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J53 . számú előterjesztés 

Előterjeszt és 
a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság részére 

a civil szervezetek 2012. évi támogatásárakiírt pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 
Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet általános tartalékokról szóló 13. melléklet 16. során a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottság (továbbiakban: Bizottság) részére 15 OOO OOO Ft összeget 
biztosított. 

A Bizottság a 9/2012. (III. 13.) KOS határozat alapján a kőbányai székhelyű civil szervezetek, 
ifjúsági szervezetek, alapítványok, valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán 

tagszervezettel rendelkező szervezetek, egyesületek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező 
jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, 
szervezetek, alapítványok (továbbiakban együtt: civil szervezetek) részére a 2012. évi konkrét 
programok és működési célok támogatására 5 OOO OOO Ft összeget különített el. A 
pályázatban előírt határidőre 36 db pályázat érkezett. A pályázatonként elnyerhető támogatás 
összege: 300 OOO Ft. 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. §(l) bekezdés d) pontja alapján 
az alapítványok támogatása a Képviselő-testület át nem ruházható hatásköre, ezért az 
alapítványok által benyújtott pályázatok elbírálására külön előterjesztés készül a Képviselő
testület részére. 

A pályázati kiírást az előterjesztés 2. melléklete, a pályázati adatlapokat a 3-38. mellékletek 
tartalmazzák. A pályázatok teljes anyaga a Humán Iroda Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportnál megtekinthető. 

Az alábbi táblázat tartalmazza a civil szervezetek által kért támogatást és - a felosztható 
keretre tekintettel - a javasolt támogatási összegeket. (Az alapítványi kérelmek - 5 db - dőlt 
betűvel vannakjelölve a táblázat végén.) 

Sorszám Civil szervezet, egyház, alapítvány, Kért Javasolt 
tagszervezet neve támogatás/Ft támogatás/Ft 

l. Budapest- Kőbányai Evangélikus 207 500 120 OOO 
Egyházközség 

1102 Budapest, Kápolna utca 14. 
2. Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért 300 OOO 260 OOO 

CIKK Egyesület 
ll 08 Budapest, Mádi u. 173. 

3. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 105 OOO 70 OOO 
1077 Bp., Wesselényi u. 17. 

Kőbányai Cukorbetegek Klubja 
ll 05 Bp., Előd utca l. 
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4. Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek 260 OOO 200 OOO 
Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesülete 

ll 06 Budapest, Hatház u. ll. 
5. Horvát Hagyományőrző Egyesület 300 OOO 150 OOO 

ll 02 Budapest, Liget utca Ile. 
6. Kőbányai Fiatalok Egyesülete 275 OOO 70 OOO 

ll 05 Budapest, Havas Ignác u. l. 
7. Kőbányai Képző- és Iparművészek 300 OOO 220 OOO 

Egyesülete 
1105 Bp., Harmat utca 23. 

8. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 298 200 100 OOO 
Központ 

Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi 
Betegek Klubja 

ll 05 Budapest, Előd utca l. 
9. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 300 OOO 200 OOO 

Központ 
Koccintós néptánccsoport 

1105 Bp., Szent László tér 7/14. 
10. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 300 OOO 230 OOO 

Központ 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 

ll 05 Bp., Szent László tér 7114. 
ll Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 144 00 100 OOO 

Központ 
Harmat Nyugdíjas Klub 

1105 Bp., Szent László tér .7114. 
12. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 122 OOO 100 OOO 

Központ 
Kőbányai Férfikar 

ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. 
13. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 194 OOO 100 OOO 

Központ 
Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

1105 Bp., Szent László tér 7114. 
14. Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális 140 OOO 100 OOO 

Központ 
Örökzöld Nyugdíjas Klub 

ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. 
15. Lokomotív Turista Egyesület 200 OOO 160 OOO 

ll 03 Bp., Csombor utca 4/1. 
16. M-Erték Kulturális Egyesület 176 OOO 150 OOO 

1104 Bp., Harmat utca 76. 
17. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 300 OOO 260 OOO 

1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. 
Kőbányai Szervezete 

1105 Bp., Halom utca 37/b. 
18. Nagycsaládosok Kőbányai 300 OOO 260 OOO 

Szent László Egyesülete 
1103 Budapest, Örmény u. 12. 
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19. N agycsaládosok Országos Egyesülete 300 OOO 260 OOO 
1056 Bp., Március 15. tér 8. 

NOE Óhegyi Csoport 
1105 Budapest, Bolgár utca 6. 

20. Sibrik Kertszépítő Egyesület 300 OOO 100 OOO 
ll 08 Budapest, Maglódi út l 05/c. 

21. Budapesti Zsidó Hitközség 300 OOO 100 OOO 
BZSH Központi Temető 

ll 08 Budapest, Kozma utca 6. 
22. Budapest Külsőkőbánya 300 OOO 150 OOO 

Szent Család Plébánia 
1103 Bp., Kada utca 25. 

23. Budapest- Kőbánya Szent László Plébánia 300 OOO 160 OOO 
ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 

24. Budapest- Rákosfalvai Református 282 OOO 100 OOO 
Egyházközség 

1106 Bp., Kerepesi út 69. 
25. Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos 300 OOO 70 OOO 

Egyesülete 
ll 05 Bp., Előd utca l. 

26. Kőbányai Szent György Plébánia 300 OOO 140 OOO 
ll 04 Budapest, Sörgyár utca 73/a. 

27. Lengyel Perszonális Plébánia 200 OOO 100 OOO 
ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 

28. 56-os Magyarak Világszövetsége 238 OOO 80 OOO 
l 097 Bp. Kappány utca 5-ll. 
MV Kőbányai tagszervezete 
ll 02 Budapest, Ónodi utca l. 

29. Magyar Szakszervezetek Országos Szöv. 150 OOO 80 OOO 
l 068 Bp., V árasligeti fasor 46-48. 
Kőbányai Nyugdíjas Szakszervezet 

ll 02 Budapest, Állomás utca 9. 
30. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 300 OOO o 

1146 Budapest, Hermina út 4 7. 
31. "A zene mindenkié" Egyesület 300 OOO 50 OOO 

ll 02 Bp., Füzér utca 27 /a. 
Összesen: 7 565 OOO 4 240 OOO 

35. Havasi Gyopár Alapítvány 300 OOO 300 OOO 
1105 Budapest, Bánya utca 31. I/7. 

33. Szent László Király Alapítvány 235 OOO 80 OOO 
ll 02 Budapest, Liget utca 35/b. 

34. Természetes Gyógyítás Alapítvány 300 OOO 80 OOO 
1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 

35. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 300 OOO 300 OOO 
1101 Budapest, Könyves Kálmán krt 25. 

36. Növekvő Hold 300 OOO o 
Humánszolgáltató Alapítvány 

1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 
Mindösszesen: 9 226 700 5 OOO OOO 
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II. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottsága meghozza az előterjesztés l. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2012. április 20. 

Törvényességi szempontból ellenjegyzem: 

J. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága 

... /2012. (IV. 26.) határozata 

a civil szervezetek 2012. évi támogatására kiírt pályázat elbírálásáról 

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, 
valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek részére a 2012. évi konkrét 
prograrnak és működési célok támogatására kiírt pályázatra benyújtott kérelmek alapján az l. 
mellékletben meghatározott szervezeteknek nyújt támogatást- megállapodás keretében- a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
4/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 16. sora terhére. 
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l. melléklet a .. ./2012. ( .. )KOS határozathoz 

Sorszám Civil szervezet neve Támo2atás (Ft) 
l. Budapest- Kőbányai Evangélikus Egyházközség 120 OOO 

1102 Budapest, Kápolna utca 14. 
2. Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért 260 OOO 

CIKK Egyesület 
ll 08 Budapest, Mádi u. 173. 

3. Cukorbetegek Budapesti Egyesülete 70 OOO 
1077 Bp., Wesselényi u. 17. 

Kőbányai Cukorbetegek Klubja 
ll 05 Bp., Előd utca l. 

4. Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, 200 OOO 
Szabadidő és Sport Egyesülete ll 06 Budapest, 

Hatház u. ll. 
5. Horvát Hagyományőrző Egyesület 150 OOO 

ll 02 Budapest, Liget utca Ile. 
6. Kőbányai Fiatalok Egyesülete 70 OOO 

ll 05 Budapest, Havas Ignác u. l. 
7. Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 220 OOO 

ll 05 Bp., Harmat utca 23. 
8. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 100 OOO 

Kőbányai Csontritkulásos és Mozgásszervi Betegek 
Klubja 

ll 05 Budapest, Előd utca l. 
9. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 200 OOO 

Koccintós néptánccsoport 
ll 05 Bp., Szent László tér 7/14. 

10. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 230 OOO 
Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 

ll 05 Bp., Szent László tér 7114. 
ll. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 100 OOO 

Harmat Nyugdíjas Klub 
ll 05 Bp., Szent László tér . 7/14. 

12. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 100 OOO 
Kőbányai Férfikar 

1105 Bp., Szent László tér 7114. 
13. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 100 OOO 

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

14. Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 100 OOO 
Örökzöld Nyugdijas Klub 

ll 05 Bp., Szent László tér 7114. 
15. Lokomotív Turista Egyesület 160 OOO 

ll 03 Bp., Csombor utca 411. 
16. M-Erték Kulturális Egyesület 150 OOO 

ll 04 Bp., Harmat utca 76. 
17. Mo~ássérültek Budapesti Egyesülete 260 OOO 
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1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. 
Kőbányai Szervezete 

1105 Bp., Halom utca 37/b. 

18. Nagycsaládosok Kőbányai 260 OOO 
Szent László Egyesülete 

1103 Budapest, Örmény u. 12. 
19. Nagycsaládosok Országos Egyesülete 260 OOO 

1056 Bp., Március 15. tér 8. 
NOE Óhegyi Csoport 

ll 05 Budapest, Bolgár utca 6. 
20. Sibrik Kertszépítő Egyesület 100 OOO 

1108 Budapest, Maglódi út 105/c. 
21. Budapesti Zsidó Hitközség 100 OOO 

BZSH Központi Temető 
ll 08 Budapest, Kozma utca 6. '~ 

22. Budapest Külsőkőbánya 150 OOO 
Szent Család Plébánia 

1103 Bp., Kada utca 25. 
23. Budapest- Kőbánya Szent László Plébánia 160 OOO 

ll 02 Budapest, Szent László tér 25. 
24. Budapest- Rákosfalvai Református Egyházközség 100 OOO 

1106 Bp., Kerepesi út 69. 
25. Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 70 OOO 

ll 05 Bp., Előd utca l. 
26. Kőbányai Szent György Plébánia 140 OOO 

ll 04 Budapest, Söi"gyár utca 73/a. 
27. Lengyel Perszonális Plébánia 100 OOO 

ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 
28. 56-os Magyarok Világszövetsége 80 OOO 

l 097 Bp. Koppány utca 5-11. 
MV Kőbányai tagszervezete 
ll 02 Budapest, Ónodi utca l. 

29. Magyar Szakszervezetek Országos Szövetsége 80 OOO 
1068 Bp., Városligeti fasor 46-48. 
Kőbányai Nyugdijas Szakszervezet 

ll 02 Budapest, Állomás utca 9. 
30. V ak ok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete o 

1146 Budapest, Hermina út 4 7. 
31. "A zene mindenkié" Egyesület 50 OOO 

ll 02 Bp., Füzér utca 27 /a. 
Összesen: 4 240 OOO 

Határidő: 2012. április 26. 
Feladatkörében érintett: a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért felelős 

alpolgármester 
a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 
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2. melléklet az előterjesztéshez 

BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATOT 
hirdet 

kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, 
de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel 
rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő 
egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére a 2012. évi konkrét 
programok és működési célok támogatására 

Pályázat célja: 
A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, 
de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szervezetek, valamint Kőbányán működő 
egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok támogatása a kerület értékeinek 
megőrzése, az épített és természeti környezet védelme érdekében, valamint a kőbányai 
lakosság gyermek, ifjúsági, felnőtt és nyugdíjas korosztálya részére hitéleti, kulturális, 
hagyományőrző, művészeti, oktatási, ismeretterjesztő, közösségépítő tevékenység végzése 
érdekében, konkrét programokra, valamint működési célú költségekre. 

Pályázaton nem vehetnek részt: 
Sport és polgárőr egyesületek, valamint intézmények és azok alapítványai. 
Jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok. 
Munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetek. 
Azok a szervezetek, amelyek az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséró1 szóló 
412012. (IL 27.) önkormányzati rendelet 9. melléklete 14-17. és 21-32. sora, 
valamint a céltartalékokról szóló 14. melléklete 30. sora alapján részesülnek 
működési célú támogatásban. 

Pályázatokhoz rendelkezésre álló keret: 
Pályázatonként elnyerhető támogatás: max1mum: 

Pályázati folyamat időrendje: 
- Beadási határidő: 2012. április 13. (péntek) 12.00 óra 

5 OOO OOO Ft 
300 OOO Ft 

A pályázatokat a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság a 2012. áprilisi rendkívüli 
bizottsági ülésén bírálja el. Elszámolás: a támogatás folyósításakor megkötendő 

megállapodás szerint. Támogatási időszak: 2012. január l. és 2012. december 31. között 
megvalósuló programok. 

Pályázati feltételek: 

-Egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be. 

- Pályázni csak erre a célra rendszeresített Pályázati Adatlapon lehet. 

Kötelező mellékletek: minden esetben szükséges a szervezet indokolással ellátott kérelme 
(max. l oldal), valamint 
- A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
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Kőbányán tagszervezetteVszervezettel rendelkező szervezetek, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok 2012. évi támogatásához: 
l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, csak új pályázó esetében. 
2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről. 
3 A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás 
a szervezet nyilvántartott adatairól. 
4. A létesítő okiratnak (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány esetében alapító 
okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata, csak új pályázó esetében 
5. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata. 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 
7. Annak igazolása, hogy szervezet a beszámolóját letétbe helyezte az OBH-nál 
(Országos Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott 
küldemény postai feladóvevényével kell igazolni. 
8. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolása, hogy a közhasznúsági 
mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Amennyiben a szervezet még nem helyezte letétbe a beszámolóját, illetve a 
közhasznúsági mellékletét a pályázat benyújtásáig, ennek igazolására türelmi időt 
határoz meg az Önkormányzat a nyertes pályázók részére, amelynek zárónapja a 
megállapodás aláírásának időpontja, mely időpont jogvesztő határidő, nem teljesítés 
esetén a szervezet elesik a támogatástól. 

- Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 
l. Alapító okirat másolata csak új pályázó esetében 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a me ll ékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

- Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 
l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés másolata, csak új pályázó 
esetén 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék 
által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a szervezet nyilvántartott 
adatairól 
3. Az alapszabály másolata csak új pályázó esetében 
4. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 

Nem vehet részt a pályázaton olyan szervezet, amely a Budapest Főváros X kerület 
Kőbányai Önkormányzat bármely pályázatán nyert összegekről a megadott határidőig nem 
számolt el, illetve van köztartozása. 

Az elszámolás módja 
l. A támogatás felhasználásáról történő elszámolás határideje a program lebonyolítását 
követő két hónapon belül, de legkésőbb 2012. december 31-éig. 
2. Az a pályázó, aki határidőre nem számol el a támogatási összeg felhasználásáról, vagy a 
támogatás összegét nem a támogatási célra, vagy nem szabályosan használja fel, a 
következő évi önkormányzati pályázatokból kizárásra kerül. 
3. Amennyiben a pályázó már részesült a pályázat leadásának évében más önkormányzati 
támogatásban, azt a pályázatban fel kell tüntetnie. 
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Pályázati eljárás: 

A pályázatot a mellékletekk:el együtt az előzőekben felsorolt feltételek alapján l eredeti és 
l másolati példányban kell benyújtani a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai 

Önkormányzat, Polgármesteri Hivatala, Humán Iroda, Oktatási, Kulturális és Civil 
Csoportjánál (Kisebbségek és Civil Szervezetek Háza 1105 Bp., Ihász utca 26.). A 
pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748, telefonszámon, illetve a 
szabados_ heni@kobanya.hu email címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti címen 
személyesen, postai úton is, illetve 2012. március 20-tól letölthető az önkormányzat 
interneten honlapján a (www.kobanya.hu). Az adatlap másolható! 

Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati feltételeknek elutasításra kerül! 

A nyertes pályázókkal a Budapest Fő város X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
megállapodást köt, melyben rögzítik a pályázati összeg folyósításának feltételeit, a 
támogatás célját, az elszámolás időpontját és módját. 

A támogatott civil szervezet hozzájárul ahhoz, hogy nevét, címét és a támogatás 
összegét a támogató a médiában, valamit az önkormányzat internetes honlapján a 
(www.kobanya.hu) nyilvánosságra hozza. 

Budapest, 2012. március 13. 

Révész Máriusz sk. 
elnök 
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,,; 'i<fl.ijiiNY~~ ·ö:'<~~n~~1>;.·.:.·v·zA:í.~ · 1 
Pole,árrtt<."~ten H·vóttala l 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrétprogramokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség Gogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: ... ~~~:.:~.~~ .. §:V:~~~~~~-.~~~~~ 
Székhelye:).1C?&..}?.f.: .. !?.~?.'.~~ .. ~:)~.· ............ Adószáma: .. )~~1.0.~~::J:.~?:-: .. . 
Képviselő neve: ... ~~~.~.?~~ .. Q:;}.~} .................................................... . 
B, ' ' . b . ' d't ·- S ' PK -rrosagt eJegyzes a urna: . . . . .. . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. zama: .......................... .. 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe:.~~?.::::~~.~.:.}t~~.~~.~~~.§~l.. .. ~.e..~~ ·\-w· 

E h , · kö .. , t, b' • • · ·1 , · ·1 · • f"'v'\oo·~j "oJ;t. (IL IM) gy azt zosseg ese en rrosagt nyt vantartast aJstromszama: ~ .... . .. . P.-....... :.. • 

Hte-\Lcc66 /:l.. 
~ 3.1 A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

_ 4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tag csoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

..................................................................................................... 
5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .... QT~ ... ~~~---~~~-1;;.: .............................................. . 
Címe: ... ~~?. . .t.:.~~~·····~-~~~ .... 9.~~-~~ ... §.~.~~--~.: ...................... . 
Bankszámla száma: ...... ~~.'±~:'2~?.2-: .. ::: ... ?.:?::Íj~.Q~.~.&..~ ...................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) ...... ~.~~- ... ~ 
' ...................................................................................................................................... 

91 A · · ló ftá á k 'dő •··· (k det ' ) ;lcJ!l- ..U...o1; A - i.oÁ'- ·oU · ~ · . program megya s s na 1 szalUl: ez e-vege ............. ::.;-.. ~ .............. . 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kor, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem telj es költség saját forrás igényelt támogatás 
me~nevezése 

~'ciib~ A.4o.ooo A~O .OOO -
~1 n.soo. ·- '8::(.K"IOO 

~ (;1- .roa - {;1-,('dJ 
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btl4őó~~· fo.ooo - 8oooo 

e,.O~l.. .C:oe..o~. ~')...&L>Q . - ~?-.~. 
.. "fel{ eo Osszesen: ~l-fi.SOo .f1 . 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2012 . . ~~~~: .. !..'~ .. ~ ..... 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból fmanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállatok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbánvai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
elszámalak 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

a . pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki l 



~~o -S"g\2..oA2 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Fiatalok Kőbányáért/2012 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közös~égűogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: ...... Civil Ifjúsági Kör Kőbányáért (CIKK) Közhasznú Egyesület 

Székhelye: ...... ll 08.Budapest Mádi u.173 ...... Adószáma:. 18173644-1-42 ........... . 

Képviselő neve: ....... Edényi László ....................................................................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2001 június 22. Száma: 14.Pk.60.432/200117 ............. . 

Közhasznúsági fokozata: nincs D, közhasznú X, kiemelten közhasznú D 

Tel. szám, e-mail címe: .... 06-70-389-0327; edenyi@interware.hu .................................. . 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés) ** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

Címe: ...................................................................... ; ............................................... . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: .................................................................................. . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

···~·····~······················~················································~····················· 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: .............................................................. . 

Neve: ............................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe .......... Edényi László, 06-70-389-0327 
edenyi@interware.hu ................................. . 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..... OTP Bank Nyrt ........................................................ . 

Címe: .............. Budapest VI. Andrássy út 83-85 fiók. ......................................... . 

Bankszámla száma: ...... 11706016-20805742 .............................................................. . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal). A 2012-es évben a 
CIKK Egyesület folytatni kívánja az előző években sikeres programjait, illetve 
szerepet vállal a kőbányai környezettudatos gondolkodás és az önkéntesség 
erősítésében. A 2012-es év folyamán egy olyan programsorozat megvalósitását 
terveztük el, amelynek során segítséget nyújtunk a fiatalok számára a 
társadalmi beilleszkedéshez, a kutatás és az ismeretszerzés népszerűsítéséhez, 
illetve támogatjuk a környezettudatosság és az egészséges életmód 
népszerűsítését a fiatal korosztály körében. 
További részletek a mellékletben. 

9.1 A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) .. .. 

2012 január 1-2012 december 22 .................................. . 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 
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Képzés önkéntes 
program ok 150.000 Ft 75.000 Ft 75.000 Ft 
szervezésére (utazás, 
szállás, előadói díjak) 

egészségfejlesztő és 
sportfoglalkozások 90.000 Ft 40.000 Ft 50.000 Ft 
költsége 

Előadások költsége 80.000 Ft 20.000 Ft 60.000 Ft 
(Szabadegyetem) 

Könyvelői díjak, 
banki költségek 110.000 Ft 15.000 Ft 95.000 Ft 
dokumentációkhoz 
szükséges 
költségek: 
nyomtatópatron, 
elem stb. (működési 
költségek) 

Környezetszépítő 

program költségei 30.000 Ft 10.000 Ft 20.000 Ft 
( szerszámok, 
szállítási díj, 
növények, ásványvíz) 
Osszesen: 460.000 Ft 160.000 Ft 300.000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: •..•••••• 300.000 Ft •..••.•••......•.••....• 

Budapest, 2012 ..... április 11.. ......................... . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatcis. .:, 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat &lé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 



............................................................................................................ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 

vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Az adatlapot számítógéppel. 
nyomtatott betzikkel töltse. ki! 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézményvezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

........................................................ 
Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ennek hiányában olvashatóan, 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok 2012. évi támogatásához: 

l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bírósági bejegyző végzésének másolata, csak új pályázó esetében 
2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 
3 A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás 
a szervezet nyilvántartott adatairól 
4. A létesítő okirat (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a 
szervezet képviselője által hitelesített másolata csak új pályázó esetében 
5. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 
7. "Az egyesülési jogró l, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75.§ (l) 2012. január l. napját követően 
csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást [ ... ], amely a 30. § szerint 
letétbe helyezte beszámolóját (mérleg, egyszerűsített mérleg), az eredménykimutatás 
(eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében (a kiegészítő melléklet és a 
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közhasznúsági melléklet) ennek megfelelően pályázónak mellékelni kell a pályázathoz 
annak igazolását, hogy szervezet beszámolóját letétbe helyezteazOBH-nál (Országos 
Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.). A letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény 
postai feladóvevényével kell igazolni. 
8. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, hogy a 
közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 

Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 

l. Alapító okirat másolata csak új pályázó esetében 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 

l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés másolata, csak új pályázó 
es etén 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi Törvényszék 
által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a szervezet nyilvántartott 
adataíró l 
3. Az alapszabály másolata csak új pályázó esetében 
4. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrétprogramokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség űogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet nev_:.: .G&.JJa~.ek.. .. ~: .. ~-········· 
Székhelye::D.~./'~L~.~~~!-1.Jf.:.Adószáma:.J.~Q2Ji .• lf:q-:;/.:::~~-· ..... . 
Képviselő neve: ... $.d..w..d.~.Á~~~ .. e: ................................................................... . 
B,'' 'b. 'd' · 1°-a o;J .v- S' ·PK G" llr"i 1rosag1 eJegyzes atuma ... ':J;.lO •.... ·.O.J.: ..•.•.. zama. ...~h-.'<'H ................ . 

Közhasznúsági fokozata: nincs O, közhasznú f:ig., kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe: .. ~h~::-f~iS" ... , ..... f;.~.<;.,.@?.ff~'k·.tn~~ .. :f:v.~ .......................... . 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási la j stromszárna: ......................... . 

3 .l A kőbányai tagszervezet * 

Neve: .CJ?x~ ... ~I;;~.~:~CCíme: .J.!.r;lr.: .. ~:f··~'"':-.H.-.HR ... : ........... . 
.--- f J! f 

Tagszervezet vezető neve: .... l&\Jr.·J'!.~ ... :J~\:"..a~.fk.C. ................................................. . 

Telefonszáma, e-mail címe: ... ~9.9.::-.~.1:3.~ ............................................................. . 

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ..................................................... .. 

It' ' t"'' k n ezrneny, veze OJene neve: ................................................................................ .. 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 
r 

-~ ..p,t 
6/At , .&ll" tl.& ' · "l' \"',..."•eAjl(QVOfv11L ~~~(J.-.M-~2._ . ema~.e e os neve, e e~.onszama. e-mai Cime ..... ~ ................ (,. ........ tW-1 ..... -:.~ 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ... 9. {. '?. ~~ .................. ~ ........................................ . 
Címe: .. {g_:f..:f .. b.W.F:1 ... ~00:~:::~.: .. k#J. .... ~ .......... ;;~······································· 
Bankszámla száma: .. ~ .. U.la:f.Q.t'i.:;:.!)ll.i.l:t~Jalr:, ............................................. . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 
:::\ >uJJtb ka l ' o f ~ ' l . l ....... 1 ...... ~ ......... ~;~·~·~1~/A. .. ~ .... ~.~it~.~ .... Q~~~ ....... : ..................... . 

9.1 A program megvalósításának idöszaka:(k.ezdete-vége) ................................... .. 

.Loti, Ol - ~of~. 1 !l.. ,.3( • ..................................................................................................... 
* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének ·és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támog~t?:" 
<-; 

megnevezése 
·~~----~~~-

1 ~ . -U~ ~s:-oeö "''4'~~ r 
iS: 00..:) 

·----~ 

l' 

\;-J..ell{~'t~ ~ t.b.ul, loll 35". ooo ~ooJ 
~v ~~ 

--~·····-

~~~u:;c{,. ~ '-n.oo.:J 'la.<>QJ tu ·~· 
~ ú.l.N'O~ ... 
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1~00:? 1~oo::> ev·~~ ~C61J. ~ v O' .. 

.. 
Osszesen: l oJ": oov 

I , Itt' t' ·· lob ooo ·.--genye amoga as osszesen: ........ : ....................... . 

1 ' • 

Budapest, 2012. ··Yf·IY,.·~· ... k. ........ . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

-Kötelezettséget vállafok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat [elé a megállapodásban rögzített határidőig 

elszámolok. 

BUDAPE~ EGYBSÚLETE 
.... 10.71.B.u.d.a'f~lény.i.JJ,.l7. •.. 

a pályázó 1Mőf:Mnya1. Pt~elyü civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

T'~'""......,K 
C" :~,...QRJ3-• 1űu:é 

~_,1\..'l. "'1' .• . :B 

r.~.1\Wl. .... ~~~-(tf .. f ............... B~~~;~1 
............. . 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 0#-~'§s>.:, ~oná1is egyesület, 
vezetőjének aláírása cégszerű aláírása és bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Az adatlapot számítógéppel. 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ennek hiányában olvashatóan, 



~'V o -5~\J-all 2 
. 2011 ÁPR 1 3. 

( 

0 ' M 16 l, L-li-+-. Lé\ 

Érkezett: 

PÁLYÁZATIADATLÁP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Esztergom és Párkány történelmének, kultúrájának 
megismerése, nevezetességeinek megtekintése, közösségépítés, 
hagyományőrzés, működés. 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösség (jogi személy), ifjúsági szervezet, 
alapítvány 

A pályázó 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: PK 12. Pk. 61096/2003/4., 

Közhasznúsági fokozata: nincs O, közhasznú O, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe: +3611262-8883, bekeeva46@gmail.com 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

Telefon'száma, e-mail címe: ....................................................................................... . 



4.1 A· kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi 

személyiség nélküli szerveződés)** 

IntéZlllény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ..................................................... .. 

I t' ' t"'' k n eZilleny, veze ojene neve: ................................................................................. . 

Telefonszáina, e-mail cím.e: ..................................................................................... . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ............................. . 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

·A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: 

Címe: 

Bankszámlaszáma: 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe Beke Józsefné, +361-262-8883 

bekeeva46@gmail.com 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt., X. kerületi Fiók 

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

Bankszámla száma: 11710002-20084448 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal). Tanulmányi 
kirándulás megszervezése idős nyugdíjasok részére. Esztergom és Párkány város 
nevezetességeivel való megismerése közösségépítés céllal, hagyományőrző 
karácsonyi ünnepség a nyugdíjasok részére, környezetvédelmi program, valamint 
2012. évi működési támogatás. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) 2012. január l-jétől -

2012. 12. 31-ig. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek 
pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionális szervezete 
tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása szükséges. 
Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 



3 

10. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Autóbusz fuvardíja 120 OOO Ft 40 OOO Ft 80 OOO Ft 
parkolás 

Belépőjegy, 35 OOO Ft 5 OOO Ft 30 OOO Ft 
idegenvezetés 

Szakmai étkezés 50 OOO Ft 10 OOO Ft 40 OOO Ft 

Karácsonyi program 40 OOO Ft 10 OOO Ft 30 OOO Ft 

}CörnyezetvédehrU 30 OOO Ft 10 OOO Ft 20 OOO Ft 
takarítási program 

Működési, dologi liO OOO Ft 50 OOO Ft 60 OOO Ft 
költség-ek (posta, 
papír, bankvezetés, 
telefonkártya, 
fénymásolás, stb.) 

.. 
Osszese n: 385 OOO Ft 125 OOO Ft 260 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 260 OOO Ft 

Budapest, 2012. április ll. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból fmanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 



S, \'Q- l,~\ lio AlJ 
,. Y\ E-LL-i\( L~\' 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó 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:1996. július 27. Száma: 9. Pk. 60.544/1196/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs X, közhasznú O, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe: 70/335-7995, ispi56@freemail.hu 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................. ; ............................... . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

..................................................................................................... 
5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe Ispánovity Éva, 70/335-7995, 
ispi56@freemail.hu 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Címe: ll 02 Budapest, Kórősi Csoma sétány 6. 

Bankszámla száma: 111710002-20083021 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal 
A Horvát Hagyományőrző Egyesület 2012. évi tevékenységének támogatása. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) 2012. április- december 

"' A 3. pont csuk. a nem kőbányai székhelyű, dc Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

··- "' 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támog2tk: l 
megnevezése 

Működési költség 
' (könyvelés, bank, posta 150.000 75.000 75,(1í)!" .. l 

telefon költségei) .. J 
Utazási költség 
(fell~ések helyszínére) 350.000 200.000 15o.nnn 1 

-· 

Népviselet beszerzés 150.000 75.000 75 (l('l(ll .. . ,J .. 
Osszesen: 650.000 350.000 300,0ú0 

Igényelt támogatás összesen: 300.000 Ft 
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Budapest, 2012. április 3. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállalak arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

elszámol ok. 

............................................................................................................ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 

vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Az adatlapot számítógéppel. 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

........................................................ 
Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ennek hiányában olvas hatóan, 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok 2012. évi támogatásához: 



f:.?o-'f-~\~~t 
& . M ~ L\.....~"--!ve\ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
báttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Kőbányai Fiatalok Egyesülete, tavaszi verseny programjai és tanévzáró 
tán_cg_l.\la. 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség (jogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Kőbányai Fiatalok Egyesülete 

Székhelye: 1105. Bp. Havas I. u. 1-3 Adószáma: 1817 6630-1-4 2. 

Képviselő neve: Gálicz Attila 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2002.02.18. Száma: Főv. Bír. Pk.60477/200113 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

TeL szám, e-mail címe: tel: 0670 311 3 398 email: kobanyaifiatalok@t-online.hu 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: .......... : .............. . 

3 .l A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ............................................................................................. . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi báttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ......................................................................................................... . 

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

T~o-c.~cmort. klnh. kör meo-nevezése .. _. 

\. 
t 



IntéZIUény, vezetőjének neve: ................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail cúne: ..................................................................................... . .. . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

..................................................................................................... 
5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A zárnia t " , . t, t d tai. s veze o penzm eze a a : .............................................................................. . 

Neve: .............................................................................................. . 

Cúne: .............................................................................................................................. . 

Bankszámlaszáma: ......................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail cúne Gálicz Attila tel: 0670 311 3398 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Unicredit Bank 

Címe: 1102. Budapest. Körösi Csoma stny. 8. 

Bankszámla száma: 10918001-00000055-97660006 

8./ A program célja (részletes lei'rns a meHékletben, max. 1 oldal) 

Kőbányai gyermekek tánc művészeti oktatása 

9 .l A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) 2012. május 02- 2012. június. 30. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintéZinén y vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Buszbérlés l 90.000.- 30.000.- 60.000.-
május. 14. 

Nevezési díj.l 52.000.- 22.000.- 30.000.-
május. 14. 

Buszbérlés 2. 90.000.- 30.000.- 60.000.-
Május. 19. 
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Nevezési díj.2. 90.000.- 45.000.- 45.000.-
Május. 19. 

Terem bérlés 90.000.- 10.000.- 80.000.-
Körösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központ 

Összesen: 412.000.- 137.000.- 275.000.-

Igényelt támogatás összesen: 275.000.-ft. 

BudapeSt, 2012. április. ll. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

-Kötelezettséget vállaZok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerulet Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 



s ~o -t:Jlf2.-o4~ 
r9- M~cu6~G~\ 

Iktatószá 

Érkezett: 

BUDAPESTFÓVÁROSX.KERÜLETKÓBÁNYA.~··aA~~UL~~--~~~~ 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

~---------------P __ Á_L_Y_A_'z_A __ T_I_A __ D_A_T_L_A __ P ______________ ~I. 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: ?..D\1 . ~ ~\Wdl~ \tó~e'qAve. l rroct'O~-XO- l 
· • \flnll _l \e_; 

2 l A 'l ' b ~Q.!P,ObY.k>S, kJ.:.a..-U--L-~~ 0 V'CL ··1 l . t . pa yazatot enyujtó 1rosagon bejegyzett szervezet, egyesu et, va amm nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

- - - - ------~- - ~- - - ------ --

A pályázó szervezet neve: .. ~Q .. \??.t.~:(.~.\ .... ~.~f.f.:9.:: .. (~ .. Jth.~\'j.~.~.f(t.:~K .. fG-\{f~ V--\.- li T~ 
Székhelye: A ~9.~:.».{).:JJ.-A..R..MhT. .. U.:.L?.>.J./YAdós7;áma: . .A&.A1.9.~.b.h::: .. ~.:..~2 

l 
Képviselö neve: ... .'!./::1..l.N.h..Y. ..... t1.t:~~J\ .............................................................. . 
Bírósági bejegyzés dátuma: dm.Q .... ~L.tL ....... Száma: PK .. 00.~\~JJ..RR~ ... . 
Közhasznúsági fokozata: ~ , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: .. 9.e;,::.7.-9..::.f.~.~.::-.j.~.~.~ ... ; ..... ~~-;;..~ .. t? .. 9&~~: c..OCM 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 



Telefonszáma, e-mail cúne: ....................................................................................... . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail cúne: ................................ . 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: .............................................................................................. .. 

Cúne: ............................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail cúne ................................................... . 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 
'\3 . tl)(}\1'1' l 

Megnevezése: ..... OT:9..~h..~.~ ... hJ~.~.I ....... v...~\.~~t~ .... ~~~ ..... . 
, ~ . lJ ~ ~ • ff' <:;.) . .J. ~ IW tlU G 

Cnne: ........ f-1 .. : ... '0..: .... ~.'f..Q.~.t .... Y::>.Q.~.Q... ••• ~.( .. ~~~,.~;.-;~;·······: ...•.•...•.•. 
Bankszámla száma: .... J(f.J .. Q.QQ.l.-.. ::: .. i.QQ .. ~.~.S.{Q.C, ..................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 
'1"' l.L l · J~ • b_óo l "n'/\!?h ~ ....... ~ ........ !Z:v..t ... ~ ............ ~ ... : ..... ~':\~: ... t'f.-.. \ ... f.X.Q.qyY.QJ.MQ ....... ~.~ . 

...... ~.o..p.9v.~:t.b~U.1.~C.o.k ... e:e~~~U.lf?:.AP.-. ..................... .. 

9.1 A program megvalósításának ldőszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

...... .?.:<?J?:-..... ~~ .. A .. ~ ... ~A~ .... ~~~Y!1-.'?!.~.JJ .............. , ..... . 
* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szeevezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l 0. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt bb, .. 

me2nevezése 

E \(S o.A), t d.~ i 1.5'0 OOO 50000 LOO 

)J~o~ b.óeA. ~o O Ot> )..O o 00 ~(; 

.b.:Uk..' 
LYO 0 :2....Q.k 

3o OOű )..oooo ~o 
l 
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Osszesen: 

.. 'b .. o.o .... o.o..Q.:: .. 
Igényelt támogatás összesen: 

\ (. -~ 12_. 
Budapest, 2012 . .. 9.-::f' ... ~.U ..... L .... 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból fmanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállafok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

~ elszámnlok 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

alapítvány 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 
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Érkezett: O 12. 
r-~----~==~===-----~ 
f!~mi t\ ... ,.,.. .... '"'"'öb Előadó: 

BUDAPEST FŐVÁROS~· KERÜI;ET KÖ~ÁNY "p~~H?~T~ \ 
KEPVISELO-TESTULET . '. ' · -J U 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, egyesület, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek 2012. évi konkrét programok és 
miíködési célok támogatására. 

1./ A pályázat címe: 

KŐCSONT KLUB 2011. évi programjainak és működésének támogatása 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet 

Neve: ............................................................................................................................ . 

Címe: ................................................................... Adószáma: .................................. . 

Képviselő neve: ........................................................................................................... . 

Tel. szám, e-mail: ....................................................................................................... . 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ....................................................................................... ,. 

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



4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi 

személyiség nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: KÓCSONT KLUB 

Intézmény, vezetőjének neve: JoósTamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma: Gáll Gizella; 262-2058 

5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

Neve: OTP Bank Nyrt. 

Címe: 1054. Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszámlaszáma: 11784009-15510079 

6.1 A témafelelős neve, fax- és telefonszáma: 

Selmeczi Kovács Irén, tel: 0670/3198222 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ... . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) lásd Melléklet 

D D D D D D D D D D D D e D D t t t t e t t t e t t t t t t t t t t t t D D D D D D D D D D D D D D D D e e D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D e D D D D D D D<> D D D D~"~ h ~ ' " ' ' 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége): 2012. 05. 01-"léC ··' 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező 

pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionális 

tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláir. • 
Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 
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10. A program tervezett költsége: 

Költségnem telj es költség saját forrás igényelt támogatás 

Gyerek program 128.200,- 80.000,- 48.200,-

Kirándulás 610.800,- 450.800,- 160.000,-

Működési költség 90.000,- o 90.000,-

Összesen: 829.000,- 530.000,- 298.200 

Igényelt támogatás összesen: 298.200,- Forint 

Budapest, 2012. 04. ll. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
· ·· -·. ·· - adat{}k-€8. információka-valóságnak megfelelnek._ .. 

- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállaZok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat &lé a megállapodásban rögzített 
határidőig elszámolok 

~'-~.if..~ .. k'tt 
1%ályázó kőbanyai tagcsoport, 

klub, kör vezetőjének aláírása 
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~atószám: ::i( -:··:· . 2012 A.PR 1 J. "~~f$~ l 
Erkezett: 2 12. l 

&16uém; \ ........ ;~:~f.bb Előadó: i 
BUDAPEST FÖV ÁROS ~· KER~ET KÖ~ÁNY I~N'I}Q~\··:-tJ 

KEPVISELO-TESTULETE . ~ ~ 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, egyesület, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek 2012. évi konkrét programok és 
működési célok támogatására. 

1./ A pályázat címe: 

A Koccintós magyar és a Kincsős Szülők Csapata szlovák néptánc csoportok 

kulturális fesztiváljai 

2./ A pályázatot ~enyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösség (jogi személy), ifjúsági szervezet 

Neve: ............................................................................................................................ . 

Címe: ................................................................... Adószáma: .................................. . 

K , . l" epv1se o neve: ........................................................................................................... . 

T l , 'I· . e. szam, e-ma1 : ...................................................................................................... .. 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * 
N . C' . eve: ................................................. , 1me: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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



4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi 

személyiség nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Koccintós néptánc csoport 

Intézmény, vezetőjének neve: JoósTamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: joos.tamas@korosi.org 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma: Gáll Gizella; 262-2058 

5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

Neve: OTP Bank Nyrt. 

Címe: 1054. Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszánllaszáma: 11784009-15510079 

6.1 A témafelelős neve, fax- és telefonszáma: 

Sturcz Anna; tel: 06-70-3273925 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ... . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) lásd Melléklet 

.............................................................................................................................. ~ ~ 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége): 2012.09. 01-30. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel rendelkező szerv..;:;~:.kk 

pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionális szcr·, ·:e 

tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása sz:!· ;;;ges. 
Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 
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l O. A program tervezett költsége: 

Költsée;nem teljes költség saját forrás igényelttámogatás 
Szállásköltség 300.000,- 110.000,- 190.000,-
(szlovák csoport) 
Etkezés félpanzió 150.000,- 150.000,- O-' 
(szlovák csoport) 
Helyszínek közötti 50.000,- 15.000,- 35.000,-
utaztatás költsége 
(csoportos utazás) 
Terem bérleti díja 88.000,- 88.000,- 0,-Ft 
(KÖSZI nagyterem 
gálaest) 

Hangtechnika 25.000,- O -Ft 
' 

25.000,-
(gálaest) 

Zenekar (gálaest) 150.000,- 100.000,- 50.000,-

.. 
Osszesen: 

Igényelt támogatás összesen: 300.000,-Forint 

Budapest, 2012. 04. ll. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat (elé a megállapodásban rögzített 
határidőig e/számolok. 

(ir ();. 
........ :-:~ ............. . 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 
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Iktatószá 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: A Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub pedagógus napi és 

karácsonyi ünnepsége. 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. Adószáma: 15510079-2-42 

Képviselő neve: JoósTamás igazgató 

B, ' ' . b . ' d'tu S ' PK trosagt eJegyzes a ma: . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . .. zama: ........................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs O, közhasznú O, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 
Egyházi közössé g esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Gárdonyi Géza Nyugdíjas Pedagógus Klub 

Intézmény, vezetőjének neve: Joós Tamás igazgató 



í Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: Szigeti Mónika, 260-9959, 

szigeti.monika@korosi.org 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP Bank Rt. 

Címe: l 0 56 Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszáinlaszáma: 11784009-15510079 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe: Tengg Józsefné 262-6831, 
30/638-1735 és Köő Jánosné 0630/676-8466 kavicszsoka@gmail.com 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..................................................................................... . 

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

Bankszámla száma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) A kerület nyugdíjas 

pedagógusainak összetartása, programok szervezése, közösségi élmény nyújtása. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) 

2012. június és december hónapban. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tag~zervezettel/szervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport veze~'-./·· 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt tár. .. 

megnevezése 
-·. 

Pedagógus napi 100.000 Ft - IOQ.Q('' r 

vendéglátás 
Karácsonyi 100.000 Ft - 100.000 l' 
vendégJátás 
Karácsonyi 100.000 Ft - 100.000 Ft 
csomagok 



l 

3 

l Összesen: 300.000 Ft 300.000 Ft 

Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: 300.000 Ft 

Budapest, 2012. április ll. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanús'ítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat te/é a megállapodásban rögzített határidőig 

e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

Az adatlapot számítógéppel. 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 

a pályázó kőbányai székhelyü civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán müködő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ennek hiányában olvas hatóan, 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Veszprém és Balatonfüred történelmének, kultúrájának 

megismerése. 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. Adószáma: 15510079-2-42 

Képviselő neve: J oós Tamás igazgató 

Bírósági bejegyzés dátuma: .......................... Száma: PK ........................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs D, közhasznú D, kiemelten közhasznú D 

Tel. szám, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszán1a: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Harmat Nyugdíjas Klub 

Intézmény, vezetőjének neve: JoósTamás igazgató 



/ 
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Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: Szigeti Mónika, 260-9959, 

szigeti.monika@korosi.org 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP Bank Rt. 

Címe: 1056 Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszamlaszáma: 11784009-15510079 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe: Bors Lajosné ildikob@citromail.hu 
313-0180,0620/4554-063 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..................................................................................... . 

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

Bankszámla száma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

Veszprém, az ezer éves város történelmének, kultúrájának megismerése, 

Balatonfüred nevezetességeinek megtekintése, barátságok erősítése. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége): 2012. október 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrá s igényelt támogatás 
megnevezése 

Autóbuszbérlés 120.000 - 120.000 

Etkezés 40.000 40.000 

Múzeumi 24.000 - 24.000 
belépődíjak 
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/Összesen: 184.000 40.000 144.000 

Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: 144.000 Ft 

Budapest, 2012. április 5. 

-Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

-Kötelezettséget válla/ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat (elé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

1J.Ob ... ~0.~ ............................. ~ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Bors Lajosné 

Az adatlapot számítógéppel, 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ennek hiányában olvas hatv~,--

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Kőbánya Férfikar gregorián zenei továbbképzése. 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. Adószáma: 15510079-2-42 

Képviselő neve: JoósTamás igazgató 

Bírósági bejegyzés dátuma: .......................... Száma: PK ........................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs O, közhasznú O, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Kőbánya Férfikar 

Intézmény, vezetőjének neve: JoósTamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 



A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: Szigeti Mónika, 260-9959, 

szigeti.monika@korosi.org 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP Bank Rt. 

Címe: l 0 56 Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszámlaszáma: 11784009-15510079 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe: lnguszné dr. Barabás Rita karnagy, 
+36703190889, e-mail cím: barabasr@t-online.hu 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..................................................................................... . 

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

Bankszámla száma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

Kőbánya Férfikarnak a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és Kollégiumban 
2012. július 2-től július 6-áig gregorián zenei továbbképzésen való részvétel. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) ................................... .. 

2012. július 2-től 2012. július 6-áig, 5 nap. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az- esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás~ 
megnevezése 

Szállás költség 80 OOO Ft 15 OOO Ft 65 OOO Ft 
10 fűre 
Tanfolyami díj 72 OOO Ft 15 OOO Ft 57 OOO Ft 

-----~; 

Összesen: 152 OOO Ft 30 OOO Ft 122 OOO Ft 
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Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: 122 OOO Ft 

Budapest, 2012. április 3. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra, hogv a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

e/számolok. 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

............................................................................................................ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 

vezetőjének aláírása 

Az adatlapot számítógéppel, 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetow1\ 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ennek hiányában 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 



PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Kirándulás Szegedre és Kassára. 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség (jogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. Adószáma: 15510079-2-42 

Képviselő neve: JoósTamás igazgató 

B 'r' a' ·be· ' d'tum S ' PK 1 os gt ~egyzes a a: .......................... zama: ........................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs O, közhasznú O, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Kőbányai Nyugdíjasok Klubja 

Intézmény, vezetőjének neve: JoósTamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 



A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: Szigeti Mónika, 260-9959, 

szigeti.monika@korosi.org 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP Bank Rt. 

Címe: l 0 56 Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszámlaszáma: 11784009-15510079 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe: Davidovics Lászlóné 0620/540-5092, 
260-0847 

7.1 A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..................................................................................... . 

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

Bankszámla száma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) ........................... . 

Szeged: ünnepi játékok, múzeumlátogatás. 
Kassa: Rákóczi sírja (koszorúzás ), kassai székesegyház, Márai emlékhely látogatása. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

2012. július és szeptember hónapban. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tag&zervezettel/szervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Szeged 28.000 28.000 -
közlekedés 

Etkezés 30.000 30.000 -

Múzeum 48.000 48.000 -
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Színházjegy 44.000 - 44.000 

Szállás 50.000 - 50.000 

Kassa 100.000 - 100.000 
közlekedés 
múzeum 60.000 60.0 00 

Etkezés 40.000 40.0 00 

Összese.n: 400.000 206. OOO 194.000 

Igényelt támogatás összesen: 194.000 Ft 

Budapest, 2012. április 10. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irállyul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

e/számolok 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

.JMJ~M.~~·········································· 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Davidovics Lászlóné 

Kőbányai 

cégszerű 

Kőbányán müködő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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·. KÉPVISELÓ-TESTÜLETE . · · :roqc-c~ 
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSAGA .. 

PÁLYÁZATIADATLAP 
~-------------------------- ---------------------~ 

A kőbányai székhelyfí civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tags~ervezettel rendelkező szenrezetck, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, válamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Kirándulás Debrecenbe. 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
.intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség űogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Székhelye: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. Adószáma: 15510079-2-42 

Képviselő neve: J oós Tamás igazgató 

Bírósági bejegyzés dátuma: .......................... Száma: PK ........................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs O, közhasznú O, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: Körösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése: Örökzöld Nyugdíjas Klub 

Intézmény, vezetőjének neve: Joós Tamás igazgató 

Telefonszáma, e-mail címe: 260-9959, joos.tamas@korosi.org 



A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: Szigeti Mónika, 260-9959, 

szigeti.monika@korosi.org 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Neve: OTP Bank Rt. 

Címe: l 0 56 Budapest, Báthory u. 9. 

Bankszámlaszáma: 11784009-15510079 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe: Decsi Margit 
decsi.margit@gmail.com 30/311-3598 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..................................................................................... . 

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

Bankszámla száma: ...................................................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

Kirándulás Debrecenbe. Közösségfejlesztés, országismeret, szabadidő hasznos 
eltöltése. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

2012. szeptember 28-29. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az, esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l 0. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Szállás költség 160.000 80.000 80.000 

Utiköltség 40.000 20.000 20.000 

Idegenvezető, 100.000 60.000 40.000 
belépők 
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Etkezés 50.000 50.000 

Összesen: 350.000 210.000 140~000 

Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: 140 OOO Ft 

Budapest, 2012. április 3. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat (elé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

Az adatlapot számítógéppel. 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ennek hiányában olvas hatóan, 
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BUDAPESTFŐVÁROSX.KERÜLETKÖBÁNYAIÖNKORMÁNYZáT 
KÉPVISELÖ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, 
de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel 
rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi 
közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi konkrét' programok és 
működési célok támogatására .. 
1./ A pályázat címe: HATV AN ÉVES AZ ORSZÁGOS KÉKTÚRA MOZGALOM 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai . 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség Gogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Lokomotív Turista Egyesület 

Székhelye: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1. Adószáma: 19620039-1-42 

Képviselő neve: Ispánovity Márton 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990. 04. 19. Száma: ll. Pk 62.212/1990 . 
• 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Közhasznúság bírósági bejegyzésének dátuma: 2006.05.16. Száma: ll. Pk. 62.212/1990/5. 

Telefonszám, e-mail címe: 30/549-9963, martin.ispanovic@groail.com 

Egyházi közössé g esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet* 
Neve: ................................................. , Címe: .............................................................. . 
Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 
Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................ . 

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 
nélküli szerveződés)** · 
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Intézmény neve: ..................................................................................................... . 
Címe: ...................................................................................................................... . 
Tagcsoport, klub, kör megnevezése ........ ; ............................................. . 
In , , "., k tezmeny, vezetoJene neve: ................................................................................. . 
Telefonszáma, e-mail címe: ........................... ; ............................... ~ ............................ . 
A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

······························································································;······ 

5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 
A ' l t" ' · t' t adata· szam aveze o penz1n eze 1: ............................................................................ . 
Neve: ............................................................................................... . 
Címe: ...... : ................................•..................................................................................... 
Bankszámlaszáma: ............................................................. : ........................................ . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: ISPÁNOVITY MÁRTON, 

Telefon: 30/549-9963, e-mail címe: martin.ispanovic@gmail.com 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Pátria Takarékszövetkezet 
• 

Címe: 2230 Gyömrő, Szent István utca 28. 

Bankszámla száma: 65100118-11264147 

8./ A program célja a Lokomotív Turista Egyesület által 1952-ben meghirdetett Országos 

Kéktúra mozgalom 60. évfordulója megünneplése és az egyesület által működtetett 

kulcsosház fenntartása (bérleti díj és rezsi költségek) (részletes leírás a mellékletben, max. l 

oldal) 

9./A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 

2012.január J..-2012. december31. 

*A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel!szervezett~l 
rendelkező szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 



. 

10. A program tervezett költsége: 

... 
A kiadásnem megn evezés e 

nntartási Egyesületi kulcsosház fe 
költségeinek támogatása 
Emléktáblakészítés dr. V ízkelety 

romérethen László emlékére 50x60 c 
"Az Országos Kéktúra és 
végigjárták" c. kiadvány 
előkészítési munkálatai 

Költségek összesen: 

akik 
nyomdai 
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Teljes költség Saját forrás 

140 OOO Ft 65 OOO Ft 

85 723 Ft 35 723 Ft 

114300Ft 39 300 Ft 

340 023 Ft 140 023 Ft 

Igényelt támogatás összes en: 200 OOO Ft, azaz kettőszázezer Ft. 

Budapest, 2012. március 3 l. . 

Igényelt 
támogatás 

75 OOO Ft 

50 OOO Ft 

75 OOO Ft 

200 OOO Ft 

-Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatbanmegadott adatok és 
megfelelnek. információk a valóságnak 

- Tanúsítom, hogy jelen pá lyázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat . 
éira. megvalósításával azonos c 

- Kötelezettséget válla/ok a 
Főváros X kerület Kőbány 
e/számolok. 

... 

1 r~ ~1A01j____ 
. ~ ·~ái;~:~~~:i:~~éiili~i;;ü'~i~ii 

szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Mellékletek: 
l. 
2. 
3. 
4. 
5 . 
6. 
7. 

8. 
9. 

A program céljána k leírása 
yző végzés 2 db bírósági bejeg 

Bírósági kivonat a LTE nyilvántartott adatairól 
ALTE létesítő okir ata (egyesületi alapszabály hitelesített másolata (új pályázó!) 

példányának másolata A LTE aláírási cím 
Nyilatkozat (nemle ges a köztartozásról) 
OBH igazolás a 2011. évi beszámoló (beszámoló mellékletek .és közhasznúsági 

aról beszámoló) leadás' 
Az Országos Kéktú ra és akik végigjárták 1952-2001 könyvborító 

ó emléktábla terve Dr. Vízkelety Lászl 

.. 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek,. alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Működés, Családi meseklub 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
inté7Jllényi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: ... M-:~RI~~.K~!t~M~~J~gy~~m~L ................................... .. 
Székhelye:.~P.: . .U9-:l:.H.~®.~~-~:.7~L~J~ .. 4/P ....... Adószáma:J~7.9.9.:?.~.Q::J::-:1::? ............... . 
Képviselő neve: .. N~ID'.AW-~~ ...................................................................................... . 
Bírósági bejegyzés dátuma: .. ?R9?.-.Q?.-R1: .......... Száma: PK 6.0.332/200.913 .......... . 

Közhasznúsági fokozata: .Jl.incs_ , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: .. O~IZQ.?.?.:-44:J29. ... n~gy.~giQ~Q@:vjpm~!Um~ .......................... . 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

I t ' ' t"'' k n ezmeny, veze O Jene neve: ................................................................................ .. 

l 



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

A Pályaza' t 'rt c: l l" ' t l c: ' il ' e 1e e os neve es e etonszama e-ma enne: ................................ . 

. .. . . .. . ·~ ..................... · ........................................................................................................ _. ........................ . 

5. /A pályá:nttot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

7./ A pályá:nttot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .. 9.IT .............................................................................. . 
Címe: .. ~P: J~-9.?.~!?!:~.~!_ ~~~!n~-~~~~!: -~~W:I.lY.. ~: ........................................................... . 

Bankszámla száma: .. ~.~!.~~~~~:~~~~?.~?.? ..................................................................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

................... ~~?.~~~-~-~-~-~~~~~!.~~~~~~~~.P.~~W..~~ .................................................... .. 

.. . .. . .. . .. . .. . . .. .. ~~~):~~:.~~)}~}4~~- ...................................................... .. 

9.1 A program megvalósításának idős:ntka:(kezdete-vége) ................................... .. 

2012.01.01-2012.12.31. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása srukséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

· A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me~nevezése 

Működés: könyvelés, 120000Ft 18000Ft IU2UUUJ:<t 

számlavezetés,irodai 

költség: fénymásolás, 
nnct<:~ "' 'L'. <1. 

c "' 
irodai eszközök 
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6000Ft 74000P 

Összesen: 200000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 
••••• ..l7.€iQO.O.f.t.. •••••••••• 

Budapest, 2012. --~~~!~~ .. !.~: .............. . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

a pályázó székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nvomtatott 
betűkkel töltse ki! 



KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: ~t"i1/e-..f.berv J.fc!. nu>~.r:.cJr;;, It e.t-obe.~ fc-ru:b)J~ 
t:O.~.f>.kct 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség űogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: .. !:-f~ES~:::7.~.~~~---·~-~Y.>:~ .... €.'~.~0.~~±!:: ... . 
Székhelye: .. ~:.J.{-2.§ ..... tt~~~-.SJt: .. 1~ .... Adószáma: ... 1~9.?.P..~?.-.{.:::.1.::.~~ ..... . 

Képviselő neve: .. :té.lf?.I:~~.§~~"P. ..... f..~t:'.<2~ ..................................................... . 
B,' '"be" é d'tu · -1990 A-br Jb' S' ·PK (;l§grL{J rrosagt Jegyz s a ma ............ t.-•.. :......... zama. ·'· .......... t. :~ •...•.•...• 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cÍille: .... !!?~.~::: .. €!?.~:! ...................................................................... . 
Egyházi közössé g esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet * ~ 

Neve: .e.~.~=-~· .... !f.R.~J.~~~ . .T.t:1f).~: •. , CÍille: .. ~:.~.1!?.~ .... H0.1.!?.~!! .. '!:.: .. ?!f/.J:? ....... . 
Tagszervezet vezető neve: ..... J':!.':!0.P..'?Jf.J.ck.~$.l ................................................ . 
Telefonszáma, e-mail cÍille: ... ft..P.-.9.:;.!í?.!t::.C?.!? .••.•.•.•••.•••••.•..•..•..•• '!?!-!9P.~f!?.~L~.;tm.c,,'<. .::ot;' 

OG-So-.2 !50-/.t 9-- p_ O." 

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi szemf~3 ::<: 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

CÍille: ...................................................................................................................... . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ......... , ....................................................................... . 



,------------------------------

Telefonszáma, e-mail cúne: ..................................................................................... · · · · 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail cúne: ................................ . 

. . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

Cúne: ............................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6 l A t ' fi 1 1" t 1 4". ' • il ' M t1dr011 t1 .Jd:z::..se lJ...~ a..:zo- G It -oo . ema e e os neve, e e~.onszama. e-ma cnne .................... ...t ............. 7:.• ............. . 

7.1 A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: Or.s;z:.43o~ Totf.a-arlf.e. p:f.11?:... i>J.r_ 
Megnevezése: .... ~:T.·.-?.:.;.0.Yk.~:.?f.I.*J.~ .................................... ~ ...... . 

Cúne: .................. ~· .... 1.~:? . .;? •••• J??.d?.C0. ... Cf.~ •. 1!?. .••.....•••••...•••••••• ~ ••••••.••••••••••••••.•••••.•.•••• 

Bankszámla száma: ...... i.1.1: .. 1.~ .. <?.~E:.::: .. ?.:~.~::':-!.!::9?.! ............................................. . 

8.1 A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal, .......................... .. 

. ................ P.:!?.l& .... ~~i ...... ~~.9::~.í.!J.~.~.~-~-~ ........ ?:fq_~.(9 .. ~ ............................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

. . . . . . . . . . . . . .;?~ 1. ~ ... ..r. •. .J.:-: ... ?.-.C?. { .~. Xll.. ~.1.-:!.9.· ......................................... . 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény ve7..etőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

teljes költség saját forrás igényelt támogatás Akiadásnem 
megnevezése 

~~--~---------------4------~~----~--------------~ 
Qen..et.&::oilro ~ck 4 so. ooo 1. 
ht.r~lcÁ..s 

------~---------------4--------------~--------------~ 
H~ k-öc(J~ /L..-ta ~.OOO 
-'+~~~·~~---~--~--------------~--------------~--------------~ 

'D J • • ' o o9' J<:..tctct~s A!S.ooo 

-~~om~~-----L--------------~--------------~--------------~ 
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Sie\ t 1 i-b-J .s AS.ooo 

-Osszesen: 

Igényelt támogatás összesen: 

So o. ooo F'D. 

' ~ ~ 
Budapest, 2012 ...... ~f-'~1.!~ .... 19. ........ . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pálvázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 

a pályázó kőbányai székhelyü civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

/~·~-

/~~:·~~--
r /,i~ ~?~..· 

--~-~t:.~rf~ .................................... F.~~~?~~~---§:: .... {:~ ... · ~;· 
A pályázó kőbányai tagcsoport, Országos-, regionális e~s.. .. !#· . 

vezetőjének aláírása cégszerű aláírása és bély~JFtrK:~R::,;~T *' 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

-....,_BUDl'Y':.-,-.,' -...... ____ _ 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 



2012 ÁPR 13. Züí1 A?R J 6 .... 
2 0 , M ~ L L-~ K U:::.\ ' \ ' 

í!~~m: 1 .. db Y.h~adó: 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐB, . 1~6NRtl~~~T'~~a{ ~( 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, vaJamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: Együtt a Családokért 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező· jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség ijogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: ... Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete. 

Székhelye: ... 1103 Bp. Örmény u. 12 ......... Adószáma: ... 18186983-1-42 ........ . 

Képviselő neve: ....... Himbergerné Kaszap Katalin .................................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: ...... 2005.06.10 ........ Száma: PK 60345/2005/2 ...... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: .... 260-5996 .... himbergerkati@citromail.hu ....................... . 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 



Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 

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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A szá:rnlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: .............................................................................................. .. 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe. Himbergerné Kaszap Katalin 260 5996 
.... himbergerkati@citromail.hu ...................... .. 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése:. UniCredit Bank Hungary Zrt. EUROPARK fiók .............. . 

Címe: ......... l054 Budapest Szabadság térS-6 ................................................................... .. 

Bankszámla száma: ... 10918001-00000025-88290006 ............................... .. 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

...... Kőbányai nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata .... .. 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

.. .. .. 20 12 január l -2012 december 25 ........................... .. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében akőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Működési 120.000,- 40.000,- 80.000,-
költségek 
Kézműves 80.000,- 30.000,- 50.000,-
foglalkozás 
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Családos tábor 700.000,- 630.000,- 70.000,-

Családakadémia 160.000,- 60.000,- 100.000,-

Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: •.•••... 300.000,-....... . 

Budapest, 2012. 04.12 ............................... . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Onkormánvzat {elé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok 

'•-

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

r 
[;~~ 

a ~áJ;~ó····"kŐb~~i·····~~éiili~i;;ii"""""~ivil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény ve;T1-A: 
cégszerü aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőj,, 
cégszerü aláírása és bélyegzője 



s ~ ()- tt (, l w lll-
21· .M téL-L--i ~L<Z l 

Iktatósz' 

Érkezett: -Jmi"j" _ ___........_:;:-t-.--.,.~-------l 

, lill·"i!_*. nr:-,.--.: --l.~.m~·i=iiik::::. --~kit1fíl- iiloodO: 

BUDAPEST FŐV AROS X. KERÜLET KŐBÁNY ÖNKOR1\1ANYZAT .-:tfe~~ 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE""""-·------·--........ ~----~...:.,.,..".".,..,_r 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség űogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

' l .. 
A 'l ' ' . (JAG~·'c.s.·AJ_.-AD::;.S:o IL Olö''ZA~oS E-GYe~'""- L"CT"c. pa yazo szervezet neve .... :. . . . . .. .. .. . . .. . . . . . . .. .. . ... . . .. . . .. . . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . . .. .................... ..... . · 

Székhelye:.~.~~,~--~-~~~~~T.~.~~1~-~€· .... Adószáma: .... ~.~-~~~i.~ .. :: .. ~.-. .. ~l/ 
l 

Képviselő neve: .... ~~~-~ .... !1?.:-;J:~.t::-.~ ...................................................... .. 

B, ' ' ·b · ' d' . A 11 ~~ oLt 110 s • . PK k">o~o"1j;1 ~~8/A rrosag1 eJegyzes atuma .. ':~H .... : ..... · .. ':-:4..... .. . zama. .. .. .. .. .. .. . . ...... . j ..... 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cúne:. (?.~i).~~-j.::f.:T..~ ...... ~ .... i.~~@ .. ~~~.: .. ~~ ............. .. 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3 .l A kőbányai tagszervezet * 
. l fu 

Neve: hl~ ..... d:-H~.~J.!.. .. ~~?;-fc;J~.I., Cúne: .... 1.!.?.:f. .... :f?.~Pf..'~~~f. ..... ~~-~-~-~ .. ~- (' -=t -.J\· 
Bo f2 l f 

Tagszervezet vezető neve: .... R ~.: ... 1 •••• ~-~f· .. : ... :::~~ .. .. t::.~.~.Q ............................... . 
Telefonszáma, e-mail cúne: ...... .Q.§:f.Q5.J9.. ~~ ~?.; / .... ( ~~.1). ~0.9.Y.l~:.C1 .... !?.~.c;-~ i noe@~ Me>-t/ ·Co. 

4.1 A kőbányai tagcsoport. klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: .................................................................................................... .. 

Cúne: ...................................................................................................................... . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................ .. 
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Összesen: 4.~11 60.0QC.'\. ,... 

.3oo, 0 DO ~t;· ................................. 
Igényelt támogatás összesen: 

. '. A·J .. _ M 
Budapest, 2012 .. ~:':.~/.. ....... : .... . 

- Büntetőjogi felelősségem mdatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

1987 

3. 

············································································································ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

························································ 
Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában o/vashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 
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Érkezett: lltit4im: t' ~]:;~~--,·-,.;;~adó; ; 

BUDAPEST FÓV ÁROS X. KERÜLET KÓBÁNY :> ·Kg*MÁ':~':i -''ili~~\' 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KUL TURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai 

intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 
2012. évi konkrét prograrnek és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

-2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség (jogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó 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: PK 61054/2000/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: 06-30-355-0645 ..................................................................... . 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4./ A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szervezódés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

........................................................................................................ 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe Kócs Sándorné 06-30-355-0645 
kocssandorne@citromail.hu 

7.1 A pálvázatot benyújtó szarvezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése:.OTP Bank 

Címe: 1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 

Bankszámla száma: 11710002-20084125 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. 1 oldal) .......................... .. 

..... "Kertszépítéssel egybekötött közösségép í tő program ok" ..................................... . 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) ............................ .. 

2012.01.01-től 2012.12.31-ig. 

*A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szarvezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szarvezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 

aláfrása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

1 O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

virágok, 
virághagymák, 

szerszámok 50.000.- Ft 50.000.- Ft 

kirándulások 100.000.- Ft 50.000.- Ft 50.000.- Ft 

rendezvények, 
rácsi, üdítő l 00.000.- Ft 50.000.- Ft 50.000.- Ft 



villanyszámla 100.000.- Ft 100.000.- Ft 
működési ktg, 

párasó, légfrissítő, 100.000.- Ft 50.000.- Ft 50.000.- Ft 
gyertya 

Összesen: 450.000.- Ft 150.000.- Ft 300.000.- Ft 

Igényelt támogatás összesen: 
300.000.- Ft .................... . 

Budapest, 2012. április 10. 

- Büntetőjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 

Főváros X kerület Kőbányai Önkonnánvzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

e/számo/ok. "SIBRIK" Kertszépít6' 
Egyesület 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 

klub, kör vezetőjének aláírása 

1108 Ip., ~aglódi út 103/a-107/b 

~~~ .. &a.rLo.::::.~;-~~-1-~~~~~~~~~~---
a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőj,!:r -,:, 

cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezett'! j.~ 'é} 

cégszerű aláírása és bélyeg;; 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatu~,"~" ·. ;;;~. 
töltse ki! 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági 
szervezetek, alapítványok részére 2012. évi konkrétprogramokés működési célok támogatására 

ll A pályázat címe: Emlékezés és hagyományőrzés 

2 l A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai intézményi háttérrel 
rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint Kőbányán működő egyházi közösség 
(jogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Budapesti Zsidó Hitközség 

Székhelye: 1075 Budapest Síp utca 12. Adószáma: 19819590-2-42 

Képviselő neve: Zoltai Gusztáv ügyvezető igazgató 

Bírósági bejegyzés dátuma (KIM): 2012.02.12 Száma: 000412012-001 (KIM) 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: 06203588676, pasztitomi@yahoo.com 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: 000412012-001 (KIM) 

3 l A kőbányai tagszervezet * 

Neve BZSH Központi Temető, Címe: X. ker, Kozma utca 6. 

Tagszervezet vezető neve: Streit Sándor, elnök 

Telefonszáma, e-mail címe: 06203588676, pasztitomi@vahoo.com 

4 l A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szerveződés)** 

Intézmény neve: ................................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése .................................................................................. . 

Intézmény, vezetőjének neve: .............................................................................................. . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: 

5. /A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ........................................................ . 

Neve: ...................................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: .................................................................................. . 

6 l A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe: Paszternák Tamás, 06203588676, 

pasztitomi,'(l{vahoo.com 

7. l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Címe:1074 Budapest, Síp utca 12. 

Bankszámla száma: 1177024-20222095 

8. l A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal)- hitélet ápolása, megemlékezés 
szervezése, emlékhely karbantartása 

91 A program megvalósításának időszaka :(kezdete-vége) 

2012.05.01.-2012.12.31. 

*A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata eseténtöltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy 
regionális szervezete tölti ki. 
**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása 
szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 
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A kiadásnem 
megnevezése 

jMeghívók nyomtatása, 
jgrafika 

Meghívók postázása 

Hangosítás 

Szerszámok, fűkaszák 
beszerzése, tájékoztató 
áblák készítése 

Osszesen: 

teljes költség 

70000 

40000 

50000 

290000 

450000 

Igényelt támogatás összesen: 300000 Ft 

Budapest, 2012. április ll. 

saját forrás igényelt támogatás 

20000 50000 

20000 20000 

10000 40000 

100000 190000 

150000 300000 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és információk a 
valóságnak megfelelnek. 

Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával 
azonos célra. 

Kötelezettséget vállafok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest Főváros X 
kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet, 
ifjúsági szervezet, alapítvány cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

K" 

Kőb 

cégsze 
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BUDAPE~i~:ö~ffi~~"~AI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP _j 
~------------------------------------

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesüietek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 'rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrétprogramokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség (jogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve:.~.~":i?.~?.~~~.:: .. ~~~~.~;i?.:l.~:1t.\ .. ~.t:J.!..~~~Jt.*Y.'!!-!.'A-

Székhelye:. A!. ~.9. .. ~!?.~~~\ .. ~':':lf.l .. ~ : .. ~2.· ... Adószáma: J~ ~1.~ ~. ~~. :-:.1 ::-.. !-!?.: .... . 

Képviselö neve: .~~~~.<;-~~:i ... s/::<?.~ .......................................................................... . 
Bírósági bejegyzés dátuma: ...... J~.~~ ........... Száma: PK .. 0.Q.9.'tF.}1.~~~.f~ .. . 

Közhasznúsági fokozata: nincs X. , közhaszn ú , kiemelten közhaszn ú 

Tel. szám, e-mail címe: .. Of :-.. ~.::.u;:9.::-.I-~.?.§:: ... \ .. T.!~~$?f..l.~.~~.O:<:\@.~.:~! ... !?.<i' .. -.h\t ......... 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma:'X~.~QR~.U~~.!?."/~ 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................. , Cúne: .............................................................. . 

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

Telefonszátna, e-mail cúne: ........................................................................................ . 

4./ A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyü;ég 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ................. : ................................... .. 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................. ; ............................................... . 



Telefonszán:Ía, e-mail címe: ....................................................................................... . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe:_ ................................. . 

5. /A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

Címe~ ............................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ................................ ; ........................ ; ............................................ . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail cúne ... ~~~~~P.:-: ... ~T~ ...... %- :)o~ DA- - 8'0~~ 
~~\e_lo<.\.J>\I'o.-@t-on.L\~ ·h~ 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 1.~\'iAQ·- S':\.R L, 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ... ~)>. .. ~."?.~ .. ~ .............................................. :~ ........... . 

Címe: .... At;?.'J;.; 'f.. ,.-::b.~"D~. :;?.t_ .. ·l· J-l~l:>.V.~ .. ~:r.~f.l .... ..l:r.~.1~.: .... : .................................. . 
Bankszámla száma: ... Uti.~~ .. l.'?.!f .. ::.~.~11~.~.~ .. :: .. ~0.?.g.9.!-?.1 ............................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) ........................... . 

tGaAoU md{e;i./den ............. _,,, ..... , ............................................................................................................... . 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

. . JA~~ .. · .. Y))~J~?.;:. .. :-: ... .:?R.~~. L n~~~~~.<: .......................................... . 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

\-\h .. !\'b·dl.,A~<;, 14~o(l... 
O-qs. coef-it ,{(;5. OOD1t UTA~~\~~&- A~o. ooo"!t 

~c.~- '1AQJ\t.Jl>o/(JJ\:í 

\.\11\~~ \'bEt--árJ 
Q'J_5'. o.oo'ft ...toS". oo.o~ )~. <0\00~ 

f..\~v€il.e~~'< -
Sx.e.~\ ~~.ooo-st J-t8. ooo j=t 5'o. ooo"R 
'U\~ tJ'J>OIU-A-T 
UTA~~ 
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.. -~ .... -·~·-~..-·-

Összesen: .r f -G (8·. DOO+t 

r::,oo. ooo~ 
Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2012. -~-~ ... ./~.: ................ . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

· Kötelezettshre( vállaZok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai székhelyü civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

..... 0.~r/.1k.u ... c;;dd ........... . 
KőbrutYá~ ;~ödő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel, ennek hiánvában olvashatóan, nyomtatott 
b e t ű k ke l t ö l ts e ki! Bud<\p:es~-Kú!mS!<óbimya 

($;&i\;;flt Család P!él:>lmla) 
t- ;-11 o:; f·Jl.K;apest }::_3 de 1, ?I~1, 

r':?~: 'JD 1 260-"7.9~Y:: 
.b-,!.){):·~:.;~!.~1::·:; i f3í~! q3G6-4 ··"·12 

~ .. ' !!'-: 1·\ i':._.;(j1 D·; ... i g-y~! :··;;iG~·-:}Büf.J(Jl10"1 



\ 

M-·t8l-L~ KG~\ 

S? o - ~':\--\ lo ll L 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel r~ndelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség Uogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: ... J?.Ó.1J.~~~.Y.f.r.J... ... 6.~P..I. .. ~/J~~bQ .... 1.~~J?.A fJ l It 
A 1lP ~ rQ. o Té12...z.s-. 4 

Székhelye: .. AQL ......... .'; ......... ./Y.IJ.JJ ... .f:-:: .... Adószáma:.A'iJ.Q.Q.{;?..$.9..:::?.-..-:: ... ~ .. 

Képviselő neve: ....... ~1.\J .. Q.~~ ... /'!:..T..T.J .. b.B .................................................. . 
Bírósági bejegyzés dátuma: .......................... Száma: PK .......................... .. 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: ............... d.r.f?..9. .. -:. .. &.~.P..~ ............................................... . 
E h, · k.. .. • • b' · • · ·1 · · · 1 · • btL 6/lr\-xz::/1g151q . gy azt ozosseg es~ten rrosagt nyt vantartast ajstromszama:. T. ...... .. v.v.v.~ . .. .. . 1~ 

JéoHFI'.toH-6~~1 m~~u· C:i.rOsd~ lfjgo.e(h 4.-fv . .22 .§+v. 
'() l' • f 

3./ A kőbányai tagszervezet * O\ c:\=(> l ttl\.... 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ..................................................... .. 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

····································································································· 
5. /A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

, " , • , • ~.·,.c·..:·~ ,~1-JJ Í:~~ 

A szarniavezeto penzmtezet adatat: ............................................................................ . 

Neve: ...........................................•. ' .. ,, ... : ........................................... . 

Címe: ................................................................................................... , ...... ',; ................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

( ( 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe .. tl.~fr.~!::L~ .. ~.~~~§ ...... 
' 06~~~~-Ö~ 

7.1 A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlave:z;;ető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .... :o:11.1/M.~ ... '1?5 ... k.])'J:J.MJ:f fr.~ .. f.l)~~~~:Jlt: .. ............... .. 
Címe: .. AtfOL ... :J21: .. ~~ .. ~$.QMf.r. .. ;?.~~~lf..f?.: ............................................ . 
Bankszámla száma: .. M:f..(.QQQ.&..-:.J.J?.':?.?.JQ.Q~ ................................. ~ ............. :~ .. 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) ........................... . 

............................. ·t··~QJ.{dJW.L<1.T9.N ....... Mrf~tri.1tQ~.} ...... ~.9.~; ... 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

.. .. . .. . . . .. .. .. . . . . . .. . . . . . . . .. .. . J... Q 1.~: .. 9-=-f.:. O.!L. ~. J..P.~.· . .Qt . ..!fi ............ .. 
* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
m~gnevezése 

u \A-f<_fl/ s;. /)f\(). ooo,- ':f\o. ooo,- i HO~ OOO t-

Szfl..Lt-~S '03b' 00\()\- lOIO. OoO\- 160. 000\-·· 



~ 

11 {G· ooo,- l w. ooo,- ooo. ooo1---
.. 
Osszesen: 

00(). 000\_., Igényelt támogatás összesen: 
................................. 

Buda~est, 2012 ..• : ..... ~·: .......... . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállafok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Fffviiros X klfr_üiet Kőhányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számf.tÓ~~~kel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betükkel töltse ki! 
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lktatószádb . . bB. V.~. ~1?-~~r~.l.! !· 
l 

Iktatószám l012 A.PR i 1 :'fv.~ -.~t~· j 
Érkezett: 2 ' ' "'. ·- l 

tt~m; '\~ .. db Előadó: (l 
BUDAPESTFŐVÁROS ~.KERÜ~ET KŐ~ÁNY.t~IÖN~O~~~T";&ci~~2....>~ 

KEPVISELO-TESTULET~ J 
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, egyesület, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek 2012. évi konkrét programok és működési célok 
támogatására. 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, dé Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség Gogi személy), ifjúsági szervezet alapítvány 

A pályázó szervezet neve: Rákosfalvai Református Egyházközség 
Székhelye:Budapest, 1106 Kerepesi út 69. 
Adószáma: 19818159- 1-42 

Bírósági bejegyzés dátuma: ........................ Száma:6.Pk 63367, Nyilv. Szám:5 

Köz;hasznú fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Képviselő neve: Csenki András lelkipásztor 

Tel.szám, e-mail: 06-30/227-6675 rakosfalva(á)gmail.com 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: 6.Pk.63 367 Nyilv. 

Szám;5 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ......................................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail chne: ...................................................................................... . 

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi báttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 

szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 



Intézmény, vezetőjének neve: ............................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail cín1e: .................................................................................. . 

A pályázatért felelős neve és telefon száma: ......................................... .. 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A.számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ........................................................................... .. 

Címe: ............................................. ; ..... : ........................ . 

Bankszámlaszáma: .............. . : ............... : ............................................ . 

6.1 A témafelelős neve, fax- és telefonszáma: Csenki András 06-30/227-6675 

7.1 A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ .. 

Neve: Raiff'eisen Bank 

Címe: l 0 54 Budapest, Akadémia u. 6. 
Bankszámlaszáma: 12011409-00114398-00100001 

8./ Aprógram célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

Kérelemben mellékelve 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezd.ete-vége) 2012. január 1-2012.december 

31. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, 
vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása 
szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

Költsé~nem teljes költség sa.iát forrás igényelttámo~atás 

Gitár 57.000 Ft 57.000 Ft 

Szőnyeg (a kisházba 30.000 Ft 30.000 Ft 
gyermekprogramo kb 
oz) 
Gyermekbútorok 52.000 Ft 52.000 Ft 
(kis székek és asztalok, 
játéktárolók ) 
Kézműves eszközök 15.000 Ft 15.000 Ft 

Irodaszer 15.000 Ft 15.000 Ft 
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! Társasjátékok 25.000 Ft 25.000 Ft 
l kisiskolások, és' az 
ifjúb.gi közössé"li, 
részére 

~ ;/ 

Kültéri .iátékok --l!a.ou~,.Ft 40.000.Ft 
1---.~ $. . .. 

·~-· 

Telefonköltség ·. n.ooo h 48.000 Ft 
12 *4000 Ft.- '"--

:.:~,.:· 

·- -.. 
"· A Program ok rezsi 60.000 Ft -

költségei 
l (elektromos áram, 

közművek költségei) 

Összesen: 342.000 Ft.-
Igényelt támogatás összesen: 282.000 Ft.-

Budapest, 2012. április 12. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállafok arra, hogy a pálvázattal elnyert támogatással a Budapest 

l 

Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig _ 
e/számolok. 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet cégszerű aláírása és bélyegzője 

............................................................................................................. 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 

vezetőjének aláírása 
. Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

······································································································ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 



() ~ l Av.kis 
···~······································· 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel, ennek hiányában olvashatóan, nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 
A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettellszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatás ához: 

l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bírósági bejegyző végzésének másolata, 

2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 
3. 30 napnál nem régebben kiállított eredeti hivatalos bíróságibejegyző végzés a szervezet 

nyilvántartott adatairól 
4. Az alapszabály másolata 
5. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 

Kőbányai intézményi háttérrel. rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 

l. Alapító okirat másolata 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 

-
l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 

kiállított jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés másolata, 30 napnál nem 
régebben kiállított eredeti hivatalos nyilvántartási kivonat, igazolás · 

2. Az alapszabály másolata 
3. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
4. Nyilatkozat (a mellékelt nyömtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartoz<:Íf!?. 



--mü~l~í:.s~\--('~j~ Kni-~j=.=i,::i{tifi:T l 
Q,~Q~~~J\JÖN~p~~ÁNYZAT · 

Polg.lrlll<:,kn· fl Y6lt<da 

lktatószám: 
~~o - c;, s- ''le~ 2., 

Érkezett: 20_1_2_. ---------

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI Ö 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KUL TURÁLIS, OKTAT ÁS l ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, 
alapítványok részére 2012. évi konkrét prograrnak és működési célok 
támogatására 

1./ A pályázat címe: Első az elsők között! 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági 
szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: 
Ifjúsági Elsősegélynyújták Országos Egyesület (IFELORE) 
Székhelye: 1105 Budapest, Előd utca 1, Adószám a: 18079052-1-42 
Képviselő neve: Mihályi László 
Bírósági bejegyzés dátuma: 1995,11.28. Száma: 9.Pk.61407/1995 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 
Tel. szám, e-mail címe: 06 20 3737373, ifelore@ifelore.hu 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ---

3./ A kőbányai tagszervezet * 

Neve: ................................................. , Címe: .............................................................. . 
Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 
Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................................................ . 

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi 
személyiség nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 
Címe: ..................................................................................................................... .. 
Tag csoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 
It,, t""' k n ezmeny, veze OJene neve: ................................................................................. . 
Telefonszáma, e-mail címe: ....................................................................................... . 
A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 
············ .......................................... ········· ··.···· ...... ······ ······ ·············· 



5. /A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A . l t" . . t. t d . . szam a veze o penz1n eze a ata1: ............................................................................ . 
Neve: ...•...................................................................................................... 
Címe: ............................................................................................................................. .. 
Bankszámlaszáma: ......................................................... ~ ............................................ . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: Horváth Péter +3670/409-93-01 
E-mail címe: horvath.peter@ifelore.hu 

7.1 A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 
Megnevezése: ERSTE Bank Hungary Zrt. 
Címe: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-26. 
Bankszámla száma: 11991102-02155254 · 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben csatolva, max. 1 oldal): 

Célunk, hogy ebben az · évben sikeresen müködtetni tudjuk egyesületünket, 
tagjainknak programokat szervezhessünk, illetve szakmai és ifjúságvédelmi 
munkánkat gyarapíthassuk, valamint mindehhez új önkénteseket toborozhassunk. 

9.1 A program megvalósításának időszaka: 2012. 01.01-2012. 12.31. 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettell 
szervezettel rendelkező szarvezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben 
a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionális szarvezete tölti ki. 
**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport 
vezetőjének aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, 
klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás igényelt támogatás 

Elsösegélynyúlytás oktatása: 180.000 100.000 80.000 
(felszerelések, fog_llóan}lagok) i 
Egészségmegőrzö programok: 130.000 90.000 40.000 
( neveselöadók,segédanyagok) 
Szervezet müködési költsége: 180.000 100.000 80.000 
(telefon és postaköltség, stb.) 
Szabadidős programok: 150.000 90.000 60.000 
(papíráru, utazás~ irodaszerek) 
Szakmai fejlesztés, képzés és 180.000 140.000 40.000 
oktatóképzés (másolás, 
szakkönyvek, bérleti dU stb.) 
Osszese n: 820.000 520.000 300.000 

, , , 
Igenyelt támogatás összesen: 300. OOO forint 



Budapest, 2012. április 11. 

- Büntetőjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. . 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 
- Kötelezettséget vállafok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített 
határidőig e/számolok. 

~ur ~ tÚs-JU;s' ............. ·~········································ 
a pályázó kőbányai székhelyü civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

.................................... ·································································· ...... . 
A pályázó kőbányai tagcsoport, Országos-, regionális egyesület, 
vezetőjének aláírása cégszerű aláírása és bélyegzője 

••••••••••••••••••••••••••• OOO •••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 

A pályázó kőbányai tagcsoport, Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
klub, kör vezetőjének aláírása cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán müködő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel, ennek hiányában olvashatóa!'l, 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 

A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 
A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kóbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek, ifjúsági 
szervezetek, alapítványok 2012. évi támogatásához: 

1. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradé~,,/_:7' 
ellátott bíróságibejegyző végzésének másolata, csak új pályázó esetéb;si~ 
2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet 
müködéséről 
3 A Fővárosi Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredet:' 1 

igazolás a szervezet nyilvántartott adatairól 
4. A létesítő okirat (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány er~' 
okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata csak új pály~' 
5. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek ninc-~ 
7. "Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szeí 0~ 
müködéséröl és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 75.§ : 
1. napját követően csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást L· .. j, 



amely a 30. § szerint letétbe helyezte beszámolóját (mérleg, egyszerűsített mérleg), 
az eredménykimutatás (eredménylevezetés) és kettős könyvvitel esetében (a 
kiegészítő melléklet és a közhasznúsági melléklet) ennek megfelelően pályázónak 
mellékelni kell a pályázathoz annak igazolását, hogy szervezet beszámolóját 
letétbe helyezte azOBH-nál (Országos Bírósági Hivatal, 1363 Budapest, Pf. 24.). A 
letétbe helyezés tényét az ajánlott küldemény postai feladóvevényével kell igazolni. 
8. Amennyiben közhasznú szervezet pályázik, annak igazolását is csatolni kell, 
hogy a közhasznúsági mellékletét letétbe helyezte az OBH-nál. 
Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli 
szerveződések támogatásához: 
1. Alapító okirat másolata csak új pályázó esetében 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs 
köztartozása. 
Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 
1. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság 
által kiállított jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyzö végzés másolata, csak új 
pályázó esetén 
2. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve a Fővárosi 
Törvényszék által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti hivatalos igazolás a 
szervezet nyilvántartott adatairól 
3. Az alapszabály másolata csak új pályázó esetében 
4. Az egyház képviselöjének aláírási címpéldányának másolata 
5. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 



~~o- C "1-l !Lo'\ z_ 
,., ld~Q,L~~~~,__~-( 

"" ~~H1~1;'Sl'\cl V.~&.H~it,,\:"oiY:(AT 
'' ·, p.; ~.Í!III,i.:_'Hdfl .IV~H'a!,'_t'. 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve: .t'J9.~~\-:J.Y,J:!\r~§'i-·G:f~.0.-./.. .. .f.Lt.e.f.i.tJI A 
Székhelye:M9.~\\ .. 0.~.) .. S~G.-:7.f).~ ...... .' .. Adószáma:.J~t.~.~9..J..?.~. 4 . .2; 
Képviselő neve:'To.HB.~.9..Y..\(? .... !.9.~.;?..~± ........................................... . 
B' ' ' . b . ' d' .i~~ l Q"'r.O )({.~S ' · PK nosagi eJegyzes atuma ...... .. ,.w.Y':-f .. . · ...... .. : zama. . .......................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs fXl, közhasznú O, kiemelten közhasznú O 

Tel. szám, e-mail címe:.{{..f9.::f..:::. .. 9.~.Q.g ............................................................. . 
E h ' "k"" .. ' t' b'''. "l' '"l" ' o~ ro oco(J.~~0 1:0 gy azi ozosseg ese en Irosagi nyi vantartási 8JStromszama:~ ...... ~ ... :. . . . . . . . . . . . . l< 

3./ A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ............................................................................................... _ ....•.. 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 



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

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

\ r-;-

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címelHO.R..~.\KQ~tf ............... . 
06otO-S6lt .,__ ..r.z-Gtt, ~Ji.o.eu-1 ~~b~ h~ 
7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ... C. l 6. .. /9.. A JJ. \\ ......................................................... . 
Címe:.~~}-··1-_{Q . .Z. .... J~~Qf?.l .... (S.Q.H.H .... ?.: ...... Y.:T. ..... ~.-:~: .......... . 
Bankszámla száma: 11J . .QQJQY.::::.1.%11 ... %..bt.~.:Q.~.Q.QQ.q_Q1. 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

~~~~·:'~~:::~·-~·:::·~!:-~:~~~~:~~~:~:~~ 
9 .l A nrol!ram me alósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

...... ®J~: .. · .~.~~~.~ ... ~~.A~ ...................................................... . 
* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

\ 
u-mLtiS J.S'((;- G"oo r ~G. ({;(t\- 00.000(" 

\ l 

S~\1LLAS .2J9J:J_ s-oo r A,LtO. soo:- §Ooooc 
\ \ t4.0. oooc tll\t'Lt s AU.O- ooor ~00,000( 
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Lel-. oDD~ 
Összesen: 

I , Itt' t' ·· rJ..IlQ. ooo,..-genye amoga as osszesen:~····················t··· ... 

Budapest, 2012. ~~~~~ ... ~& .... 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

e/számolok. 

························································· 
a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

............................................................................................................ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 

vezetőjének aláírása 
Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

············································································································ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányánm" · " 
cégszerű aláír 

A~z--'a=d..::::a..:..t.:...:l a::::.~p~o..:..t_..!:s:...=z~a::..!' m.:..:...::..Í.:...:t o~' g~é~p~p~e..:..l.__, -~e~n:.!..n~e:...!.k~____:.:h:.!.i..::::á~n:.z:v.,.!::a::.>' b::...:a:::.:n:..::.-----=::.OJ __ 
nyomtatott betűkkel töltse ki! 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szeJVezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszeJVezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttén-el rendelkező jogi személyiség nélküli szeJVeződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szeJVezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszelVezettet rendelkező szeJVezet, kőbányai 
intézményi háttél"'-el rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség (jogi személy), ifjúsági szeJVezet, alapítvány 

Apályázó szervezet neve: ..... ~.~~~-~-~~---~.'?.~~~~1?.~.~-~t:t:?. ... ~~~-~~'.'::'.1.'~ •••••••••••••••••••• 
Székhelye: ... ~: ... ~~~?. .... ~.~~~~---~---~~ .............. Adószáma: ..... ~~9.9.~.~<?:.?..::~.::~.~---·· 
Képviselő neve: ......... ~~~~.l:: ...... 'l?.-R.?-;~.~'!!.~~---······································· ............... . 
Bírósági bejegyzés dátuma: -~ ?-!?~ ~: .. . ?;>??.:t:/.~$ .. Száma: PK ........................... . 

Közhasznúsági fokozata: ~s , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cirne: .... l?.~:-:~9.1.~-?.~.~~!? ........... ~.\CP.?:~?.~~~@..k~!:· . .C?.~: .............. . 
Egyházi. 1'- •• ' ' b' ' ' · ·1 ' ' · l · ' \ O:.~c~ c\e.c..v-~ +u.-u.... .KOZOsseg eseten rrosagt :nyt vantartáSI RJStromszama:... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · 

3 .l A kőbányai tagszelVezet * 

Neve: ................................................. , Cúne: ...... . 

Tagszervezet vezető neve: .......................................................................................... . 

Telefonszáina, e-mail címe:.................... . ................................................................. . 

4./ A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttén-el rendelkező jogi személyiség 
l 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: .......................................................... . 

Cúne: ..................................................................................................................... . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Int ' ' "'' k l ezrneny, vezetojene neve: ..................... · ............................................................ . 



Telefonszáina, e-mail címe: ....................................................................................... . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

5. /A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

~-:::::::-:-:::_:::_:_-::··_:_:-:_:_-::·:·::::·:_:-:-:-:.·::L.:::.-::_:_.:-::-:·:-:::::_:~-:.::-:·-:::-:-:::~-:::-:_·:.· 
7./ A pályázatot benrújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ..... ~? ..... ~-.-~~ ..... h~~- ................................................... . 
"tp Y. ~ • • ' A G Címe: ........... : ......... : ...... !<.!.?.~~~----~~: .. ~~:\ ... ~.\ ......... : ................................................. . 

Bankszámla száma: ....... ~~?f.~9.~~?;.;:: .. 2.9.?.~.lf~ ........................................................ . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben. max. l oldal) ........................... . 

u~\. IU.el\~"-'et . ............................................................................................................................................ 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

. . . . . . . . . . . . . . 2.9~~.: . . Qf:i: .Q .t. 7: .... . :?t!.~~ ... . ~ ~:. ?.~· ........................................... . 
* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport. kör, klub tölti ki. 

l 0. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem 
me211evezése 

' \ ap. t.. -- v t \\o.._1'VI 
l 

teljes költség 

2.0 l,\- e.v~tA. 

k -2.":1-~. Gli.CO·~ ~-

saját forrás igényelt támogatás 

G\)o.ooo- -2.00-0X>-
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// 
r" 

"',g,;(.~ ~ ""' .- (ó OD . o::;x::>. - Z..SJO·O::YJ . 
Összesen: 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2012 ...... Sr:':~.~~ ...... ~~ ..... 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kij~lentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pálvázattal elnyen támogatással a Budapest 
Főváros X keriilet Kőbányai Onkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

ában olvashatóan n omtatott 



S9o-G>~\'lcA2; 
go M ~L Ge k.l-,12 í 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

1./ A pálvázat címe: 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

, , , ) 8002. ~.22..-~ -43 ~ 
A palyazo s~OK·VIl.:Á"GSZ'ÖWTSÉGE''·························:;_·····:·····.···················· 
S 'kh . 1097 Budapest, Koppány u. s...11 , , . ;(5 3 O l1 ~ÍJ 6 =2: f;k. ViJ:; 

ze elye .............. 1ef.1F'a)(:::·216.:51~0 .......... : .... Adosza~a ... i ........ ; ...................... ·~~~ ~S"<?-0. 

Képviselő neve: .................................... Ji~f1~.~{~~( .. ~.~.~.~.~q ..................... ~..... "~'6 4~ ' 

Bírósági bejegyzés dátuma: J9.9.1.:..~.??.1.:.A1.száma: PK .G.1.~.~ .. ~./.A.~~~.. ~-
\() . 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú * >. . "' 
~ tf · ·Laszlo 

Tel. szám, e-mail címe: .. 0.9.:-.LJ-.!.~ .. ~~1.!i~ ..... 9.~.:.?.9.:.~.Y~~.~.~:.~ ............... ~~.~ncs;:7~~"' 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3 .l A kőbányai tagszervezet * f 

Neve: 5.6}.o~ .. l-;!QQ~~u:.o.Cc: ........ , Címe: J.l0.2..tc~· ... 01:10.d1~ .. U..t .. d! ......... 
v t,[r;J'G I;t.,Ó\J, . r 

5 Tagszervezet vezeto neve: ............... A.O.Cet..ba.-5..... ..cl.nO ................................. . 
Telefonszáma, e-mail címe: .... JnG.L::.!J.Ú.. ...................................................... . 

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** "" f . 
-r 1 A. P k U , ... t r 

Intézmény neve: : ...... 9..'1?..::Jl.S. ..... l:Jj.qya~O..:~ ....... J.kQr.fJ.-J2oJI.C: .~es.) L 

Címe: JJQZ~ .. P..u.d.af'-es+.f ... U..nO.cP.c .... U.; . .A..\ ..................................... . 
Tagcsoport, klub, kör megnevezése ....... ,W .................................. "'~~rnk.\t'il.. 
Intézmény, vezetőjének neve:P.. .. e~ ......... J .... {J...~ ......... ::~:~~: , ~<P-f'(l·· 

~ 1956 ~ 
l .... 

'll 
~ ~-
1.0 3; 

~ 

* .... * 
Trencsényi László 

Ein b"' 



Telefonszáma, e-mail cime: •.. .2..G.2. :::: f.J. J:C. ............... ············r ... ::j] .......... . 
A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: l;o. r.a.ba.s. ... J:Y..I.1.0.S 

·····~·································································································· 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe .................................................. .. 

7 .l A pálvázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ...... QJ.P. .... ~.~.~~ .. ~J. ............................................... .. 
Címe: ........................................................................................................................... .. 

, , . A1t-o5oog-to1ifg-fl1 Bankszámla szama ....................................................................................................... . 

8.1 A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

9.1 A progrdm megvalúsítisának időszakn:(kezdete-vége) ................................... .. 
. " r rJf A . ? ' .... :h QJJ...,. ~an u. o. r. .. J. ::w~ ..... ~ .. h.O. .. :L •. d.e.ce.rn.b er. .. J). :-:1f 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel 
rendelkező szeevezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervczctc tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

Akiadásnem 
m nevezése 

teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
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;L~~.()CO ' \'U... ~L (::A :;._,~g. OC'O 
.. 
Osszesen: 

Igényelt támogatás összesen: 

Budapest, 2012. ~\&-.C.~ ... .J.P! 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból fmanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállaZok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 

el.vzámolok 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

n" , r . ~ 

;:~~::;;,t:~~··························~~~~~-~~~ct:····· 
vezetőjének aláírása cég~~~~_ftVETSÉ11GE 1097 Budapest, Koppany u. 5- . 

Tel./Fax.: 216-5145 

k r 

A·!!.,~M;;j ;J!~:::. .............. ""Kö~·b.lliéri;;;~;,; ~~;:;;öjé~~k .. . 
klub, kör vezetőjének aláírása cégszerű aláírása és bélyegzője 

......................................................... 
Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel, ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 



l 

-tn"1TT"JS'r.'f,:<i~r-·r:u-r,~~·~ I'··::K1<:1tt'rr:ET · 
~~ÓUANVAlONKORMA~YZAT l 

Polkártncl.it!i!ri t·1ivatala r 
1-1-kt-at-ós-z.á-nlbl-: .. r-.. i.CJ .. 0..&:l .. ~x~.f~' 
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Iktatószá ZG12 ÁPR 11 ~.: dit- l 
Érkezett: di~~m; . {(y~;~~;;;;~~ó: j 

BUDAPESTFÓVÁROSX.KERÜLETKÓBÁNYA - •. ·~ . ·~~&j 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 
székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrétprogramokés működési célok támogatására 

1./A pályázat címe: 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség Gogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

A pályázó szervezet neve:. H ~'??0; ... $.~\t.-n.~!:~~~.~ ..... QxM.;<P.<f-~ ... ~~.sc'~ e 

Székhelye:~ Q.~.? .. ~f-) .. v.:;.'f?;..~;~~~-; .. ~~.~:::-fAdószáma: ..... 6.:1..9..Qh...J..f'.f:-. L -Cr- L 
Képviselő neve: ... ?.0:~.'?.:\:!-:-~ .... ~.~\~~ ....... ~ .. S.:~\ ................................................. . 
B, ' , . b . ' d, · J lJ~ 9 · A 'l ,{'Z S , · PK -~o o rrosag1 eJegyzes atuma. . ................ ~ ...... ~.. zama. . ......................... .. 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: .. qfa~J.~.~.-::.~.~)?... ....... ~.~.<?.~.v:Y:.~~J:: .... ~ ............. . 
Egyházi közössé g eset én bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3./ A kőbányai tagszervezet * .. ~ _ , , 
l{ (',x ,,~.1 \ · · - · - • •· · rJ":L ;;"u ·yuQ · tL(ff) :3. Neve'J...~-J~w-... ~A~o ... ~.~.ur .... ::,.-;;:-;,;L~;.;·:; Címe: ... :: ... ~-1- .............. !L .. .!.~ ..... : :~:~ ...... ! ........ . 

·.J l. f ~ \ ; \ 

T " . ''-Jv 'l r .., r i{··. f'\ úJ . ' agszervezet vezeto neve .... l ........ Yn·J.~ ......... ,i"'··: ... 'k~ .. ~ ................................ :··· .. ····· .. 
• -- .. ' í ii ' 

T 1-r. , _ ·1 , . JI<- ;.Oii'::i-){:,''L :{1 tA":;t1 ~' .tö) c,,..:,_""';Ft"-' "'1'\J--\. e e1onszama, e ma1 eme ... <.i.· .. -... · ... )( .. l .............. r.-.-.................. "!...s ............................. . 

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 



T etefonszáma~ e-mail cúne: ........................................................................................ . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma e-mail címe: ................................ . 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

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

Bankszámlaszáma: ···························································:··········································· 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe ....................................... : .......... .. 

7.1 A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: . . Je ~. / l' 

Megnevezése: ..... Q T. :P. ... J?.~:'::-. .(~- .... N7 .11 .... J .r..~ .... ~ ......... ~ /f 'O 

Cúne: .......... /...9. .. 9.:.t ..... :12.~.g-~ .. ~'t ...... ] .. ~f:á.Q:}&.~ .. A .. : .. 'J. ..... . 
Bankszámla száma: ......... J./ :J: .. Q.7f:.Q. .l. Y-:::-:-:-: ... ~Q./9.. .Y:.!. .. §".<f. ...................... . 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) ........................... . 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) .................................... . 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. , 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l O. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

~.ie.q~\. )_ o ..o, ..t) ..9 .:J -

1L..3 ')..\ c..Acc.. .... \2.. ~ 2J', .o o .o-

tí:'Hlc..J.i.s 30 .t:JOo -

h._, .,l i..e.. U. WI 1t a~ .o&!J _ 

$.2.~ Vl h.;_ ;L (C4'j A o~. o.o JJ- if I-f. o.x>-
J .2 ..i ll..l !:> ~ .5 .O· .00..0 --

'!'1 U•VOO 
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~"'S!:>o..__ ~ ..Q.f) • .O.OD -- 56·.0.;.).0 
\L -ó l. l c !ccd ~s 1 eo, ooa --
WI ~Le. l v-. J..5-D..JJ -

i . t 

~1..\Jej_e~ ;. r- OOO 
.. 
Osszesen: 

Igényelt támogatás 'fS'qovpösszesen: 

l r 4-Dv_:)-

B d \\T {O u apest, 2012 .................. .. : .......... . 

- Büntetőjogi felelösségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból fmanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- KtJtelezettséget vállafok arra. hogy a pálvázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
elszámolok. 

a pályázó kőbányai székhelyü civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

'-\~- .r'\ o • (\. --~~:;t) V- j/i;. c.--:~ 
v'-! --~ .... >rl_ , 1 -~ ( ............... ~ ........ :.- ........................... ·············· ........................................ . 

A pályázó kőbányai tagcsoport, Országos-, regionális egyesület, 
vezetőjének aláírása cégszerű aláírása és bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nvomtatott 
betűkkel töltse ki! 



- -

Iktató szám: _________ _ 

Érkezett: 2012. ---------------
BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 
KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét program ok és működési célok támogatására 

1./ A pályázat címe: 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

, , , VtJ-K,. t<- fl(f C.:·(f:..,- ú-fL (N Lll 11"j K. H f:.ILitt' /.rr4- 'E ff-{ P:. .I'~C.JZ (IZ_ 
A palyazo szervezet neve: ......................................................................................... .. 

Székhelye:Á 1. .'1 .. ( .~f.-. .J:!.~f!-:.(! ~:~ (!_ •.• ~ ~!. .. 2.J.::Adószáma: .. . -d..f.. A. f... f b.~.?.. ::/.f.-:-1-t 2_" 

Képviselő neve: ... J.!..'t.
1
IJJ!-:f.7 ... : .... :?f.!~.~ ............................................ :·;·············· 

Bírósági bejegyzés dátuma: .l,-9.P .. ~ ............ Száma: PK ... bO.A..8./Z9..9.S 
Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú · 

Tel. szám, e-mail címe: .-Q. ( .:.A:::.l.3:.3..~ .. Q.9: .. .f..~ ... f .. .f:!:!:!.:f~.cg .. !:f.lf'!!!.!:~.l!..'!- fJ·""t €. ~ lAl.lf..'/- h ~~..-
Egyházi közösség eset én bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.! A kőbányai tagszervezet * 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: .J/~.'1:-: ... rfL.[}j.f0!..f.-!!/V..~.h:.~ .... kJ!!.!-.0:!.:~.1: ... f!..~ IL .1' ~ L-fi..r"fZ-. 

Címe:/.?.1. .J. .f. ... f! .. 0: '!.i t.!!..~!::: ...... 4..~~ .'I.~.'.~~ ..... 0.-.f.T. .. f.! .c.: ...................... . 
Tagcsoport, klub, kör megnevezése ..... rf.:y~. '6. .t:!.~ ~-:·(tr.{, .. Tl:?-.. f!:'!. .'f.: ..... h A + S 
Intézmény, vezetőjének neve: ...... !Y..f!!.!.!.~~.~ .... !::!.:l.'::."C ................................... . 



Telefonszáma, e-mail cím.e: .... Q.J.-::.J:::::.L?:..J.:::: .. .9.9::.2.~ .......................... .. 
A 'l , tért :t:: ll" , t 1 c. , ·1 , · S'&J n 'KIJ!JH 7'7.Ko~É pa yaza 1e e os neve es e e1onszama e-mai c Ime. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 

. o .c. .--:l::.Lr..~.--:. .Q.9::.f..f.". ... r .. f7:~. ~.~ .. e. H ~!!::!.t.'.'!. !!:.f{.q:..~.-!:.0:.'-:t.:r. H U-

s. tA pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ..... . V. tO..~! f/.11.. ~ K .............................................................. . 
cím.e:./id .. L:/..{ ... 1./f..eP.:?:.f.;.!:.C ..... I:!..~.~.~:~~:.~ .... ~ ... !.':t.~: ............... . 
Bankszámlaszáma: At:z.J..QQ.rb.~±.::: ... 9::l.l..f::.(Q .. 0..:/. .. ~.9A..Qf?..?..9.~J?. 

. . l 

6.1 A témafelelős neve, telefonszáma: e-mail címe ... J.~.fJ.~f1.T!:!. .. T{IJ.!).f!::t'!.f!:-. 2 '1- 3-01- S" S 
fl Ll\/ J 14... @.. f..l /[/L(l t )v A- ll r; <-f fi .J' (/._ l--IL--f. /-1 tc 

7.1 A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ....... V. -tJ.LJ.f...!.. $.ft ft!..~ ................................................. . 
Címe:/.!d.t:J.G. ... fJ.Mii:J?..lt.Lr.. ... H.~l2?..~~f.J:: ... M!L: .. /..t_-r..~: ............. . 
Bankszámla száma: d 1.1. .().!J.L.J..1::::::.r.l.d. .. 1::.C...fJ. .. 1 .. ?.. ... r::. .Q A.. 9.e 9. .9..9. 'R 

8.1 A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) .......................... .. 

.. .fJ.~&tP..&.t!..r. ..... lf2~.~t?:l?..~.f.rf..~ ..... (..o..f.0.~'~&.. .......... . 

9/A l , ·t· , k'd" ka·Ck d , ) r2.o ~L-. o'" ol- 42 31-tJ . program megya os1 asana 1 osza . ez ete-vege ........... l.f: ............ ':l.:...... • (/ 

* A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szükséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

l 0. A program tervezett költsége: 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me nevezése 

W a n V7H"í!"B '1111 
A So.oo::>.J?-. 5á OOO 'il--. ) fJO, OD0 sfi TILD (J(,} J z. íúL 

~ 

JIV ítZ.tL 11.1 € l ) 9- ':J-, oD G :J&- '+-1,om$ )oo_ooo-17--}1.' -'v-...3 L;J /Z-

'FEf'flt!.J'{.. P fJ-1 ~ 
A 6o.ooo -:jO.ooo ;;r; go.oo::;:fr fl-r> tV (J u_ 
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rJ>.at <J B-/ rg Jf'L 't c(; 5o ODo :Ji- 3 .fJOJJD :/1- ZD. o o--0 .:;j(j l 

:J~ooo ~q_- o o o 3DOJ)JJ_0 .. 
Osszesen: 

:$..Q.9.~.9..'?..-9. .. ~ ... Igényelt támogatás összesen: 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállal ok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
e/számolok. 

a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet, ifjúsági szervezet, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

.... t:!:4. ~~-:>.: .. :~ . .-:!!.:~ ........................................... ! ! ••••••• ! • ~.-•••• ! •••••• 

A pályázó kőbányai tagcs~lti;: ~ ey~l1r''".""'·~6t< 
vezetőjének aláírása Harminlll fJY" /, 

'!46 Bp .. Hco?~~'' 
t".:i").szám· ~f··v ·E -"'- · 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

__lj . •·,; "4'0()g,{t -,;,<:,-'( ·,:-l()()()fl 

vr/.Q P.!~. @.1",_ .' .......................................................... .c.:: ............... . 
A pályázó kőbányai tagcsoport, Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
klub, kör vezetőjének \Já~'h Gy&-ng;~niöt~szerű aláírása és bélyegzője 

H6r!Ti'll1tt Egyef.lü.!.ete 
114~ Bp., H<>.rmln3. út <~>i. 

.AclOOzárn: !Sie-$299~1-42 
Sz\sz 14iOo:t;i7-7~l'604í101D00000 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 



~Qo-s-q, l.Lo/\6 
2.g ~1 , M ~ Cc. 6'\~ C !2-"\ 

Előadó: • 

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLETKŐBÁNYAI nllo.lTrilf"oTit'lt. ·~(fd~\~ \ 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE -------~--,...::_~...J 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIWTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, egyesületek, valamint nem kőbányai 

székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerv"eződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek, ifjúsági szervezetek, alapítványok részére 2012. évi 
konkrét programokés működési célok támogatására 

JI .; i 

1./ A pályázat címe: ~ zene vn ~ "'de~\J "'~:1 esU \cl m.u Lűcle.se.. 
2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség üogi személy), ifjúsági szervezet, alapítvány 

i1 . "D . \ o! ., 

A pályázó szervezet neve:. A .. ~.E .... ~~.t:·~L .. §.~.~~-~ ...... k..(;\Y.J;;.$. . .!-&-.L-.E.I .•. 

Székhelye:1~Q:h.W.J?.~x~\1 ••• n:\?.é:~ .... ~.:ZJÍs-Adószáma:.A~.tf?.AlQ.Q.~.:::).-:: .Y~ 
Képviselő neve: .. sf::.:'P.g?. ... S?.f.7~~9.'!:~'Y.~ ............................................................... . 
Bírósági bejegyzés dátuma: A~~.f.:.~?.-.:~L .... Száma: PK .tf?.A .•. Aw.c:>.j-~fJCJ1(:i ··+-B4t1 

Közhasznúsági fokozata: nincs , közhasznú , kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail címe: .. JD.f.9..e..p.l0.r.~.f:9.Y.\~Q .... Mt ......... :f.cl .. :.q_(?_::.~:::~1.5.'10 -3~ { 
Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbánvai tagszervezet* 

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

Tagszervezet vezető neve: ........................................................................................... . 

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

4.1 A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi sZf/ 

nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

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

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

Intézmény, vezetőjének neve: ................................................................................. . 



Telefonszáma, e-mail cúne: ....................................................................................... . 

A ályázatért :fi l l" ' t l .c: ' il ' p e e os neve es e e1onszama e-ma enne: ................................ . 

········································································~···························· 

5./A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: ............................................................................ . 

Neve: ............................................................................................... . 

Cúne: ............................................................................................................................ . 

Bankszámlaszáma: ...................................................................................................... . 

\) \ l 

6.1 A témafelelős neve. telefonszáma: e-mail cúne.~!::-~.~~-~T .. t;.CdQ?.~U ·e yethoo · C...OVVI 

7 .l A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A Bankszámlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ... !?c.\(ff.~.(?.f.~Rf!-.~.~-.:~.~---··········································· 
Cúne: .. 1.9.iQ.~ ... ~J?.~~~?.T.t .. 8.~~-'.0. .. ~: .. § .................................................. . 
Bankszámla száma: ... 1J..:0.?.~1.~9.~.::.QQ~~-~-~-~L::.QQJ.9.Qf?.f?..~ .......................... . 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) ... J.Qt;J:Jc{JxUah.l -
... :9:9.~ P.:·:. ~~-~~e..r. ... 3. .t .......................................................... . 
"' A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezetteVszervezettel 
rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a 
tagcsoport országos, vagy regionális szervezete tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény·vezetöjének és a tagcsoport vezetőjének 
aláírása szUkséges. Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége; 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me!Devezése 

íerembeY A2ű. OOO :lo.ooo ADO. ODO 

~r-art' t'ano rar. {Q_\{, ~00 11.2oo A~O.OO() 

t\ 0 "9l'Z.er 
-b.Xs\:.dl te:~ l-. ~5. OOO b Ooo 3o. OD o 
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Te1e{cM i_s 

\'V\+~d bk\ Go-ODo Ao. ODO !:::10.000 

&C\0 .. OOO 
.. 
Osszese n: 

fJ..r-.1'. • OQ O .. ~ ..................... . 
Igényelt összesen: támogatás 

Budapest, 2012. ~P..~.d~~---~9..: ....... . 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott adatok és 
információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat 
megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget válla/ok arra. hogy a pálvázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig 
elszámol~k. . . . . . . . 

':4 ze;e m;?denkié" ···-~-~---q~~~~~--········· 
7 702 Budo~Yesutet a pályázó kőbányai székhelyfi civil 

Ao. ,_,est Fuzé ·.,;, , • la , , Oszórn: 18 1 
, r utc0 ~~ezet, t.J.usag1 szervezet, a pttvany 

6 l 90t1 l , " al" , , bél " . . - -.1cegszeru arrasa es yegzoJe 

............................................................................................................ 
A pályázó kőbányai tagcsoport, 

vezetőjének aláírása 
Országos-, regionális egyesület, 
cégszerü aláírása és bélyegzője 

......................................................................................................... "'., ,-, ~ 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerü aláírása és bélyegzője 

........................................................... 
Kőbányán működő egyház vezetőjének 

cégszerü aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában o/vashatóan. nyomtatolt 
betűkkel töltse ki! 


























































































