................................. . 

Címe: ........................................................................................................ . 

Intézményvezető neve: ..................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . .. 
Csoport, klub, kör megnevezése: .................. · ...................................................... . 

A pályázatért felelős neve: Szűr Dóra 

A pályázatért felelős telefonszáma, ·e-mail címe: +36 20 373 463 5 szur.dora@gmail.com 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény banks,zámláját vezető pénzintézet neve: Budapest Bank 

Címe: 1061 Budapest, Andrássy út 12. 

Bankszámlaszám: l Ol 02086-15210202-00000003 

ll. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítjá a nagycsaládosok reszere a Budapest Főváros X kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 

1 A megfelelőt ké~ük jelölni. 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben az esetben 
az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. . 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben az esetben 
az l. pontot nem kell kitölteni. 

2 



3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy 
felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs foly~atban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonásijoggal rendelkezik: a) igen b) !!!lli! 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a 
támogatás célja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ................... : ........................................................................ . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a Kőbányai 
Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 
célja: ...................................................... ~ .................................................... . 

A támogatás összege: ......................................................................... .. 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratának (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel ' 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a x 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet x 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szól<figazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
7. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a x 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Törekvés Tr.'~yúttes Alapitvány ~ · 

........................................... 1101 Bu1;~~·~: t~~~~~~~~~·.~~·j~' ............... . 
a kőbányai háttérintézmény sztasz.: BBR'f 101~2~afi~~~~f_m~esület, alapítvány) 

vezetőjének aláírása ·ts.dasz.: BBRT 
10 0 törvényes képviselőjének aláírása 
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A PÁLYÁZÓ NEVE: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

ill. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány pályázata a 2015. évi programjainak 
támogatására 
A Törekvés Táncegyüttes 1961-es megalakulása óta szerves része a Kőbánya kulturális 
életének. Fő feladatának 'tartja a magyár néptánc és néphagyomány ápolását. 
Generációk sorát tanította és tanítja a néptánc és a hagyományok megismerésére, 
ápolására, szeretetére és átörökítésére. 
Az Alapítvány és az Együttes tevékenységét több csoportban lehet meghatározni: 

Néptánc oktatás 
A Törekvés Táncegyüttesen belül 7 csoportban 200 táncos oktatása folyik. Ennek 
személyi, tárgyi feltételeinek megteremtésének egyik pillére az Alapítvány. Célunk 
hogy a legkisebb táncosoktól (3 éves) a hagyományőrző csoportig folyamatos magas 
szintű oktatásban részesüljenek táncosaink A már több éve táncolók újabb táncokat 
ismerhessenek meg, ezzel biztosítva folyamatos fejlődésük az együttes keretin belül, 
és a már meglévő repertoárunk is folyamatosan bővüljön, frissüljön új táncokkal, 
koreográfiákkal. A heti 2 alkalom mellett, melyet táncosaink a próbateremben 
töltenek, évente l alkalommal edzőtáborban vesznek részt, ahol a korábban 
elsajátított táncanyagból koreográfia készül. Ezek a hétvégék egy szinte folyamatos 
oktatás formájában zajlanak. A szállás, utazás, ellátás költségeinek biztosítására nyújt 
anyagi segítséget az alapítvány. 
Fellépések, bemutatók, előadások szervezése, lebonyolítása 
Az oktatás során elsajátított táncanyagok koreográfiák bemutatása a fellépések, 
bemutatók során valósul meg. Ezek szervezése, és lebonyolítása mellett a megfelelő 
technikai háttér biztosítása elengedhetetlenül fontos a minőségi műsorhoz. 
Külföldi turnékon, fesztiválokon való részvétel 
Az Együttes tervezett útjai 2015-ben: Felnőtt csoport- Török ország 
Kézműves foglalkozások szervezése, tartása 
Egész évben heti két alkalommal kézműves foglalkozást és játszóházat tartunk, amit 
új eszközökkel, játékokkal teszünk élvezetesebbé. 
Táncházak, jeles napok, nevezetes ünnepek, évfordulók tartása 
Havi rendszerességgel hagyományőrZő, ismeretterjesztő, kulturális rendezvényeket, 
táncházat szervezünk a kü~nböző hagyományőrző alkalmakhoz ( szüreti bál, farsang, 
szent-iván éji tűzugrás) illetve ünllepekhez kapcsolódóan (húsvét, Mikulás, 
karácsony) 
A Törekvés Művelődési Központ karbantartása, kisebb felújítási munkák 
Minden évben 4 napon keresztül 25-30 fiatal táncos fest, burkolatot javít, különböző 
karbantartási, takarítási munkákat végez önkéntesen, azért, hogy a tisztaság és 
működőképesség fennmaradjon. Az ezekhez szükséges anyagok beszerzéséhez nyújt 
segítséget az Alapítvány. 
Az Együttes működéséhez szükséges eszközök beszerzése, viseletek beszerzése, 
javíttatása, pótlása 
A fellépések, bemutatók során használt viseletek, lábbelik, eszközök előteremtéséhez, 
a már meglévők javításához ad anyagi segítséget az Alapítvány. 
Nevezetes esemé~yek, évfordulók, kiemeit rendezvények 
A hagyományokhoz, ünnepekhez kapcsolódó rendezvényeken kívül is több kiemeit 
rendezvényünk lesz, pl. az Önkormányzat felkérései, külföldi turnék 

A fenti tevékenységek, programok megvalósításának, lebonyolításnak anyagi 
feltételeinek megteremtése nem kis feladat, ehhez nyújt jelentős segítséget az 
Alapítvány. Kérem a Tisztelt Döntéshozókat, hogy pályázatunkat ~ 'ényelt 300 OOO 
forinttal támogassák, hogy mindez megvalósulhasso n. ~ J)d.~ 
Budapest, 2015. március 30. ················~················ 

Alapítványi képviselő 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015. január l.- 2015. december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Táncház és 
fellépések, 
bemutatók zene t 600 OOO Ft 70 OOO Ft 
kísérete ... 

(minimwn 8 
alkalom) 
Külföldi 
vendégszereplés l 500 OOO Ft 200 OOO Ft 
utiköltsége, 
buszköltség 

Viseletek vásárlása, 
javítása 200 OOO Ft 30 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 300 OOO Ft 

Budapest, 2015. március 30. 

Törekvés Táncegyúttes Alapitvány 
ll O l Budapest, 1\Qnnes Kálmán krt. 25. 

Adószám:l:1lU-6644-l-O l 
Szlasz.: BBRT 10102086-15210202-00000003 

Alszlasz.: BBRT IOJ02086-l5210202-010oefJ06 l. \ . L 
JL-a-. ~--· 

OOO OOO OOO Ooo OOO OOO OoO OOO OOO OOO OOo OOO oOO 0000 

a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
törvényes képviselőjének aláírása 
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PÁLYÁZATIADATLAP 
a civil szervezetek 2015. évi támogatásáról szóló pályázathoz 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

l. A pályázó 1 

a) kőbányai székhelyű civil szerv~zet (egyesület vagy alapítvány), 
b) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
c) kőbányai intézményi háttérrel rendelkezőjogi személyiség nélküli szervezet. 

A civil szervezet neve:" A zene mindenkié" EgyesÜlet 

Székhelye:ll02 Budapest, Füzér utca 27/a. Adószáma: 18161904-1-42 

Képviselö neve: Erdős Gáborné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1997.12.31. Száma: 9 Pk 61.169/1997/1 7849 . . 
!t( 13 491/20Jrj n 

A szervezet közhasznú1
: a) iv;en b) nem D 

Tel. szám, e-mail cím: 06/30/9540 381 \ ~Pl R~-YO N.\~ (b 

2. A kőbányai tagszervezet2 ~ ?r \1 0 O • GP n 

Neve: ................................................................. Címe: ........................ -............................ ~ ......... . 

Tagszervezet-vezetőneve: ............................................................................................................ . 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................................ . 

3. A kőbányai csoport, klub, kör (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezet esetén)3 

A hátté 'nt 'zme' · n e ny neve: .................................................................................. . 

Címe: .............................................. ~ ......................................................... . 

Intézményvezető neve: ............. -:" ...................................................................... .. 

T elefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. . 

Csoport, klub, kör megnevezése: : ....................................................................... . 

A pályázatért felelős neve: ............................................................................................ . 

A pályázatért felelős telefonszáma, e-mail címe: ...................................................... . 

4. Pénzintézeti adatok 

A civil szervezet, illetve a háttérintézmény bankszámláját vezető pénzintézet neve: 

Raiffeisen Bank Rt 

Címe:l054 Budapest, Akadémia utca 4. 

1 A megfelelőt kérjük jelölni. . 
2 A 2. pontot csak a nem kőbányai székhelyíí, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pont a jogi személyiséggel rendelkező szervezet adatait tartalmazza. 
3 A 3. pontot csak a kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezet tölti ki, ebben 
az esetben az l. pontot nem kell kitölteni. 

.. l \ t d_[, 2) il!A<Ii. . 



Bankszámlaszám: 1200 l 008-00229921-00 l 00008 

II. NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. 

3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem ttll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás 
vagy felszámolás alatt, jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére 
irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: a) igen b) nem 

5. Amennyiben 2015-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban, a támogatás célja: ......................................................................... . 

A támogatás összege: ........................................................................................... . 

6. Amennyiben a kőbányai tagszervezetre tekintettel 2015-ben már részesült nem a 
Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban, a támogatás 

'l' . \ ceJa ........................................................................................................... . 

A támogatás összege: .......................................................................... . 

7. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti, 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a civil szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okiratán~ (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 
A nem kőbányai széldíelyű, de Kőbányán tagszervezettel 

2. rendelkező szervezet esetében a szervezet igazolása a 
kőbányai tagszervezet működéséről 

A kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 

4. személyiség nélküli szervezet esetében a szervezet 
működésének helyet adó intézmény igazolása a szervezet 
működéséről, létszámáról és tevékenységéről 

5. 
A civil szervezet törvényes képviselője aláírási x 
címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
6. helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x 

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet i~ctw)~~ 
7. O BH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

·~ . 
ze~e "':·~enldó" ~~ .~~ (;)Joo ~ \ 

·································r1D'1····· gye;,ulet ······~········~·················· 
Budapest Füzér utca 27;o 

Ados; Cl""· 1 816 1904- J -42 
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a kőbányai háttérintézmény a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 
vezetőjének aláírása törvényes képviselőjének aláírása 

A P ÁL Y ÁZÓ NEVE: "A zene mindenkié" Egy-esület 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l olda!} 

Már évek óta hagyományosan nyári zenei tábort tartunk Monostorapátiban a Müvészetek völgye 

idején. Ezt idén is folytatjuk A bentlakásos, intenzív zenei foglalkozásokat is magában foglaló tábor 

nagyon jót tesz fogyatékos fiatalj ainknak, önállóságra, egymás odafigyelésére nevelődnek 

A táborozás folyamán fellépésekre is sor kerül, pl. aug.30.-án a monostorapáti katolikus templomban 

a völgymise zenei programját Egyesületünk Parafónia zenekara adja együtt a dunaújvárosi Széchenyi 

gimnázium vegyeskarával. 

Álljon itt a részletes program: 

Ideje: július 27 .-augusztus l. 
Helye: Monostorapáti, ÓVoda 
Létszám: 13 fó +8 kísérő, ebbőilS fO költségeire pályázunk 

Napi program: 

7.00 ébresztő, mosakodás 
7.30-8.00 közös bevásárlás, reggeli készítés 
8.00- 9.00 : közös reggeli 
9.00- 12.30: zeneórák 
12.30- 13.30: közös ebéd 
13.30- 14.30 :pihenés 
14.30- 16.00: közös zenei foglalkozás 
16.00- 20.00 : közös kirándulás, szabadidős játékok 
20.00- 22.00 : vacsora, lefekvés .,. · 
A heti program soránjúlius 30.-án délután a helyi katolikus templomban völgymisén veszünk részt, 
ahol a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium kb. 40 fós kórusával együtt adjuk a zenei kíséretet, 
illetve a szertartás után kis koncertet adunk a helybélieknek, ezzel is szép példáját adva az 
elfogadásnak és az integrált szereplésnek . 
A koncert után vendégüliátjuk dunaújvárosi társainkat, akik évek óta partnereink az integrált zenei 
nevelésben és programokban. 
A közlekedést külön busszal oldjuk meg, hiszen nagyon sok hangszert kell szállítsunk. A busz 
odaszállít minket, majd az utolsó napon visszajön értünk. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2015.július 10.- 2015.augusztus 15. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

a kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
m~evezése 

Szállásköltség 135.000 35.000 120.000 
15 fő x 5 nap x 
1800.-Ft 
l fő x 5 nap x 4000.- 20.000 
Ft 

Etkezés 61.650 11.650 50.000 
15 fó x 6 nap x 685 
Ft \ 

Szállítás 86.080 26.080 60.000 
160 km x 269 Ftlkm 
x 2 alkalom 

Egyenpoló vásárlása 27.000 7.000 20.000 
15 x 1800.-Ft/db 

329.730 79.730 250.000 

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 

Budapest, 2015. április 10. 

·~ zene mindenkié,··, 
J J 

02 
Egyesüit'3't 

A ~UC'krrn:>sJ Fúzé:.•Jtc'o "'· ·" do r.u. ' " •, 

a pályázó kőbányai tagszervezet 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai csoport, klub, kör 
vezetőjének aláírása 

szom. 181 ó : S'C.LJ l .il" 

.. ~ ... Q~~.tP.~~~········· 
a civil szervezet (egyesület, alapítvány) 

törvényes képviselőjének aláírása 

··········································· 
a kőbányai háttérintézmény 

vezetőjének aláírása 
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