
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

r 
y...Al . számú előterjesztés 

a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a civil 
szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 86/2017. (III. 21.) HB 
határozattal a civil szervezetek 2017. január l-jétől 2017. december 31-éig terjedő időszakban 
szervezett kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezetvédelmi, közművelődési 
programjaira, illetve a kerület- és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetck szakmai 
programjainak támogatására 4 500 OOO Ft összegben pályázatot írt ki. 

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

együttműködve, 

b) nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében prograrnak szervczése, kiadványok 
készítése, 

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

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

beszerzésére. 

A pályázati felhívásra 24 db pályázat érkezett, amelyből 23 db érvényes, l db érvénytelen. 

Az lppon Kyokushin Karate Se az alapszabályaszerint sportegyesület, amely a pályázati felhívás 
6. pont a) alpontja szerint nem vehet részt a pályázaton. 

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

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



Sorszám Civil szervezet, Kért Javasolt 
tagszervezet neve támogatás támogatás 

. (Ft)_ (Ft) 

l. 
Budapesti Honismereti Társaság 

160 OOO 80 OOO 
1043 Budapest, Berda Józsefutca 48. 

Kőbányai tagcsoport 
1108 Budapest, Lenfonó u. 2. fszt. 3. 

2. Cselekedjünk Alapítvány 80 OOO 70 OOO 
1108 Budapest, Oltó utca 6. 

3. Eletrevaló Karitatív Egyesület 213 7000 170 OOO 
ll O l Budapest, Vaskő utca l. . ... 

4. 
Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, 

300 OOO 160 OOO 
Szabadidő és Sport Egyesülete 

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

5. 
Gyűjtősökért Alapítvány 

250 OOO 50 OOO 
ll 08 BudaJ?est, Kozma utca 13. 

6. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 400 OOO 300 OOO 
Kulturális, Segítő Alapítvány 

ll 05 Budapest, Bánya utca 31. I/7. 
7. Horvát Hagyományőrző Egyesület 160 OOO 100 OOO 

1102 Budapest, Liget utca 1/C II. 23. 
··------~-~ 

8. Ippon Kyokushin Karate Se o o 
1102 Budapest, Liget utca ll. 1110. 

9. 
Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 

300 OOO 180 OOO 1101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 2. Ih. VII/2. l 

10. Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 950 OOO 250 OOO 
ll 02 Budapest, Liget tér 2. II.1 O. -------

ll. Kontúr Közhasznú Egyesület 225 OOO 180 OOO 
1106 Budapest, Gyakorló u. 17. 4/32. 

12. Lokomotív Turista Egyesület 150 OOO 60 OOO 
ll 03 Budapest, Csombor 4/1. 

13. Magyarországi Lengyel Katolikusok 400 OOO 120 OOO 
Szent Adalbert Egyesülete 

ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. ·--.. ··· 

14. Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, 224 200 

l 
100 OOO 

Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 
ll 08 Budapest, Takarék utca 14/207. 

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

15. Magyar Szakszervezeti Szövetség 390 OOO 80 OOO l 
l 

l 068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 
l Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 

Körösi Nonprofit Kft 
1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 

16. 
Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi 

310 OOO 100 OOO Szervezet 
l 051 Budapest, Arany J án os utca 31. 
Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 

1107 Budapest, Bihari út 15. 

17. 
1956-os Magyarok Világszövetsége 

400 OOO 100 OOO l 097 Budapest, Koppány utca 5-ll. 
MV Kőbányai tagszervezete 
ll 02 Bud(:l_p_est, Ónodi u. l. 
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18. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. 300 OOO 160 OOO 

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

19. Nagycsaládosok Kőbányai Szent László 300 OOO 260 OOO 
Egyesülete 

1103 Budapest, Örmény utca 12. 

20. 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

240 OOO 230 OOO 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 
NOE Óhegyi Csoport 

ll O l Budapest, Korponai utca 9. 
21. Szent László Király Alapítvány, a Szellemi és 295 OOO 180 OOO 

Erkölcsi Megújulásért 
1102 Budapest, Liget utca 35/B 

22. "SIBRIK" Kertszépítő Egyesület 350 OOO 80 OOO 
1108 Budapest, Szegély utca 12. fsz. 24. 

23. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 250 OOO 200 OOO 
1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

24. A Zene Mindenkié Egyesület 450 OOO 50 OOO 
1102 Budapest, Füzér utca 27/A 

----

Összesen: 7 097 900 3 260 OOO J 

Az előterjesztés 2. melléklete a pályázati felhívást, a 3. melléklete a benyújtott pályázatokat 
összesítő táblázatot, valamint a 4-24. melléklete az adatlapokat tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázaton nyert támogatási összegek hozzájárulnak a kulturális, hagyományápoló, 
ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségmegőrző és életmódjavító programok 
megvalósításához, a közösségfejlesztéshez, rehabilitációs és szociális tevékenység folytatásához, 
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséhez, gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátásához. A sikeres pályázatok a kőbányai lakosság 
közösségformálását szolgálják. 

A pályázó civil szervezetek a támogatui kért programokat a létesítő okiratukban meghatározott 
célok szerint szervezték meg. A támogatást tanulmányi kirándulások, környezetvédelmi, 
egészségmegőrző programok, gyermekek nyári táboroztatása, rendezvények, kiállítások, 
zarándokút, hangosítás, zenei kíséret, rendezvényszervezési és nyomdai költségek, müvészcti 
tevékenység, szakmai előadások számlás kifizetései, valamint buszbérlés, idegenvezetö, 
múzeumi belépőjegyek, szállás, étkezés, terembérlet, dekoráció, vetélkedő díjazása, szállítás, 
irodaszer, festékpatron, kézműves foglalkozások alapanyagai költségeire kívánják fordítani. 
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III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssei összeftiggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 13. § (7) bekezdése 
alapján a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottsága a (a továbbiakban: HB) rendelkezési 
jogkörébe utalt tartalékra pályázatot írt ki. A pályázatok elbírálását követően a HB dönt az 
előirányzat módosításáról. Figyelemmel arra, hogy a pályázó civil szervezetek között 
alapítványok is vannak, amelyek támogatása a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható 
hatáskörébe tartozik, a pályázatot a Képviselő-testület bírálja el. 

A támogatásokat támogatási szerződés keretében biztosítja az Önkormányzat. 

A pályázati eredmények az Önkormányzat honlapján és a Kőbányai Hírekben kerülnek közzétételre. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2017. május" J~ ·" 

To~· rvényess~Jze~pontból ellen jegyzem: 

rrl (J( 
~ !Jv'V 

. 

~r " Krisztián 
Jegyzo 



l. melléklet az előterjesztés/w:: 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

•• ./2017. (V. 25.) határozata 
a civil szervezetel{ 2017. támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett 24 pályázatból 
23 pályázat érvényes. Az Ippon Kyokushin Karate Se pályázata nem felel meg a pályázati 
felhívásban foglaltaknak, ezért érvénytelen. 

2. A Képviselő-testület a civil szervezetek 2017. évi támogatásáról szóló pályázat keretében a;.:: 
l. mellékletben meghatározott civil szervezeteknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. 
kerület Kőbányai Önkonnányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati 
rendeleteknek a költségvetéssei összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önkormányzati 
rendelet 12. melléklet 26. sora terhére összesen 3 260 OOO Ft összegben. 

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

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

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

J. melléklet a . ..12017 (V 25.) KÖKT határozat ho:: 

.-----------------------,-------------~-----

A 
.---+---------------~------------+---------

Civil szervezet, tagszervezet neve, Támogatási 
~-l.--r------------s~z~ék=h=e~ly~~e~(~1te~l~ep~lh=e~lyLie~u ____________ +-_ö_ss_z_e~g(F_t)~-

Budapesti Honismereti Társaság 

B 

2. 1043 Budapest, Berda Józsefutca 18. 80 OOO 
Kőbányai tagcsoport: 

ll 08 Budapest, Lenfonó u. 2. fszt. 3. i 
3. 

1
c
10

s
8
e1Bekeddjünk A011a~ítvány6 70 000 -----i 

J-----+---------.---u~a~R~es:...:..t,~:...:..to~ut_c_a __ . ---------+-----------~ 
Eletrevaló Karitatív Egyesület 
ll O l Budapest, Vaskő utca l. 

4. 170 OOO 

Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő 

~-5·--r---------~e~'s~S-p~o~rt_E_g_y~es_u_'le_t~e---------+--1-6_o_o __ o __ o _____ l , 1106 Budapest, Hatház utca ll. I/116. _ -i 
Gyűjtősökért Alapítvány 

1 
~_6_· -+-~---:------1_1_0_8 _B_u_d-"ap..__'e:....s....!..t,:...:..K_:o_z:....m:...:..a:_u_:tc:...:..a----..:13_:. -------t--

5 
__ 
0 
__ 

0 
__ 
00 

_____ _ 
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 

7. Alapítvány 300 OOO 
ll 05 Budapest, Bánya utca 31. I/7. 
Horvát Hagyományőrző Egyesület 100 OOO 

~-8 · __ ~ _______ 1_10_2_B_u_d_a~p~es:...:..t,~L~i~~e_:t_:u:...:..tc:...:..a:....l_/C:___II:...:..._2_3. _______ ~---------' 
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9. 
Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 180 OOO 

ll 04 Budapest, Kada utca 97. 

10. 
Kőbányai Képző és Iparművészek Egyesülete 250 OOO 

ll 02 Budapest, Li_g_et tér 2. IV l O. 

ll. 
Kontúr Közhasznú Egyesület 180 OOO 

ll 06 Budapest, Gyakorló u. 17. 4/32. 

12. 
Lokomotív Turista Egyesület 

60 OOO 
ll 03 Buda~est, Csombor 411. 

Magyarországi Lengyel Katolikusok 
13. Szent Adalbert Egyesülete 120 OOO 

ll 03 Budapest, Óhegy utca ll. 
Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és 

14. Érdekvédelmi Egyesülete 100 OOO 
ll 08 Budapest, Takarék utca 14/207. 

Magyar Szakszervezeti Szövetség 
1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 

15. Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 80 OOO 
Körösi Nonprofit Kft 

1105 Budapest, Szent László tér 7-14. 
Magyar Vöröskereszt 

16. 
1051 Budapest, Arany János utca 31. 

100 OOO 
Kelet-pesti Régió X. ker. Szervezete 

ll 07 Budapest, Bihari út 15. 
1956-os Magyarok Világszövetsége 

17. l 097 Budapest, Koppány utca 5-ll. 
100 OOO 

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

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

18. 
1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43. 

160 OOO 
Kőbányai Szervezete 

1105 Budapest, Halom u. 37/B 

19. 
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 

260 OOO 
1103 Budapest, Örmény utca 12. 
Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

20. 1056 Budap~st, Március 15. tér 8. 
230 OOO 

NOE Ohegyi Csoport 
ll O l Budapest, Ko_!I)_onai utca 9. 

Szent László király Alapítvány a Szellemi és 
21. Erkölcsi Megújulásért 180 OOO 

ll 02 Budapest, Liget utca 35/B 

22. "SIBRIK" Kertszépítő Egyesület 
80 OOO 

1108 Budapest, Szegély utca 12. fszt. 24. 

23. Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 
200 OOO 

1101 Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

24. A Zene Mindenkié Egyesület 
50 OOO 

ll 02 Budapest, Füzér utca 27 /a 

25. összesen 3 260 OOO 
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2. melléklet az előterjesztéshez 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki a civil szervezetek 2017. évi támogatására. 
 
1. A pályázat célja: 
A pályázat célja a civil szervezetek kulturális, közművelődési, hagyományápoló, 
ismeretterjesztő, környezet- és természetvédelmi, egészségvédő, kerület- és közösségfejlesztő, 
karitatív és szociális tevékenységének támogatása. 
 
2. Pénzügyi támogatásban az 1. pontban meghatározott tevékenységen belül az alábbi 
programok részesíthetők: 

a) rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civil szervezetekkel 
együttműködve, 

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

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

 
3. A pályázatra rendelkezésre álló keret: 4 500 000 Ft 
 
4. A pályázat benyújtásának feltételei: 
4.1. A pályázaton részt vehet  

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

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

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

átutalását a pályázó kéri, 
c) a program célja, részletes leírása legfeljebb egy oldal terjedelemben, a program 

megvalósításának időszaka, a program tervezett költsége és az igényelt támogatás összege,  
d) nyilatkozat arról, hogy  

da) a szervezetnek nincs köztartozása, nem áll végelszámolás vagy felszámolás alatt, vele 
szemben csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló eljárás nincs folyamatban, 

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

dc) a szervezet a támogatás vonatkozásában adólevonási joggal rendelkezik-e, 
e) civil szervezet esetében a létesítő okiratnak (egyesületnél alapszabály, alapítványnál 

alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata, és a nyilvántartást vezető 
bíróság eredeti, 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő adatairól,  

f) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 
esetében az e) pontban foglaltak, valamint a szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet 
működéséről, 
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g) 1a szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata,  
h) 2az előző évről szóló beszámoló Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe 

helyezéséről szóló igazolás, 
i) amennyiben a pályázó 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat (a 

továbbiakban: Önkormányzat) által nyújtott támogatásban, ennek feltüntetése a támogatás 
célja és összege megjelölésével. 
4.3. Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. A pályázatban több program támogatása kérhető. 

4.4. A támogatási időszak: 2017. január 1. - 2017. december 31. 
 
5. A pályázati összeg nem használható fel: 

a) bérjellegű kiadásra és annak közterheinek kifizetésére, 
b) saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
c) karbantartási, felújítási költségre, valamint a programhoz nem kapcsolódó működési     
 költségre, 
d) 100 000 Ft-ot meghaladó értékű eszköz beszerzésére. 
 

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

a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fenntartásában lévő iskola támogatása, 
d) olyan szervezet, amely az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló önkormányzati 

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

határidőig nem számolt el, illetve köztartozása van, 
f) olyan szervezet, amelynek az Önkormányzattal, az Önkormányzat költségvetési 

szervével, illetve az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társasággal szemben lejárt 
tartozása van, 

g) egyház, valamint 
h) közalapítvány. 

 
7. A pályázat benyújtásának helye, módja és határideje: 
A pályázatokat 2017. május 3-án (szerdán) 15.00 óráig lehet benyújtani elektronikusan a 
JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail címre, valamint egy példányban papír alapon 

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

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

Postai benyújtás esetén a pályázatnak a fenti határidőben meg kell érkeznie a Hivatalba. 
A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a +36-1-4318-748-as, vagy a +36-30-730-3217-es telefonszámokon, 
illetve a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-mail-címen. A pályázati adatlap igényelhető a fenti 

                                                
1 Személyes benyújtás esetén mellőzhető, ha a jelenlévő törvényes képviselő az aláírást a magáénak ismeri el. 
2 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 
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e-mail-címen, illetve letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.kobanya.hu). Az adatlap 
másolható.  
 
8. A pályázat elbírálásának menete: 
A Hivatal szükség esetén egy alkalommal hiánypótlási felhívást ad ki, a hiánypótlási határidő 
meghosszabbítására nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat 
érvénytelen. 

A pályázatokat a Humánszolgáltatási Bizottság a 2017. májusi ülésén bírálja el. A Hivatal a 
döntést követően 2017. június 6-áig e-mailben értesíti a pályázókat a pályázat eredményéről. 
A nyertes pályázóval az Önkormányzat támogatási szerződést köt.  
 
9. Az elszámolás módja, határideje: 
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, 
bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási 
időszakra esik, és melyek pénzügyi teljesítése a támogatási határidő végéig megtörténik. 
A támogatással a támogatott program befejezését követő két hónapon belül, de legkésőbb 
2018. január 15-éig kell elszámolni. A pályázó a fel nem használt vagy nem szabályosan 
felhasznált támogatási összeget köteles visszafizetni. A kedvezményezett a támogatás 
lebonyolításában köteles az Önkormányzat képviselőjével együttműködni, az ellenőrzési 
munkát a megfelelő dokumentumok, számlák, a megvalósítást igazoló okmányok, 
bizonylatok rendelkezésre bocsátásával elősegíteni.  
 

Budapest, 2017. március „    ”                                                               
 

Kovács Róbert 
Kőbánya Polgármestere 

 



3. melléklet az előterjesztéshez 

' 

A civil szervezetek a 2017. évi konkrét programok támogatására beérkezett pályázatok i 

Civil szervezet neve, 
Igényelt Javasolt 

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

szám megnevezése Ft Ft (cél, tevékenység) 

! 

Budapesti Honismereti Társaság Kőbánya történeti múlDával, Önkormányzat A Városunk 2018/l.számának i 

l 043 Bp., Berda József utca 48. intézményeivel és a kerületben müködő civil kommunikációs költsége, tördelés, fotó 
l 

Breinich Gábor elnök szervezetek helytörténeti tevékenységeivel előkészítése, szerkesztése, korrektúra, A fóváros, a lakó és a 

Kőbányai tagcsoport foglalkozik. Városunk 2018/1. száma szállítás, irodaszer, lapterjesztés nyomdai munkahely, a haza történetének, 

1108 Bp.,Lenfonó u. 2.fszt.3. nyomtatott és internetes változatában költsége. értékeinek Irulturális 

Karacs Zsigmond vezető megjelentetése (Budapesti Helytörténeti 
hagyományainak 

L 160 OOO 80000 megismertetése. 
Portálon). Kommunikációs költségek, Kulturális tevékenység, 
tördelés, fotó előkészítés, szerkesztés, közhasznú. Publikálás a 
korrektúra, nyomdai költség, szállítás, Honismeret címü folyóiratban, 

irodaszer, lapterjesztés költsége. könyvek kiadása. 

Cselekedjünk Közhaszn ú Alapítvány Cselekedjünk adománybolt és nyugdíjas Cselekedjünk adománybolt és nyugdíjas 
ll 08 Bp., Oltó utca 6. klub működtetése. Alapitványuk klub az időstorna megtartásához használt 
Csete Gabriella Irén elnök adománybolúának működéséből származó tomaszobát szeretnék fejleszteni egy 

forrásokból ingyenes szolgáltatásokat kínáló tükörfal kíalakításával. 
nyugdijas klubot működtetetnek. 

Szolgáltatások: heti 2x időstorna ( az A közhasznúalapítvány célja: 
időstorna megtartásához használt környezetvédelmi, szociális és 

2. tornaszobát szeretnék fejleszteni egy 80000 70000 kulturális tevékenység. 

tükörfal kíalakításával), számítástechnika Előadások, rendezvények 

és intemethasználat oktatása, egészséges szervezése. 

életmnódról tanácsadás és előadások 
szervezése, kulturális szolgáltatás, tematikus 

napok szervezése. 



3. me/lék/et az előtetjesztéshez 

Életrevaló Karitatív Egyesület Kőbányai gyermeknapi rendezvények, Foglalkozáshoz eszközök, anyagok, 
1101 Bp., Vaskő utca l. 3.lph. fszt. l 4. Bárka és a nemzetiségi önkormányzatok nyomdaköltségek, festékek, társasjáték 

Droprevenciós információs Takács Éva elnök szervezésében. Rendvédelmi nap: s!Üát kellékek beszerzése, kreatív anyagok, 
fejlesztésű társasjátékokkal hívják fel a papír, színesek, filctollak vásárlása. 

kiadványok, oktatási anyagok 
kiadása, veszélyeztetett 

figyelmet a veszélyekre és a Sörsátor kitelepUléshez, önkéntes munka gyermekek szociális ellátásának 
3. bűnmegelőzésekre, ezen társasjátékok és élelmiszer vásárlása. 213 700 170 OOO vállalása. Kábítószer használat 

sokszorosítása. Szent László Napokon megelőzése, drogprevenciós 
kábítószer-prevenciós programok programok létrehozása. 

szervezése. Sziget Fesztivál: Kulturális tevékenység. 
(lájkvadász, bűnmegelőzési társasjátékok Közhasznú egyesület. 

bemutatása) 

Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Szent László emlékhelyek felkutatása Tanulmányi kirándulás nyugdijasoknak 
Kulturális, Szabadidő és Sport Felvidéken (Bény község)-Szűz Mária Felvidékre Bény községbe és 
Egyesülete Római Katolikus Templom,-Körtemplom,- környékére (buszbérlés, 
1106 Budapest, Hatház u. ll. 1/116. Rotunda megtekintése. rendezvényszervezés ). 
Beke Józsefné elnök Újévszázad Nyugdíjas Klubjának A környezetvédelmi, takarítási Kulturális és szabadidő 

meglátogatása és a szabadtéri programokon program (takarítási eszközök, szállítás) tevékenység, részvételt 
4. való részvétel (buszbérlés, étkezési költség, és karácsonyi program rendezvény 300 OOO 160 OOO biztosítani a kulturális és 

rendezvényszervezés ). szervezése. szabadidő hasznos eltöltésében 

A környezetvédelmi, takarítási program a és sporttevékenységben. 

lakótelepen (takarítási eszközök, szállítás) 
karácsonyi program, rendezvény 

szervezése. 

Gyűjtősökért Alapítvány 1108 A büntetés-végrehajtási dolgozók nehéz 10 fő gyermek üdültetése Dunapatajon 
Bp.,Kozma utca 13. Eperjesi anyagi helyzetben lévő hivatásos és lévő Lepke Üdülő és Erdei Iskola 
Flórián elnök, közalkalmazotti tagok és családjuk Oktatóközpontban. (a tábor részvételi Szociális tevékenység, 
Hacher Mónika képviselő támogatása. 10 fő gyermek üdültetése díja, teljes ellátás, szállás) 2017. július 22 A nehéz helyzetbe került bv. 

5. Dunapatajon lévő Lepke Üdülő és az 2017. július 27. 250 OOO 50 OOO dolgozók és családjuk 

Erdei Iskola Oktatóközpontban. (a tábor rendszeres segítése. Gyermekek 

részvételi díja, teljes ellátás, szállás, üdültetésének előssegítése. 

programokon való részvétel). 



3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Információs telefon szolgálat hivatalos Egészségügyi rendezvények és ünnepek 
Kulturális, Segítő Közhasznú ügyintézésben és a népszerűsítése. Pünkösd, karácsony. 
Alapítvány l 105 jogszabályokban,ruhaosztás, áldozatsegítés (rendezvényszervezés ). Kolturális 
Budapest, Bánya utca 31. V7. és bűnmegelőzés témában szakmai programok szervezése: Párkány Kulturális, közművelődési és 
Mihalicska Terézia elnök tájékoztatás.Szociális és esélyegyenlőséget testvérvárossal egynapos kirándulás képességfejlesztő tevékenység. 

segítő programok szervezése a hátrányos Zólyomba és Egészségügyi rendezvények, 
helyezűek részére. Egészséges életmód Besztercebányára.( szállítás, vendéglátás ünnepek népszerűsítése. 

propagálása, előadások megtartása és programszervezési költségek.) Információs Tanácsadó Iroda 
6. Kulturális, közösségi programok, Kommunikációs költség a 400 OOO 300 OOO működtetése. 

Egészségügyi rendezvények, prevenciós programokhoz: irodaszer, nyomtatvány, Kulturális hagyományok 

előadások és bemutatók szervezése, ünnepek posta, vezetékes és mobiltelefon. ápolása, rendezvények, 

népszerűsítése, (húsvét, karácsony, rekreációs prograrnak 

pünkösd). Párkány testvérvárosával 
szervezése. Közhazsnú 

egynapos kirándulás Zólyomba, 
alapítvány. 

Besztercebányára. 

Horvát Hagyományőrző Egyesület " Hazánk hagyományainak ápolása 2017. 11 Hazánk hagyományainak ápolása 
Kulturális tevékenység, 

1102 Budapest, Liget utca l/C.II./23. " rendezvénysorozaton való részvétel, 2017. 11 rendezvénysorozaton való 
Ispánovity Éva elnök melyen a szomszédos országok is képviselik 

magyarországi horvát kultúra 
részvétel Velikában ( autóbuszbérlés ), megőrzése, bel és külföldi 

7. magukat. melyen a szomszédos országok is 
160 OOO 100 OOO 

fellépések szervezése. 

képviselik magukat. Hagyományok őrzése, 
utánpótlás nevelés. 

Ippon Kyokushin Karate Se 
ll 02 Budapest, Liget utca ll. lll O. A pályázati feltételeknek nem 

8. o felel meg. 
Sportegyesület. 

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Éves antológia nyomdai előállítása Szent A 2017. évi antológia nyomda költsége. 
Kulturális tevékenység. Olyan 1101 Bp., Hungáriakrt. 5-7. 2. Ép., 2.\h. László emlékév (szerkesztési díj, nyomdai (tördelés, levilágítás, nyomtatás) és 

VII/2. költségek, tördelés, levilágítás,fotó nyomdai bemutatása. 
alkotások megismertetése és 
közkinccsé tétele, amelyek a 

OszvaJd György képviselö előkészítése). A KIKE 2017. évi antológia magyar nemzet erkölcsi 
9. bemutatása (terembérlet, előadók díjazása, 300 OOO l 80 OOO megújulását elősegítik, 

propaganda,szóróanyag) kultúráját gyarapítják. 
Kulturális, irodalmi eőadások 

szervezése, kiadványk 
megjelentetése. 

i 



3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Kőbányai Képző és Iparművészek " Magyar Rapszódia" címmel kiállítás- "Magyar Rapszódia" címmel kiállítás-
Egyesülete sorozatott indit. " U rak és terek" - Körösi sorozat Egerben és X. Biennálé 
ll 02 Bp., Liget tér 2. II. l O. Kult. Közp. 2017.09.20. (előadói díj, szervezése Kőbányán. (szállítás, 
Horváth György elnök nyomdaköltség, szállítás, utazás. nyomda és előadói díjak számlás Kulturális tevékenység, 

Művészetterápiás és művészeti kifizetése.) Csoportfoglalkozásokhoz csoportos kiállítások 
10. csoportfoglalkozások , melyeket óvodák, (művészeti eszközök, festékek, kartonok, 950 OOO 250 OOO megszervezése és lebonyolítása. 

bölcsödék és iskolák bevonásával szeretnénk textilek, anyagok, fonalak, stb. ) Fiatal pályakezdő alkotók 

megvalósítani (művészeti eszközök, 
támogatása, segítése. 

festékek,kartonok, textilek, anyagok, 
fonalok, stb. ) 

Kontúr Közhasznú Egyesület Élménytábor 2017. júliusában a Hős utcai Élménytábor 2017. júliusban. A Hős 
1106 Bp.,Gyakorló u. 17. IV/32 és a Pongrác telepi fiatalok közötti kapcsolat utcai és a Pongrác telepi fiatalok 
Balog-Urbanovszky Zsuzsanna elnök erősítése. ( kalandpark, Állatkert, kirándulás közötti kapcsolat erősítése. (kalandpark, Bűnmegelőzés, áldozatvédelme, 

a Velencei tóhoz). "III. Nyári Állatkert, kirándulás a Velencei tóhoz). szoc. tevékenység, 
alkotótábor a Hős utcában" 2017.08.25- III. Nyári alkotótábor a Hős utcában 3 családsegítés, gyermek és 

27. sportrendezvények nap. ifjúságvédelem, nevelés, 

ll. 
szervezése. Kézműves termékek vásárlása, Kézműves termékek vásárlása, papír, 

225 OOO 180 OOO 
képességfejlesztés. A 

nyomdai költségek, irodaszer, egészségügyi irodaszer, tornazsák, bögre, festék, hátrányos helyzetű csoportok 

felszerelések, illetve tisztasági felszerelések, gyöngy, nyomda, étkezés, belépőjegyek integrációja, lelki segély 

önkéntes foglalkoztatottak költsége és a és utazási költségek a program idején. nyújtása, szabadidős programok 

prograrnon résztvevőknek. Étkezés, utazás Egészségügyi, illetve tisztasági szervezése, formális és 

és belépők költsége. felszerelés a tábor idejére. 
informális oktatás. 

Lokomotív Turista Egyesület Lokomotív 424 teljesítménytúra a Lokomotív 424 teljesítménytúra a 
ll 03 Bp., Csombor utca 4/l. Börzsönyben - 2017. évi Béke Kupa Börzsönyben. (marketing kiadvány, Közhasznú, célja a 
Ispánovi ty Márton elnök versenysorozat része. Résztvevők dijazása arculati elemek (rendezői pólók, molinok, természetben való rendszeres, 

(oklevelek, zománc emlékjelvények), kitűzők, bélyegző készítés). Oklevelek és aktív túrázás, szabadidő 
12. vendéglátási költségek. tájékoztató füzetek nyomdai előkészítés. 150 OOO 60 OOO hasznos eltöltése, versenyzés, 

Hangosítás, vendéglátás (alapanyagok testedzés. A természetjárásban 

beszerzése). résztvevő fiatalok nevelése, 
utánpótásnevelés. 



3. me/Jék/et az előterjesztéshez 

Magyarországi Lengyel Katolikusok Zarándokút 45 fő részére a Fehér Hegyre a Zarándokút a Fehér Hegyre a híres 
Közhasznú, célja a magyar-Szent Adalbert Egyesülete híres Czestochowába 2017. Czestochowába 45fő. 

ll 03 Bp., Óhegy utca ll. október 20-22. 2017. október 20.-22. (buszbérlés) 
lengyel kulturális hagyományok 

13. 
Molnámé Sagun Zdzislawa Mária elnök 

400 OOO 120 OOO ápolása, keresztény értékek 
megőrzése, továbbadása, 
időskorúak gondozása. 

Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Rehabilitációs tábor szállásdija 36 fő szív Rehabilitációs tábor résztvevőinek 
Kult. és Érdekvédelmi Egyesülete és tüdőátületettek részére (előadások, orvosi szállásdíj a. Közhasznú egyesület. 

ll 08 Bp., Takarék utca 14/207. beszámo Iok, szabadidős programok) Egészségügyi tevékenység. Az 
14. Oláhné Jelli Zsuzsanna elnök 2017. augusztus 3-6-aközött. 224 200 100 OOO Egyesület célja a szív és 

tüdőátültettek fizikai és lelki 
rehabilitációjának elősegítése. 

Magyar Szakszervezeti Szövetség Tanulmányi kirándulás Hollókőre, Alsó Tanulmányi kirándulás Hollókőre és 
l 068 Bp., Városligeti fasor 46-48. Sztegovára, ahol megtekíntik a helyi gyógyflirdőzés Agárdon. (buszbérlés, Gazdasági, szociális és 

Kordás László elnök nevezeteségeket Agárdon gyógyfürdőzés, belépőjegyek és idegenvezető díja). kulturális érdek képviselete, a 
15. Kőbányai Nyug. Szakszervezete augusztus vagy szeptember hónapra 390 OOO 80 OOO munkaválallók képviselete. 

Mester Lászlóné vezető tervezik. (buszbérlés, belépőjegyek és Szakmai, gazdasági 

1105 Bp., Szent László tér 7-14. idegenvezető díja). 
érdekképviseleti tevénykenység. 

Magyar Vöröskereszt Budapest Egészségnap szervezése (tesztcsík, Kirándulás Kecskemétre (buszbérlés, 
Fővárosi Szervezet fertőtlenítőszer), kirándulás étkezés). 
l 051 Bp., Arany János utca 31. önkénteseknek (buszbérlés, étkezés) Egészségnap szervezése (tesztcsík, Szociális tevékenység, 

Huncsik Ildikó igazgató ünnepség megszervezése (étkezés, fertőtlenítőszer), közhasznú, 
16. Kelet-Pesti Régió X. kerületi Szervezete dekoráció, ajándék). ünnepség megszervezése 310 OOO 100 OOO az élet és egészség védelme, a 

1107 Bp., Bihari út 15. (étkezés, dekoráció, ajándék). szociális gondok enylútése, a 

Kalocsai Dóra vezető betegség megelőzése. 

1956-os Magyarok Világszövetsége 1956-os hagyományápolás személyes 1956-os hagyományápolás 
1097 Bp. Koppány utca 5-ll. találkozás és beszélgetés a kerületi " Pesti Srácok" társasjáték bemutatása A forradalom és szabadságharc 

dr. Ferdinandy István elnök iskolákban az 1956-os forradalom Kerületi megemlékezések eszméinek megvalósítása. 

MV Kőbányai tagszervezete veteránjaivaL " Pesti Srácok" (útiköltség, turisztikai kiadvány, Az 1956-os forradalom és 

Barabás János vezető társasjátékbemutatása a fiataloknak. Kerületi 4 db társasjáték és emléktárgyak 
szabadságharc igaz történetének 

17. ll 02 Bp., Ónodi u. l. megemlékezések és az érdeklödő külföldi vásárlása. 400 OOO 100 OOO 
feltárása. A forradalom 

és szabadságharcban 
turistákat az 56-os események helyszíneinek résztvevőinek és sérelmet 

megmutatása. (útiköltség, turisztikai szenvedettek teljes anyagi és 
kiadványok, 4 db erkölcsi rehabilitációjának 

társasjáték, emléktárgyak) elősegítése. 

--------- ----------------



3. me/lék/et az e/6terjesztéshez 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete Rehabilitációs nyralás akadálymentesített Rehabilitációs nyaralás Túrkevén 
1136 Bp., Hegedűs Gyula u. 43. Gyógyfürdőben Túrkevén 2017. (szállás). 

Közhasznú egyesület 
Földesi Erzsébet elnök augusztus 5-7. (szállás) Mozgáskorlátozott emberek 

18. Kőbányai Szervezete 300 OOO 160 OOO érdekvédelmét látja el, szocíális, 
1105 Bp., Halom u. 37/b. egészségügyi és Irulturális 
Dornak Zoltánné klubvezető programokatszerveznek. 

Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Együtt a családokért havi összejövetelek Együtt a családokért havi összejövetelek A nagycsaládosok egymást 
Egyesülete 1103 Bp., gyermekek részére kézműves gyermekek részére kézműves ismerő és segítőközösség 
Örmény utca 12. foglalkozásokhoz anyagok, kirándulások. foglalkozásokhoz anyagok, kirándulások. szervezése, a közös 

19. Hímberger Istvánné Kaszap Katalin elnök Családakadémia Balatonlellén, Családos tábor Balatoniell én. 300 OOO 260 OOO 
működtetése, az élet az 

felnőttképzés (szállás és étkezés). Felnőttképzés Jászapátiban (belépőjegy, anyaságo tiszteletre nevelés. A 

Családos tábor (szállás, étkezés). szállás és étkezés). nagycsaládosok sajátos 
értékeinek képviselete és 

szolgálata. 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Hétvégi kirándulás Kismaros- Hétvégi kirándulás Kismaros-
Szociális tevékenység , 

1056 Budapest, Március 15. tér 8. Börzsönyliget-Aggtelek (szállás, étkezés Börzsönyliget-Aggte1ekre (szállás és közhasznú egyesület 
Kardosné Gyurkó Katalin elnök költsége). étkezés). Program ok: A nagycsaládosok sajátos 

20. NOE Óhegyi Csoport Program ok: számháború és adventi koszorú számháború és adventi koszorú kötése 240 OOO 230 OOO érdekeinek képviselete és 
1101 Bp., Korponai utca 9. kötése (anyagköltség) ( anyagkö1tség). szolgá1ata. A hátrányos helyzetű 
dr. Borsos Szabó Ágnes vezető rétegek, a gyermeket nevelők 

segítése, programok szervezése. 

Szent László király Alapítvány a Pályázat: Szent László év alkalmából: _Szent László király pályázat dijazása, 
Szellemi és Erkölcsi Megújulásért Árpád-házi királlyal kapcsolatos anyagok kiadvány kiadása. 
1102 Budapest, Liget utca 35/b. összegyűjtése minden korosztály számára, Könyvkiadás nyomdai és posta költsége, Kulturális tevékenység. Olyan 
Bicskei Gábor Károlyné elnök kiadvány kiadása. Dr. Bakay szállítása, multifunkciónális nyomtató. alkotások megismertetése és 

21. Kornél professzor előadása Szent László 
királyról. Erdély, Felvidék, Kárpátaljára 

295 OOO !80 OOO 
közkinccsé tétele, amelynek a 

magyar nemzet erkölcsi 

szeretnénk a könyveket kijutatni. " A megújulását elősegíthetik, 

Magyar gulágok" világa c. könyv l 00 pid kultúráját gyarapítják. 

nyomdai költsége. 



• 
3. me/lék/et az előterjesztéshez 

Sibrik Kertszépítő Egyesület Környezet- és természetvédelem klub Kirándulások szervezése Bogácsra, 
1108 Bp, Szegély utca 12. fszt. 24. működtetése, melynek programjai: Mezőkövesdre, Kiskunmajsára, 
Kócs Sándorné elnök kirándulások tervezése. Magyarhertelendre, Berekfürdőbe és 

Közösségépítő klubjaink: Kecskemétre (belépőjegyek). Környezet és természetvédelem, 
22. Filmklub, Fitness klub, 350 OOO 80000 lakókörnyezet szépitése, 

Kirándulások: Bogács, Mezőkövesd, gondozása. 

Kiskunmajsa, Magyarhertelend, Berekfürdő, 

Kecskemét. 

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány Táncház, néptáncoktatás és bemutatón Táncház néptáncoktatás és bemutatón 1 

1101 Bp., Könyves Kálmán krt. 25. szereplés, előadások szervezése, kézműves szereplés, zenei kíséret, kézműves Közhasznú, 

Szűr Dóra elnök foglalkozások , viselet vásárlás, pótlás és foglalkozások, viselet vásárlása és javítási A Táncegyüttes fenntartásának, 

23. javítás. költségei. 250 OOO 200 OOO 
szereplésének támogatása 

belföldön és külföldön egyaránt, 
utánpótlásnevel és, 

néphagyományok megőrzése. 

"A zene mindenkié" Egyesület Monostorapáti értelmi sérült gyermekek és Értelmi sérült gyermekek részére nyári 

1102 Bp., Füzér utca 27/a. fiatalok részére nyári zenei tábor szervezése zenei tábor Monostorapátiban Közhasznú egyesület. Kulturális 
Erdős Gábor Sándorné elnök 25 fő részére a Művészetek völgyében lévő buszbérlés, étkezés és szállás. tevékenység, A 

24. programokon vesznek részt (szállás, étkezés, 
450 OOO 50 OOO 

zenepedagógiai és zeneterápiás 

autóbuszbérlés) 6 napos munka elősegítése. Próbákat a 
Pasaréti Ferences Alapítvány 
Kájoni János házában tartják. 

Összesen: 7 097 900 3 260 OOO 
-- ---- ---- - - -- -- -- - - - -- -- - l 



...... ~ ........ melléklet az előterjesztés . -------··· .) 
.... U..UDAPEST Fu\ '- 1-. ' X. KER( LET 

KŐBÁNYAi úr' ~~OttiV1ÁNYZAT 
Pol&irrm:~tcri H 1 v11.tala 

PÁLYÁZATIADATLAP 

~ivil.s.ze.rv~zet.e!< 2.q 17. évi t~mo~atás' a 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 
Elősdrrt 

2017 APR Z 7. 
·•=/"·c=~ 

.. db ~IM(Jó: 
me!!t?~!\~t 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű ch il szcrn~;,d, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, dc Köbányún tagsz,crvezcrtcl 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: ......... Budapesti Honismereti Társaság 

Székhelye: ... 1043 Budapest, Berda József u. 48 ....................... Adószáma: 19673903-1-41 

Képviselő neve: ...... Breinich Gábor (elnök) vagy Gábriel Tibor (titkúr) 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1991. 08. 08 Száma: Pk.6Cl.C>29 'J l)() 1 --, 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú X, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 230-5475 vagy 370-0652 M.: 06-30-2551513 info~s;bpht.hu 

1. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve BHT Kőbányai Csoportja Címe: ll 08 Budapest. Lenfonó u. 2. ls.d.3 

Tagszervezet vezető neve:. Karacs Zsigmond 

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: .................... OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 

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

Bankszámla száma: .................. 1 1704007 - 20208949 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendclkc;\J 

szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben az l. pontot a tagcsoport 
országos vagy regionális szervezete tölti ki. 



It NYILATKOZATOK 

l. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Ör,!éormányzat (a továbbiakban: Önkonnányzat) által meghatározott kedvezményeket. 

2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos 
célra. (Megjegyzés: e pályázat finanszírozásába azonban minimum két külső forrást vonunk 
be -- lásd költségvetést!) 

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

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: 1gen - __!tt!!! 

5, Ame1myiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
tin no gatásban: 

A támogatás célja: ............... nem részesült 2017-ben 

A Járnagatás összege: ......................................................................... .. 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célj a: ................ e pályázati célra nem részesült támogatásban 

A i' t' .. · -<}llloga as osszege: ......................................................................... .. 

7. Kötelezettséget vállalak arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatbanmegadott adatok és infmmációk a valóságnak megfelelnek. 
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PALY ÁZÓ NEVE: 

_!!_l_:~\ TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Kőbánya hagyományai, történeti múltjának népszerűsítése 
a Városunk 2018/ l. száma nyomtatott 

és internetes változatában (Budapesti Helytörténeti Portálon) 

A Városunk 2018. évi l. számában kiemeit terjedelemben foglalkozunk Kőbánya történeti 
nníl(jával, bemutatjuk az Önkormányzat intézményei és a kerületben működő, helytörténettel 
is foglalkozó civil szervezetek helytörténeti tevékenységeit, eredményeit. Ezen belül is 
prioritást kapnak a december végéig tartó Szent László-év kőbányai kapcsalódásai (pl. 
K/ilJ;ínyai Szent László Napok, kapcsolódó helytörténeti séták és nyugdíjas korosztály 
fw'/íiförténeti vetélkedője, Szent László arcrekonstrukció, stb.). Egyéb: 190 éves az első hazai 
lóvasút (1827, Kőbánya-Pest), 170 éves a kőbányai vasútállomás (Bp-Cegléd vonal, 1847), 
ll O éve alapították a Sze nt László Gimnáziumot, stb .... Egyben recenzáljuk a kerület történeti 
múlt;fához kapcsolódó könyveket is - mindezeket a Budapesti Helytörténeti Portálon 
(vvww.bpht.hu) előzetes híranyagként is isme1ietjük (2017. 09. - 2018. Ol. közti 
hónapokban), és fenti számot teljes teljedelmében olvashatóvá és letölthetövé tesszük 
korlátlan ideig! 

A tá!nogatott számból 50-50 példányt átadunk a Kőbányai Polgán11esteri Hivatalnak és a 
Köbányai helytörténeti gyújteménynek. 
T' n1)gatott szám várható olvasószáma: nyomtatott szám- 1.280 fő, online szám 9.000 fő, 
összesen l 0.280 fő. 

Tervezett elkészítése: 2018/1. szám- 2017. december 16. (Pénzügyi zárás: 2017. 12. 29.) 

Az A/4-es fon11átumú periodikánk 16 oldalas (115 gr-os matt múnyomó papír, borítók és 
belső 2 oldala színes, többi oldal fekete-fehér, példányszám 1.300 db/számonként, kiadása 
negyedévente). Részletes költségvetése/pályázati támogatás konkrét tervezett felhasználása 
csatolva! 
N\ ·)rntatott számunk ingyenesen hozzáférhető a fővárosi kerületek helytörténeti 
g>+iteményeibenlmúzeumaiban (16 intézmény), a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár kerületi 
fiókkönyvtáraiban (50 könyvtár) és a Budapesti Történeti Múzeumban, Budapest Főváros 
Levéltárában. Szerkesztőségi címlista alapján a fővárosi és kerületi polgármesteri hivatalok, 
civil szervezetek, valamint a témakör iránt elkötelezett lokálpatrióták és az előfizetők ... 
l~;~Eif~k meg számainkat 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2017. október 1.-2017. december 29. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

-·--
A. kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

.mdaköltség ny.-' 87.000 37.000 50.000 

lelés/fotóelőkészí- 77.728 39.728 38.000 

' t és 
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~~---. 

szerkesztés/korrektu- 105.130 69.130 36.000 l 

l 
rák ..... .. " . . . . 

laptelj esztési 54.345 23.345 31.000 
költségek (MP Heli r 
és M Posta) 

l 

--+-~- _._ ____ ~---- ---------

Egyéb 15.000 l 0.000 l .:; ()()l) 

(kommunikáció, 
irodaszer, száll í tás) 

l l 

Igényelt támogatás összesen: ...... 160.000 ....... Ft 

Csatolt mellékletek Igen l nem i 
A nyitvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem l l ! 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő x 
adatairól 

---- ·-- ·- . - -- -
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervczet 
1 

x 
l l 

képviselője által hitelesített másolata ! 
_____ _j 

! l '• 

A nem kőhái1yai székhefyü', de K.'őbáú.yán tagsZ:erve'zettel 
l ! 

rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető ' i 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x l l 

szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a l 

szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet mül<ödéséről j 

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

4. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldé.'tnyé'll1ilk 

\ 
hiteles másolata 

·t--------~----·· -·---.--·-- -----

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történö letétbe 

l 
i 

i 

5 helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x l 

feladóvevény másolata ! t 

! 

l Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet l 

6. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás. a x l l 
l 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata l l 
L ______________ _~ 

Budapest, 2017. április 24. 

·'A pályáZó kö'bányai székhelyú civil szcrv<..?C:l 

(egyesület, alapítvönyJ c<..·gs!x'l"Li aLJirú:>'l és 

bélyegzöje 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása- K.aracs Zsigmond 

~ '"---
........ ~ .. ~~~~············ 

Országos. regionális cgycsiilct, alapítv:í!l~ 
cégszerü aláírúsa és bélycgi.OJC- BrciiJiciJ 

G ú bor ( cinokJ 

;l .,. 



..... S..~ ...... .rnuttéktet az_előterj~szté~he-r 
l KTAT i\S R A A !VEVE: 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

.. l k J·. l . l \ 
A pályázó civil szervezet neve: ... (~ ~. ~ .. ~ .. ·.~ .... ,J .0.::-.. : ...... f:!. ~.~\f-=?1 j;-(.'~.~ .. 
Székhelye: Á!. 9.~ .. éiP. ~ .. 9.~~/;.~;.~.,. ~{.~~ .. Adószáma: . . A. 8. Z..~ .J.~ f.'$.. :-:J::.~ L 
Képviselő neve: ... ~~.~~.~ ... G.~~!..':.~\\~ ... ~.~:7~~ ...................................... .. 
Bír, , · b · , d, · 2 o.{ 2. . o l. . A ~ , . O" - o t1 - oo 1 1 ~ l g osag1 eJegyzes atuma ...................................... Szama ..... ;~ ................. :1 •••.••• · 

Közhasznúsági fokozata: nincs,. közhaszn ú, kiemelten közhaszn ú 

Tel. szám, e-mail cím: .. <?.6:~9{.~:C?-:::.~.f.~.Y ...... ,.LY.1.f9 .. (Íl.~~.~.\~h~<?\i.~~k.,.~"'-. . 

l. A kőbányai tagszervezet: * 

Neve: ....................................... ::: ..................... ,Címe: ............... ·B.UD·A-P~~')··.P·F&v~·R~~·J!t~·*ERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

Tagszervezet vezető neve: .................................................. :: ..................... P.~üs.~. IJJ~~.t.~r} • .f.1.ly.~tf!I.<: h 

Tel ti , - 'l , . -- . -. l. ti? n~f,bl~/ ft e onszama, e ma1 c1me ............................................................ Jkwtusl.am.~ .. Qi.~~.J ........ :.J ............ :.j ..... .. 

2017 MAJ O 3. 
2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: r-----------~--------1 

Előszám: .... L ..... db Előadó: 
A számlavezető pénzintézet adatai: melléklet ~ 

Megnevezése: ..... O.T.f: ...... rtJ.P..~'YV.... ...... tvY.\(.r ....... ~:-................. ................ Jl l 
Címe: ...... 6.!..~.~: .... t.:f4 ........... S.lS.'t';~.l., .. i-.":1.~ ... ~.~ ... }.9 .......................................................... . 
Bankszámla száma: ....... A..1 .. J-: .. {.Q.9. ... :?.:6. ... ~ ... 2.-.9..Q.9.J .. x.J .. ;:). ... :: .. \.:l.Q.Q.Q .. QQ.QQ .. . 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A t , t' 'l' -amoga as ceJa: ............................................................................. . 

Atam, t' .. -o ga as osszege: ......................................................................... .. 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

At , t' 'l' -amoga as ceJa: ............................................................................ .. 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Cselekedjünk adománybolt és nyugdijas klub 

Alapítványunk, adományboltjának működéséböl származó forrásokból ingyenes szolgáltatásokat 
kínáló nyugdíjas klubot működtet. 

Az ingyenes Cselekedjünk Nyugdíjas Klub működtetésének célja a Köbányán élő nyugdíjas korú 
lakosság életminőségének fejlesztése, a helyi nyugdíjas közösség erősítése. 

Szolgáltatások: 

- heti 2X időstorna 
- egyén- és probléma központú számítástechnika és intemethasználat oktatás 
- ingyenes intemet hozzáférés biztosítása 
- az egészséges életmódról tanácsadás és előadások szervezése 
- kulturális szolgáltatás (filmvetítés, ingyenes könyvszekrény működtetése) 
- tematikus napok szervezése 

Alapítványunk az igényelt támogatást, aminden héten kedden és csütörtökön tartandó ingyenes 
időstorna megtartásához használt tomaszoba fejlesztésére kívánja fordítani. 

Alapítványunk az igényelt támogatást az ingyenes időstorna megtartásához használt tomaszobában, 
tükörfal kialakítására kívánja fordítani. 

A tükörfal kialakításának célja, a magasabb színvonalú szolgáltatás elérése. 

A Cselekedjünk Nyugdíjas Klub regisztrált tagjainak száma: 31 fő 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) .~. Ll.Q.~ .. .c.:u~ .•. ::-... ?.RJ.3 ..... ~.z .... :?..1 .. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
mee;nevezése 

-~~\0e-·~L ~ 5o ooc-
' . J. O ooa .. - go 0()0~-

I é lt t' tá .. ~0 OOO ..... Ft g nye amoga s osszesen: ...... (..>.. .............. ~ .. . 

Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévö >< 
adatairól 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében x 2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017 ........ ~.~.:.:?. .. ) ........ 
"')~ ()J . ·afUV~· ................................................... 
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............................................. 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alanítYánv\.cw' IZSZefŰ aláírása és .r;,:'S'e,ll!KedJu, 1C Atapnvany 

udtélíai~ F, Oltó utca 6. 
.. Adószám: 18283688-142 

{), J)Y/.lt~ámlii~zám: 
............ !1J.lótii~n~3..eeooooo& · · 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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....... k~.· ....... me.lléklet az előterjesztéshe-z 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

norr ~.'; t. ~\TVÉVE· 

1017 ll-tAJ 0 2, 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagsze ..Vezettet 

rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Életrevaló Karitatív Egyesület 

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

Képviselő neve: Takács Éva 

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

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: +3670 389 1535, eletrevalo.egyesulet@hotmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ , Címe: ............................................................. .. 

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank ZRT. 

Címe: Budapest X. kerület Bartók Béla út 92-94. 

Bankszámla száma: 11711034-20854162 

BUDAP!f-ST l<'ŐV ÁROS X. JlO<~RÜLET 
KŐHÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

Polgármc~;teri Hiv~~>ta!a 

lktátószám:~.I~~~ ... r1>1·-.. ~-... ~-... ~.J-.. ~-... -.-~ 
2017 MAJ O Z. 

Elöszárn: Előadó: ...... ~b 
melléklet 

!.-.--·---·-~..::".;' ~!:4._,PIIo..t A. [-J 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben az l. pontot a tagcsoport 

országos vagy regionális szervezete tölti ki. 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 

támogatásban: 

A támogatás célja: Nem részesült. 
A támogatás összege: ...... -.................................................................... . 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 

támogatásban: 
A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Életrevaló Karitatív Egyesület 

Ill. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
1.) Kőbányai rendezvényeken kábítószer használat megelőzését szolgáló programok 

lebonyolítása: 

1./a.) Kőbányai gyermeknapi rendezvények Bárka és a nemzetiségi önkormányzatok 

szervezésében: tájékoztató anyagok szülőknek, játékok gyerekeknek drogprevenció, 

egészséges életmód, és biztonságosabb intemethasználat témakörében. 

1/b.) Rendvédelmi nap: Saját fejlesztésű társasjátékokat viszünk ki a rendezvényre, mely 

edukatív jelleggel hívja fel a figyelmet a veszélyekre, és közben jót játszanak a résztvevők a 

bűnmegelőzés témakörű társasjátékunkkal, továbbá a társasjáték szabadtéri, térbeli 

elkészítéséhez kérünk támogatást. (Molinónyomtatás, nagyméretű dobókockák, bábúk.) 

1/c.) Szent László napokon három napon keresztül kábítószer-prevenciós programunkkal a 

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

rendezvényen. Gyerekek részére intemet használattal kapcsolatos társasjátékokat, új 

fejlesztésű bűnmegelőzéssel kapcsolatos társasjátékot arcfestést kézműves foglalkozást 

viszünk ki. Szülők pedig a drogtotót, veszélyeztetettségmérő tesztet tölthetik ki. Kérdőíves 

felérést is végeznénk a szülők körében az intemet használattal kapcsolatos veszélyekről, 

internetfüggőségrőL 

l.d.) Kőbányai szervezet és fiatalok a Sziget Fesztiválon: Bemutatjuk munkánkat, 

eredményeinket. A kitelepülésen a biztonságosabb, élhetöbb Intemet használatról szóló 

tájékoztató anyagokat, Lájkvadász társasjátékot, bűnmegelőzés társasjátékot bemutatjuk, 

kábítószer használat megelőzésével kapcsolatos tanácsadást végzünk. 

A rendezvények kitelepülés költségeire, önkéntesek élelmiszer ellátására, kitelepülések, 

foglalkozások anyagszükséglete, továbbá a bűnmegelőzési társasjáték sokszorosítására és a 

társasjáték kellékeire pályázunk. pályázunk. 

Megvalósítás időpontja: 2017.04.01-2017.12.31 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017.04.01- 20 l 7.12.31 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

nyomdaköltség Bűnmegelőzési társas 38.700 Ft 
sokszorosítás: tábla 
nyomdai költsége 30 

db x 200Ft/Db= 
6000Ft, 

Fedélmatrica 
nyomdai előállítás 90 
Ft/db x 30 db= 2700 

Ft 
Kártya 60Db/játék 

30 játék x 
l OOO Ft/ pakli= 

30000Ft 
Társasjáték 30 db/ játék x 6 db 42.000 Ft 

kellékek beszerzése bábú/játék x 
50Ft/db= 9000Ft. 

dobókocka 2 db/játék 
x 30 játék x 50 
Ft/db=3000Ft, 
30 db ma. f*üles 

mappajáték 
tároláshoz x l OOO 
Ft/db= 30000FT 

élelmiszer 2 nap gyermeknapok, 86.000 Ft 
foglalkozásokb oz, rendvédelmi nap 

kitelepüléshez lnap, 3 napra Szent 
László napokhoz, 

lOOOFt/nap x 6 nap: 
6000Ft, Sziget 

fesztivál 8 nap l 20 fő 
önkéntes x 

lOOOOFt/fő/nap keret 
=80000 Ft), 

foglalkozásokhoz 2 nap gyermeknapok, 42.000 Ft 
festékek, arcfesték, l nap rendvédelmi 
kreatív anyagok, nap, 3 nap Szent 
papírok, színesek, László napokhoz, 
filctollak színező Sziget fesztivál 8 nap 

3000Ft/nap x 14 nap 
=420000 Ft), 

l sörsátor l db x 5000Ft 5.000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 213700 Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet műk:ödéséről 

4. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. április 24 

ElETREVALÓ KARit ' ... , -:.~~~:~:~. =-::. .. · ~ ... 
1104 Budapeat v. sk . :4 T~ EGY~ó kőbányai székhelyű civil szervezet 

Adós,zá~1 . ő1\86°· 81· 3./epcsöhá(~ület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
~"lf'lln~-· 1 · 3758-142 b 'l "· . ., c•m BSlám: 11711034-20t)

54162 
e yegZOje 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

------~ 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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..... ±.: ........ mslléklet az előterjesztéshe?; 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek, Kulturális, 
Szabadidő és Sportegyesülete 

Székhelye: 1106 Budapest, Hatház utca ll. I./116. 

Képviselő neve: Beke Józsefné elnök 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2004. 02. 05. 

Adószárna: 18182800~ 1-42 

Száma: 12. Pk. 61096/2003/4. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú D 

Tel. szám, e-mail cím: +361/262-8883, bekeeva46@grnail.corn 
BUDAPEST FŐVÁRO~ X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

Polgármcsteri H i vata! a 
l. 

Ne 

Ta 

Te 

A kőbányai tagszervezet: * 
ve: ................................................................ , Cín1e: .............. •• 

1.~:~.~~~.~~~:~:\·f3!:-!5::1:~·F.: .. { .. ~ 
gszervezet vezető neve: ........................................................... ................. JP.1Z.MAJ.lZ... ..... 
lefonszáma, e-mail címe: ......................................................... ............................ A ............... 

Elószám: ............... db Előadó: 
melléklet 

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: ~\ 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt., X. kerületi Regionális Fiók 

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

Bankszámla száma: 11710002~20084448 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben az 1. pontot a tagcsoport 
országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

v 
( 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: nem 

A támogatás célja: 

A támogatás összege: 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: nem 

A támogatás célja: 

A támogatás összege: 

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek, Kulturális, Szabadidő és 
Sportegyesülete 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA le fel' ebb l oldal) 
A Gyakorló és Gépmadár Utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és Sport Egyesületünk 2004. 
óta eredményesen működik a kerületben, tagjaink többnyire idős, egyedülálló Kőbányán élő 
emberek, akik legtöbbször gondozásra és ápolásra szorulnak. 
Egyesületünk célja: egymás segítése, amindennapi élet kicsit vidámabbá tétele, tájékoztatás 
az ügyintézésben és a mindennapi életben való eligazodáshoz az új rendeletekről, 
törvényekről, környezetünk tisztaságának védelme és segítése. Rendszeresen részt veszünk a 
Kőbányai Önkormányzat által szervezett ldősügyi Tanács ülésein, valamint az 
Önkormányzat által szervezett programokon. 
l. Munkatervi feladataink között szerepel a Szent László év kapcsán a Szent László 
emlékhelyek felkutatása Felvidéken, így a felvidéki Párkány város vonzási körzetében a 
Garam folyó jobb partján fekvő Bény község történelmének, kultúrájának megismerése, 
nevezetességeinek megtekintése, közösségépítés és hagyományőrzés. A programot 2017. 
szeptember vagy októberre tervezzük. Bényben a délelőtt folyamán megtekintenénk 1217 
körül épült, később gótikus, majd 1722-ben barokk stílusban átépített Szűz Mária Római 
Katolikos Templomot. Majd a Tizenkét apostol tiszteletére szentelt körtemplom, amely az 
apátsági templom előtt áll. Megtekintenénk a Rotundát tárlatvezetéssel, a Tájházat és a 
Szent Kutat. Egy régi hagyomány szerint Szent László királyunk a sáncba szúrt kardjával 
vizet fakasztott, hogy ·katonái ne szomjazzanak. A történet úgy tudja, hogy mielőtt 
királyunk kihúzta volna kardját, a Szűz Anyához, a mi Boldogasszonyunkhoz fohászkodott. 
A rövid történelmi emlékhelyek megtekintése után megebédelnénk Párkányban egy kellemes 
étteremben. Majd ebéd után látogatást tennénk az Újévszázad Nyugdíjas Klubjába, ahol 
egy rövid szabadtéri kulturális prograrnon vennénk részt. A kulturális, szabadtéri műsorok 
(gyermek és felnőtt néptánc együttesek fellépése) után és az esti órában visszautaznánk 
Budapestre. 
2. Az Egyesületünk tagjai ősszel a lakótelep néhány pontján kialakítanak központokat, ahol a 
lakosság részvételével összegyűjtenénk a szemetet szemeteszsákokba, rendbe tem1énk a két 
játszóteret a Gyakorló lakótelepen és környéken, fák alatt összegereblyéznénk a megszáradt 
és lehullott faleveleket. Az összegyűjtött szemét elszállításáról gondoskodunk. A munkában 
résztvevő közösségeknek szobanövényeket és szobafenyőket adnánk munkájuk 
elismeréseként és - mivel már elég hűvös az idő - szeretnénk egy kis forró teával és egy kis 
pogácsával és süteménnyel kedveskedni. Egyesületünk anyagi forrásai szűkösek, a 
környezetvédelmi program megvalósításához szükségünk lenne (seprű, lapát, lombseprű, 
ger~blye, erős szemeteszsákok, gumikesztyűk) beszerzésére. 
3. Evente hagyományosan megünnepeljük a karácsonyt és egy kis ajándékcsomaggal tudunk 
kedveskedni tagjainknak, amely mindannyiunk számára nagy örömet szerez. A gyermekes 
családokhoz szerény kis Mikulás csomagot juttatunk. Felvállaljuk az idős emberek mentális 
gondozását is, amelyhez szorosan kapcsolódik a színvonalas, koruknak és egészségi 
állapotuknak megfelelő programok szervezése. 
Az igényelt támogatást a tanulmányi kirándulásra, (buszbérlésre) környezetvédelmi 
takarításra és karácsonyi programra fordítanánk. 
Reméljük, hogy ezekkel a programokkal sikerül az idős, beteg nyugdíjas emberek számára 
színvonalas és tartalmas kikapcsolódást, maradandó élményt nyújtani. 
Köszönjük a Humánszolgáltatási Bizottság tagjainak a támogatást. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017. június l. -2017. december 31. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Buszbérlés, szállítás 150 OOO Ft 10 OOO Ft 140 OOO Ft 
Ebéd, 60 OOO Ft 10 OOO Ft 50 OOO Ft 
rendezvényszervezés 
Környezetvédelmi 60 OOO Ft 10 OOO Ft 50 OOO Ft 
program, takarítás 
Karácsonyi program, 70 OOO Ft 10 OOO Ft 60 OOO Ft 
rendezvényszervezés 
Osszese n: 340 OOO Ft 40 OOO Ft 300 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 300 000,-Ft 

Csatolt mellékletek 
r--;----~----, 

Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet müködéséről 

A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 4
· hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. április 28 . 

... , ............................................. . 

x 

x 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Gyűjtősökért Alapítvány 

Székhelye: 1108 Budapest, Kozma u.13. Adószáma: 18186897-1-fL""------;;;----;-----~-
BUDAPEST FŐVÁROS X. KERŰL ET 

Képviselő neve: Eperjesi Flórián KŐBÁNYAI öNK9R.MÁNYZAT 
Polgármesten H1vatala 

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

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

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

l. A kőbányai tagszervezet: * 

2017 APR 2 7. 

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

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Címe: Budapest, XIX. kerület Üllői út 2. 285. fiók 

Bankszámla száma: 11719001-20348557-00000000 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - rum! 

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLY ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
Az alapítvány tartós közérdelm céljai között szerepel a nehéz helyzetbe jutott büntetés
végrehajtási dolgozók és családjuk, gyermekeik üdültetésének elősegítése. 
Ennek megfelelően a pályázatunk célja a büntetés-végrehajtás személyi állományában 
dolgozó nehéz anyagi helyzetben lévő hivatásos és közalkalmazotti tagok gyermekeinek 
üdültetése. A gyermekek részére kikapcsolódási és pihenési lehetőséget kívánunk biztosítani, 
melyet a nehéz anyagi helyzetben lévő szülők nem tudnak megteremteni gyermekeik részére, 
egyben a szülők számára megkönnyíti a gyermekfelügyeletet a nyári szünetben, és a 
gyermekek részére hasznos időtöltést biztosít, továbbá alkalmat szolgáltat a társas 
kapcsolatok bővítésére. 

A mellékelt együttműködési szándéknyilatkozatnak megfelelően, sikeres pályázat esetén az 
FBVSZOSZ vállalja, hogy alapítványi térítés mellett l O fő gyermek számára táborozási 
lehetőséget biztosít az FBVSZOSZ gyermektáborban. Alapítványi hozzájárulás mértéke 
25.000Ft/fő/hét, az összeg tartalmazza a gyermekek teljes körű ellátását, a programokon való 
részvételi lehetőséget. 

A tábor helyszíne a Dunapatajon található Lepke Üdülő és Erdei Iskola Oktatóközpont A 
táboridőtartama: 2017. 07. 22.~ 2017. 07. 27. 

Az üdülő a tó közvetlen közelében fekszik, ezzel kitűnő lehetőséget ad a strandolásra. A 
strandoláson kívül változatos logikai feladatokkal, játékokkal és testi fejlődésük érdekében 
egyéb mozgásos és sportversenyekkel készülünk, melyek rossz idő esetén is szórakozást 
nyújtanak 

Az alapítvány a pályázott összegen felül további 50.000 Ft-tal járul hozzá a tábor 
megtartásához, mely a logikai és sportversenyek tárgyi feltételeinek Gátékok, sportszerek, 
elektronikai eszközök) beszerzésére nyújtunk. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017. 07. 22.-2017. 07. 27. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

tábor részvételi díj 
250.000 - 250.000 

hozzájárulás a tábor 
tárgyi feltételebeihez 50.000 50.000 -

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
adatairól >< 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági rnelléklet 
6. O BH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. o '-f J._ G. 

Gyűjtősökért Alapítvány 
11~8 Bp., Kozma u. 13. 
Adosz.: 18211937-1-42 

Sz/sz.: 11719001~20348557 

c:~~~~~ ........ .. t~;;;~ .. ~~~~ 
A pályázó kőbányai székhelyű civil 

szervezet (egyesület, alapítvány) cégszerű 
aláírása és bélyegzője 
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. . ............... : .... melléklet az előterjesztéshe't 
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~ '{Í' KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
P<>lg~rrnesteri Hívatala 

A civil szervezetek 2017. évi támogatás ra 2017 MAJ O 3. 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai széklielfű--Civíl szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Havasi Gyopár Alapítvány 

Székhelye: 1105 Budapest, Bánya utca 31 I/7. 

Képviselő neve: Mihalicska Terézia 

Adószáma: 18158469-1-42 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1997.04.18. Száma: ll.Pk.60.11111997115. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 260-6725, postmaster@hgya.t-online.hu 

l. A kőbányai tagszervezet: * 

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

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 6. 

Bankszámla száma: 11710002-20083162-00000000 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: nem releváns 

A támogatás összege:-

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: nem releváns 

A támogatás összege: -

7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

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

P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Havasi Gyopár Alapítvány 

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

Az Alapítvány a közfeladatok ellátórendszerének kiegészítéseként, a kőbányai idősek és 
hátrányos helyzetűek problémáinak megoldási lehetőségeit figyelembe véve egészségügyi, 
szociális, esélyegyenlőséget elősegítő rendezvények, prograrnak megvalósítását tervezi. 

Célunknak megfelelően az idős korosztály életminőségének javításában és az önálló életvitel 
megtartásában segítünk, a helyi intézményekkel, civil szervezetekkel együttműködésben. 

A rendezvényeinket a költséghatékonyság érdekében saját kivitelezési formában, a 
szervezést, meghívók, szóróanyagok készítését, külön szolgáltatások igénybevétele nélkül 
intézzük 

Tervezett programok: 

esélyegyenlőséget elősegítő szociális programként az információs segítő szalgálatunk 
keretében személyesen és telefonon segítünk, a hivatalos ügyintézésben, az új 
jogszabályok értelmezésében, szóróanyagok készítésével, ruhaosztás a rászorulóknak, 
áldozatsegítés és bűnmegelőzés témájában szakmai tájékoztatók; 
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egészsegugyi, prevencws, rekreációs és életmódjavító programokat szervezünk 
előadások, rendezvények, mentálhigiénés tanácsadások formájában; 

közösségi, kulturális hagyományápoló rendezvények keretében ünnepeink 
népszerűsítését tervezzük: tavaszváró-húsvéti ünnepség, pünkösdi rendezvény, 
adventi ünnepség megrendezése, önkéntesség népszerűsítése szakmai előadás 
keretében; 

testvérvárosi, határon túli partnerszervezetünkkel közös találkozókat szervezünk: 
egyrészt a saját programunk keretében egésznapos programszervezésével (tavaszváró 
és adventi programunkon, Budapesten); 
másrészt az idei évben egésznapos autóbuszos kirándulást tervezünk Párkányba, majd 
közösen felkeressük Zólyom és Besztercebánya nevezetességeit. 

a tervezett programjaink mellett az Idősügyi Tanács és más helyi szervezetek 
rendezvényeit is népszerűsítjük klienseink körében. 

Tevékenységünkről folyamatos tájékoztatást adunk az Alapítvány honlapján, médiában, 
szóróanyagokon, önkormányzati és civil honlapokon. 

Tervezett programjaink megvalósításához szeretnénk" kémi a Tisztelt Humánszolgáltatási 
Bizottság és a Tisztelt Képviselö Testületszíves támogatását. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017. 02. Ol- 2017. 12. 30. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
Irodaszer-eszközök, 40.000.- 10.000.- 30.000.-
nyomtatvány programokhoz 

l 

l 
Kommunikációs költség 40.000.- ]0.000.- 30.000.-
(programokhoz: posta, ' i 

l 

vezetékes és mobiltelefon) l 

i 
Rendezvényszervezés 30.000.- l o 30.000.-
Könyvelési és ügyviteli díj 90.000.- ~0.000.- 40.000.-
Szállítási költség 25.000.- ~5.000.- 10.000.-
Autóbusz költség 200.000.-

i o 200.000.-l 
V endéglátási, 80.000.- ~0.000.- 60.000.-
programszervezési költség : 
Tárgyi feltételek biztosítása 50.000.- 50.000.- o 
ÖSSZESEN 555.000.- 155.000.- 400.000.-

Igényelt támogatás összesen: 400.000 Ft 
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____________ ..... 

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

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. május 02. / r----
H A" As 1 ~v ~;o~v~ ~4'/t,!tc.._dJ }'eufto/ 
SZOCIÁI..IS, EGESZS A .• .................................................. . 
KULTURÁLIS SEGÍTŐ ALAPÍTV ~f11Ypályázó kőbányai székhelyu" civil szervezet 
1105 Budapest. Bánya u. ~ 
A d os z !'l m : 1 8 1 5 a 4 e 9-1 ·'(t gyes ül et, alapítvány) cégszerű aláírása és 

············································· 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

....... ---------

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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JL(J- \o~6! ro,;-. 

PÁLYÁZATIADATLAP 

.... JQ.• ...... melléklet az előterjesztéshe"! -· lf{TATASRA An!ÉVE: 

2017 Mld D 3. 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó szervezet neve: HORVÁT HAGYOMÁNYŐRZÖ EGYESÜLET 

Székhelye: 1102 BUDAPEST, LIGET U. 1/C Adószáma: 18165465-1-42 

Képviselő neve: ISP ÁNOVITY ÉV A 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1956. július 27. Száma: PK 60.54411196/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 70/931-3001, ispi56@freemail.hu BUDAPEST FÖV ÁROlS X. KER Ű LET 
KÖRÁNYAlÖNKORMÁNYZAT 

Polgárme~teri Hivatala 

l. A kőbányai tagszervezet* 

Neve: ................................................................. Címe: ............................... lQ17 .. M.4.J .. Q.3, ....... .. 
Tagszervezet-vezetőneve: .............................................................. : .... ,. .......... ::;·.:':~:·:.: .......... ~. . 

Eloszam: ................ tlb Eloado: 
Telefonszáma, e-mail címe: .............................................................................. msJlékJ~t. ......... . 

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP BANK Nyrt. 

Címe: ll 02 Budapest, Körösi Csoma sétány 6. 

Bankszámlaszám: 11710002-2008321 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

At ' t' 'l' -amoga as ce Ja: ............................................................................. . 
A t ' t' .. -amoga as osszege: ......................................................................... .. 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

, , , . ........___. 
A tamogatas ce lj a: ............................................................................. . 
A t' t' .. -amo ga as os szege: .......................................................................... . 

7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: HORVÁT HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
"Hazánk hagyományainak ápolása- 2017." 
A Horvát Hagyományőrzö Egyesület 1996-ban alakult. Az Egyesület tagjai a Budapesten élő 
horvátok, akik ilyen módon ápolják és őrzik szülöfalujukból hozott hagyományaikat, 
különösen népdalaikat és táncaikat. Az Egyesület 2002-ben a hagyományőrzö együtteseknek 
Pécsváradon megrendezett országos minösítőn elnyerte a Kiváló együttes címet. Hosszú évek 
kitartó munkájával az együttes elérte célját. Az elmúlt évben számtalan rendezvényen 
szerepelt, amit a budapesti kerületi kisebbségi önkormányzatok szerveztek. Együttesünk sok 
meghívást kapott vidéki rendezvényekre: Tököl, Érd, Katymár, Csikéria, több alkalommal 
vendégszerepelt Horvátországban is Vinkovciban a Város napja rendezvényen. 2006-tól 
kezdődően a Velika-í (Horvátország) Kulturális Egyesület meghívására Egyesületünk 
minden évben részt vesz a "Hazánk hagyományai ápolása" címet viselö 
rendezvénysorozaton, melyre idén is meghívást kapott. Ezen a rendezvényen a házigazda 
horvátországi kulturális egyesület egy nagyszabású fesztivált rendez a szomszédos országok 
horvát nemzetiségi táncegyüttesei és a haza, környékbeli horvát néptánccsoportok 
részvételével (Románia, Ausztria, Szlovénia, Vajdaság, Szlovákia, Magyarország). A 
rendezvényen a magyarországi horvátokat egyesületünk fogja képviselni. 
Az anyaországi fellépés és a környező szomszédos országból érkező horvát együttesekkel 
való kapcsolatfelvétel elősegíti az identitástudat megőrzését és a hagyományok ápolását. A 
rendezvény alkalmat nyújt a kapcsolatok bővítésére és szakmai tapasztaJok cseréjére. 
Az Együttes műsorát a tököli "Ledina" Tamburazenekar kíséri. 

A Horvát Hagyományőrzö Egyesület számára minden évben egy új kihívás felkészülni és 
megmérettetui magát egy nemzetközi fesztiválon, hiszen tagjai már nem fiatalok és munka 
mellett nem könnyű teljesíteni ezt a kitűzött célt. Éppen ezért már az év elején januártól 
elkezdte rendszeres felkészülését és egy új koreográfia összeállítását. A heti rendszeres 
próbákkal május végéig színpadra állítunk egy számunka is teljesen új koreográfiát. 
A koreográfia kiválasztása és összeállítása sok időt és munkát igényelt, amiben nagy 
segítségünkre volt táncoktatónk és zenekarunk. Mínt ahogyan minden évben a horvátországi 
fell~és előtt itt Budapesten fogjuk elsőként bemutatni új koreográfiánkat. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017. május 27-28. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

autóbusz költsége 260.000 100.000 160.000 

Igényelt támogatás összesen: 160.000 Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata ~l-: ,., ... ,y ~-·~ /o orzo~ ..... 
Budapest, 2017. április 28. íJ>~\ 

~~ . 

............................................. 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

..... !~\~~~~.~ ... f .... ~~\9- t' 
A pályázó kőbányai székhelyű vil s-ezet l 

(egyesület, alapítvány) cégsze ~írása és ~l 
bélyegzője ·-... ... ~ lnerna ~~ . 

............ _ ..... --~· .. 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZiJIADATLAP .~ 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Ippon Kyokushin Karate SE 

Székhelye: ll 02 Budapest, Liget u. ll. Ill O. Adószáma: 18626812r.-l;:-,;--;:42-:-:-:::::::::::::-:~~-=---~-___, 
B U HA PEST FÓV ÁROS X. KERÜLET 

Képviselö neve: Kovács Balázs KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
Polgármcsteri Hivatala 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2015.02.04 Száma: ll.Pk.60.647/2014/ ·lktatószárn~(.t.~~Q.~ .. .I..V.Jf.J .. :~ ... 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 30/489-56-19; ipponkkse@gmail.com 2017- ~J O 9. 
/ 

Elöszárn: Előadó: 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
......... db 

melléklet 

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

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: CIB Bank Nyrt 

Címe: l 027 Budapest, Medve utca 4-14. 

Bankszámla száma: l 0700608-692823 79-511100005 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Köbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben az l. pontot a tagcsoport 
országos vagy regionális szervezete tölti ki. 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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'\(. O - J\ O Si\ \ !,o A~ ...... Jb:. ..... melléklet az elöterjesztéshe?: 

fi(TATA~ 
PÁLYÁZATIADATLAP . tSRA ÁniÉVE: 

A civil szervezetek 2017. évi támogatásáraZDll MAJ (J J 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Kőbányai Írók, Költők Egyesülete 

Székhelye: ll O l Budapest, Hungária krt. 5-7., II. ép, 2. Ih, VII. em. 2. 

Adószáma: 18193350-1-42 

Képviselő neve: Oszvald György 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2007. 04.19 (legutolsó jogerős módosítás: 2016. 05.31.) 

Száma: 01-02-0012451 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: oszvaldgy@t-online.hu, 0620/396-5685 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: BUDAPESTFŐVÁROBX.KERŰLET 

Megnevezése: OTP Bank Ny Rt. Kőbányai fiók 

Címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma stny. 6. 

Bankszámla száma: 11710002-20084967-00000000 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
Polgtrrnesteri Hivatala 

lktatószám:~.\.~.~.J.S~.{~'fl: . .{..f."" 
2017 MAJ O 3 . 

Elöszám: ...... .é ... db Előadó: 
melléklet 

Jd~~ 
* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 

szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben az l. pontot a tagcsoport 
országos vagy regionális szervezete tölti ki. 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - .!!!:!!! 

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: -

A támogatás összege: -

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: -

A támogatás összege: -

7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített hatátidőig elszámol. 

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



______________ ....... 
P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Kőbányai Írók, Költők Egyestilete (KÍKE) 

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

l. Téma 

A KÍKE 2017. évi antológiájának elkészítése, kiadása 

A KÍKE 2017-ben ünnepli egyesilletté nyilvánításának l 0. évfordulóját. Eddig minden 
évben elkészült a tagok egész éves alkotói munkájának összegzése, az adott évi 
antológia. Erre készülünk 2017-ben is, azzal a kiegészítéssel, hogy az idén három 
témakört kívánunk feldolgozni. Egyfelől a Szent László-emlékév szellemiségét kívánjuk 
megjeleníteni a versekkel és prózai írásokkal, másfelől a reformáció 500 éves évfordulója 
Is hangsúlyt kap, nem utolsó sorban pedig kibővítjük a tagok leadott munkáit azzal, hogy 
közöljük az egyesület még élő alapítóinak és vezetöinek visszaemlékezéseit, írásait. 

Tervezett műszaki jellemzők: 
N 5 formátum, borító 250 g műnyomó papír, belívek 80 g offset papír, illusztrációs fotók 
színesben, terjedelem 160-180 oldal. 

Megvalósítási terv: 
Kéziratok leadása: 2017. június 30. Nyomdakész Iciszállítás 2017. november 15. 
Antológia bemutatása 2017. december 31-ig. 

Költségvetési terv: 
Eddigi nyomdai ismereteink és tapasztalataink szerint a tényleges nyomdai előállítási 
költség a jelzett paraméterekkell60-1 80 ezer Ft. 
A fotók nyomdai előkészítése: 30-40 ezer Ft (darabszám fiiggö) 
A KÍKE vállalja, hogy a szerkesztési, lektorálási feladatokat, melyek összértéke 100-120 
ezer Ft, saját erőként teszi hozzá a kötethez. 

Fentiek alapján a tényleges összeg (a költségek maximumán): 
A pályázott összeg (az önrész nélkül): 

2. Téma 

A KÍKE 2017. évi antológiája bemutatása: 

340 OOO Ft 
220 OOO Ft 

A KÍKE -a hagyományok figyelembe vételével azt szeretné, hogy mind az Alapító 
Okiratban megjelölt ismeretterjesztő, irodalmat bemutató tevékenységét, mind a pályázat 
nyilvánosságra vonatkozó elvárásait teljesítse. Erre szolgál az alkoták személyes 
részvételével történő nyilvános bemutatkozás arra alkalmas kulturális intézményben. 

Egy rendezvény költségei között a népszerűsítés, reklámozás anyagai - főleg 
szóróanyagok elkészítése - és egyes közreműködök tiszteletdíja szerepel. A propaganda, 
szóróanyagok 20 ezer Ft maximumban határozhatók meg, a tiszteletdíjak 60-80 ezer Ft-ra 
rúgnak. 
Fentiek alapján a bemutatásra összesen 80 ezer Ft-ra pályázik a KÍKE. 



A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017. július l -2017. december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 
l. Téma 340 OOO Ft 120 OOO Ft 220 OOO Ft 

2. Téma 80 OOO Ft nm cs 80 OOO Ft 



Igényelt támogatás összesen: 300 OOO Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 

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

adatairól 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

~ÖL 7' 
.. 
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l'< :t~\ 819335ö-l-42 j; f: 
Buda 

-r~ ~~ \. 
~~o~ * ·;~~ ~M~~Ó .kŐ ... ; .. ~~iili~1;fr ~i~ii ~~~;:; e zet -

············································· 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

.. , , 
" 

, , , 
(egyesület, alapttv cegszeru alatrasa és 

bé yegzője 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 



_e. ... i~.~. ".. ! -'·ldp\ <:!Z előterjesztés~ 

1!\T/\TÁSRD. Anr'-1· 
PÁLYÁZATIADATLAP 

'101'1 M'ld n ':l &.. u 1#1J! u J, 
A civil szervezetek 20 l 7. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: KŐBÁNYAI KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZEK 

EGYESÜLETE 

Székhelye: 1102.Budapest, Liget tér 2. II. emelet 10. Adószáma: 18170524142 

Képviselő neve: Horváth György 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2000. 08. ll Száma: PK. 60446/2000/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú; kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 06 309864618 e-mail: horvathgyorgyO@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

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

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

2. A ál ázatot ben ú 'tó civil szervezet énzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. Budapesti Fiók 

Címe:Bp. X. Kőrösi Csoma Sándor sétány 6. 

Bankszámla száma: 1171 00220083 966 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

Polgármesteri Hivatain 

lktatószá~\J~J.9J ... .. ~!'f: .... C 
2017 MAJ O 3. 

Elöszám: ............... db 
malléklét 

E:löadó: 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A tám ' 'l' ogatas ce Ja: ............................................................................. . 

A t' tá .. amo ga s osszege: .......................................................................... . 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A t' ' 'l' amogatas ce Ja: ............................................................................. . 

A t' tá .. amoga s osszege: ......................................................................... .. 

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (le feljebb l oldal) 

A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesület kettős célt tűzött ki maga elé: egyfelől 
igényes kiállításokkal hitelt érdemlően bizonyítani a X. kerületi Önkormányzat 
művészetpártolásának értelmét és értékét, másfelől kilépve a szűken vett művészeti keretböl, 
mintegy "kulturális animátorként, segítőként" bevonni .kerületben lakó gyerekeket, 
felnötteket a művészeti alkotás ön-, és közösségépítö tevékenységébe. 

A nemzeti identitás erősítését szolgálva "Magyar Rapszódia" címmel kiállítás-sorozatot 
indítottunk. Először 2016-ban készültünk ezzel az anyaggal egy bécsi kiállításra. 
Legközelebb május 30.-án nyílik meg Egerben "Magyar Rapszódia" címmel a kiállításunk. 
Immár 10. alkalommal rendezzük meg a képzőművészeti szempontból rangosnak mondható 
Biennálénkat "Utak és terek" címmel a Körösi Csoma Sándor Kulturális Központban 
szeptember 20-án. 

A tevékenységi körünk a tavalyi évvel bővült. Művészetterápiás és más művészeti 
csoportfoglalkozásokkal gazdagodott. Ehhez is szükségünk van támogatásra. 

A Szent László évben tervezzük, hogy több alkalommal, szélesebb körben művésze'9, 
mű~észetterápiás és közösségép!t§, fejl~s~J.ő foglalkozá~Q~ll:t tartunk a :Kerüfetbtm. 
MűvelődésiliáZak, Egyésifétt .. BÖlcsödék,c kerületi óvodák,'Tskolák bevonásávaL Kiállításokat 
rendeznénk, amelyeken a saját alkotásainkon kívül bemutatnánk a foglalkozásokon 
résztvevők műveit is. Ennek azonban feltétele, hogy a korábbi anyagi támogatást némileg 
megemelje az Kőbányai Önkormányzat. A képzőművészeti és kézműves foglalkozások 
eszközigénye magas. A megfelelő minöségű ~esté~ek, k~~J:!Q_!s t~Is agyag, fonal stb. 
ára magas. Támogatás nélkül a legrászorulóbbak kimaradnának az alkotásbót~--------------

Úgy gondoljuk, hogy többek között a művészeti élet fenntartása, valamint minél több kerületi 
lakos bevonása ebbe a folyamatba lehet az út, amely a kerületről korábban kialakított 
mostoha külterületi "imázs"- ból egy vonzó, minden szempontból kulturált városrész képét 
varázsolja elénk. És akkor még nem beszéltünk az itt élők komfort érzetének javításáróL 
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A program megvalósításának időszaka: 2017.01.01- 2017.12.31 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Előadói díj 430 OOO 115 OOO 315 OOO 

Nyomdaköltség 520 OOO 50 OOO 470 OOO 

Szállítás, utazás 120 OOO 45 OOO 75 OOO 

Művészeti eszközök 90 OOO o 90 OOO 

Összesen l 160 OOO 210 OOO 950 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 950 OOO Ft 

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

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

' 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 
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Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
6. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló ~ . másolata 

~\ 

Budapest,2017.05.Q2 • ~)~) .. / l j 
\ . ll:-~.~411.#-f.SD ...... . 

Horváth György ~'t>"., Ad~ A. lyázó kőbányai székh~yű civils~ervezet 
~~qQ)\ (egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

................................................ 
Országos, regionális egyesület, alapítvány 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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.... /tt. ....... melléklet az előterjesztéshez 

PÁLYÁZATIADATLAP IKTATASRA ÁTVÉVE: 

A civil szervezetek 2017. évi támogatásá0017 !'tHd O J, 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve:Kontúr Közhasznú Egyesület 

Székhelye: Budapest, 1106 Gyakorló u.17 IV/23 Adószáma: 18288267-1-42 

Képviselő neve: Balog-Urbanovszky Zsuzsanna 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2011.06.03 Száma: 0100/Pk.60251/2011 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: : 06/30-660-27-60, konturegyesulet@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ , Címe: ............... a.ut~~All~S'J:.FGi-v.tR{;)6·K· ... Jiti':R ű LET 

KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
Tagszervezet vezető neve:........................................................... Pol •ánnesteri Hívntala 

Telefonszáma, e-mail címe: ........................................................... l.~!{i.ttl~.4?m~, rÍ.~.}~ ... ,./!JJ;t!-:. . .. C 
2017 MAJ O 3. 

2. A ál ázatot ben ú 'tó civil szervezet énzintézeti adatai: 
/ ................ db Elöszám: Előadó: 

me! léklet A számlavezető pénzintézet adatai: 
' Q_ 

Megnevezése: ............................................................. :::·:· .. :: .. ~:::·.:-:·:~·.:·:·.·:;·.-:-::-:·-.. -'> ... = .. :::,., ~-+--J 

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

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

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



PÁLYÁZÓ NEVE: KONTÚR KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

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

Idén nyáron két nagyobb programot szeretnénk megvalósítani. Egyrészt az immár III. Hős utcai 
Alkotótábort, másrészt a Pongrác telepi és a Hős utcai gyerekek 3 napos élménytábort. 

Élménytábor-201 7. július 

2015-höz hasonlóan, idén is szeretnénk megvalósítani Élménytáborunkat a Hős utcai és a Pongrác 
telepi nagyobb fiatalok bevonásávaL Fontos célként tűztük ki, hogy a két telep közötti kapcsolat 
erősödjön, hiszen a Hős utcai telep felszámolásával a Pongrác telepi lakosság érzékenyítése 
elengedhetetlen. Fontosnak tartjuk, hogy a két lakóközösség minél inkább megismerje egymást, 
annak érdekébe, hogy a Pongrác telep késöbb integráini tudja magába a Hős utcai családokat. Ennek 
érdekében l O gyereket szeretnénk élménytábort szervezni 5 Hős utcai 5 Pongrác telep i gyerekkel és 4 
kísérő felnőtt önkéntesseL A következő programokat vettük számításba a három nap 
alatt: Kalandpark, állatkert, kirándulás a velencei tóhoz. 

III. Hős utcai Alkotótábor- 2017. augusztus vége 
A már hagyománynak mondható 3.-ik alkotótáborunkat szeretnék megtartani augusztus végén. Célja 
a hasznos szabadidő eitöltésen túl, a területileg és társadalmilag is elszigetelt Hős utcai telepen élő, 
halmozottan hátrányos helyzetű családok gyerekek, fiatalok felzárkózásának elősegítése, 
dekriminalizálódásuk csökkentése, és a társadalmi konfliktusok megelőzése. Célunk, hogy a 
programjaink által aktivizált lakosság bízzon a segítő hálóban, képessé váljon megfogalmazni 
problémáit, képviselni tudja érdekeit, illetve az egyesület segítségével képessé váljon saját 
életminőségének javítása érdekében aktívan cselekedni. Cél a lakók közösséggé kovácsolása, a 
közösség cselekvésre való képessé tétele, a lakók (gyerekek és felnőttek egyaránt) társadalmi 
kirekesztésének és hátrányainak csökkentése. A III. Hős utcai alkotótábort idén várhatóan 2017. 
augusztus 25-26-27 között szeretnénk megrendezni, és az iskolai tanév közelsége miatt szeretnénk 
megtartani Csomagoló partynkat is, ahol önkéntesek és a szülők, gyerekek segítségével segítenénk a 
gyerekek füzeteit és könyveit becsomagolni. 
A Hős utcai Alkotótábor ideje alatt is szorosan együttműködünk a közeli Pongrác Közösségi Házzal, 
Radar Ifjúsági irodávaL Mindezzel erősíteni szeretnénk a Hős utcai lakosság integrációját. Az 
alkotótábor megszervezésébe bevonnánk továbbá a Törökőri Református Egyházközséget, illetve a 
Bárka intézményeit is. Egyeztetés céljából a tábor előtt összesen 2 nagyobb szervezői találkozót 
tervezünk. A helyi illetve egyesületi önkénteseknek, az iskolai közösségi szolgálatosoknak egy egész 
napos felkészítot tartanánk, hiszen a terep megkívánja a professzionális felkészülést. 
Az alkotótábor minden napját tematikusan építjük fel. 
Egyrészt a nagyobbak számára különböző sportrendezvényeket, vetélkedőket (több állomással, 
feladattal) szervezünk minden napra, a kisebbeknek minden napra különböző tartalmas kézműves és 
ügyességi játékokat szerveznénk, míg a felnőtteknek és fiatal felnötteknek megrendeznénk a 
lehetőségek piacát, ahová különféle civil szervezeteket hívnánk el, felhívva a figyelmet a sokszínű 
segítségnyújtásra, amely körülveszi őket. 
Utolsó napon a Törökőri Református Egyházzal és a lakóközösséggel együtt főznénk, mely zámá 
egyben a rendezvényt is. Az alkotótábor megvalósításába bevonjuk a nálunk önkéteskedő iskolai 
közösségi szalgálatos diákokat is, akiknek étkezést is szeretnénk biztosítani a rendezvény alatt. 
Valamint szeretnék a 3 nap ideje alatt a részt vevő gyerekeknek, fiataloknak is megfelelő minőségű és 
mennyiségű élelmet biztosítani. Minden nap végén a programot megvalósítóknak egy szakmai lezáró, 
értékelő beszélgetést és egy másnapot elkészítő megbeszélést tartanánk, ahol összegezve a napi 
tapasztalatokat felkészülnénk a következő napra. 
A programunk kommunikációjára kiemeit figyelmet fordítunk. Egyrészt a facebook-on folyamatosan 
hírt adunk eseményeinkről, másrészt szeretnénk több helyi sajtót is elhívnia rendezvényre. (Centrum 
tv, Kőbányai Hírek, ATV) 
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Igényelt támogatás összesen:225.000 Ft 

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

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. május 2 . 

............................................. 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 
Országos, regionális egyesület, alapítvány 

cégszerű aláírása és bélyegzője 

5 



llO - \f\.}30 l !J..O \'t- J r- tn~~;,# _ ....... ~?. .. : ... melléklet az elöterjesztésh'€L4SR/! _1 ...._____ --- . 

')r -J111 r."" of1cA 
PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Lokomotív Turista Egyesület 

Székhelye: ll 03 Budapest, Csombor u. 4/1. 

Képviselő neve: Ispánovity Márton 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990. 04. 19. 

Adószáma: 19620039-1-42 

Száma: ll. Pk. 62.21211990. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhaszn ú, kiemelten közhasznú 

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

l. A kőbányai tagszervezet: * 

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

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

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

2. A ál ázatot ben ú'tó civil szervezet énzintézeti adat : unAPEST FŐVÁROS x. KERÜLET 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Pátria Takarékszövetkezet 

Címe: 223 0 Gyömrő, Szent István utca 28. 

Bankszámla száma: 65100118-1126414 7 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesteri Hivatala 

Elöszám: 

2017 MAJ O 3. 

.... :C .... db 
melléklet 

Előadó: 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - ~ 

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatás ban: 

A támogatás célja: nem részesült 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: még nem részesült 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

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

9. P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Lokomotív Turista Egyesület 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Lokomotív Turista Egyesület 2017. október 7-én immár XXXIII. alkalommal kívánja 
megrendezni a Lokomotív 424 teljesítménytúrát a Börzsöny hegységben. A Lokomotív 424-
es túra szerepel a Kőbányai Természetbarát Szakszövetség által meghirdetett a kőbányai 
turista egyesületek számára meghirdetett 2017. évi Béke Kupa versenysorozatban. 

Az 1985-ben - Szentgyörgyi Tamás, az 1984-ben alakult Lokomotív TE "Cicőke" 
csoportjának vezetője javaslatára - meghirdetett Lokomotív 424 teljesítménytúra sikeres 
küldetést teljesített az elmúlt három évtizedben. Az első években hozzájárult a hazai 
teljesítménytúrázás elterjesztéséhez, hiszen a Lokomotív 424-et szinte az első túrák között 
indult útjára. Míg az első túrára mindössze 1985-ben mindössze 22 fő nevezett, addig a 2016. 
évi XXXII. túrán csúcsnevezés volt, összesen 432 fő indult a három távon. Az eddig 
megrendezett harminckét Lokomotív 424 túrán összesen közel ötezer fő nevezett, a 
résztvevőkközüla távokat mintegy négyezer fő teljesítette a megadott szintidőn belül. 

A XXXIII. alkalommal megrendezendő Lokomotív 424-es túrával alkalmat kívánunk 
biztosítani a szabadidő hasznos eltöltésére. Minden résztvevő számára fizikai állóképességük 
felmérésére, edzettségi szintjük fejlesztésére két rövidtávú, 14 és 24 km-es, valamint egy 
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hosszú távú, 42 km-es útvonalon van mód. 2015-től a túra 24 km-es résztávját Szentgyörgyi 
Tamás Emléktúraként rendezzük meg. Ezzel kívánunk emlékezni a túra elindítójára és első 
főrendezőjére, a 2013-ban elhunyt Szentgyörgyi Tamásra. A túrán kb. 250-300 fő 
részvételére számítunk. 

A túra időpontja: 2017. október 7. (szombat) 
Találkozás: Szokolya MÁV vasútállomás, Lokomotív TE kulcsos ház. 

42 km-es táv adatai: táv: 42,98 km, szint: 1330 m, szintidő: 10 óra. Útvonal: Szokolya vá.
Magyarkút- Lokó-pihenő -Nógrád- Csóványos - Kisinóci th. - Királyrét- Szokolya vá. 
24 km-es táv adatai: táv: 24,17 km, szint: 500 m, szintidő: 4 óra 24 perc. Útvonal: Szokolya 
vá.- Magyarkút- Lokó-pihenő-Nógrád-Bika-rét-Királyrét- Szokolya vá. 
14 km-es táv adatai: táv: 14,2 km, szint: 390m, szintidő: 4 óra 24 perc. Útvonal: Szokolya 
vá. -Magyarkút- Lokó-pihenő - Szokolya vá. 

RAJT: 42 km-es táv: 7.30- 9.00 óra között, 24 és 14 km-es táv: 7.30-10.00 óra között. 

A 42 km-es túratávot a résztvevők hegyi maratoni futásként vagy normál 
teljesítménytúraként is teljesíthetik. A maratoni indulók közül az első három helyezett érem 
díjazásban részesül. A teljesítmény túrán indulók közül a szintidőn belül teljesítők oklevelet 
és kitűzőt kapnalc A 24 km-es túrát előírt 4 óra 24 perces szintidőn belül teljesítők 
sorszámozott oklevelet, a harmadik alkalommal teljesítők zománc emlékjelvényt kapnak. A 
14 km-es túrát az előírt szintidőn belül teljesítők oklevelet és kitűzőt kapnak. A túrán 
résztvevők részére útközben csokoládét és frissítőt, a célban meleg ételt, zsíros kenyeret és 
teát biztosít a rendezőség. A rendezőség (mintegy 30-35 fő) a Lokomotív Turista Egyesület 
tagjaiból áll, mindenki önkéntes munkával járul hozzá a sikeres rendezéshez. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017. október 07. (szombat) 7.00 -

19.00 óra 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem megnevezése teljes költség saját forrás igényelt 
támogatás 

PR, marketing kiadvány, 60 OOO 20 OOO 40 OOO 
arculati elemek (Rendezői 
pólók, kitűzők és bélyegző 
készítés). 
Oklevelek és tájékoztató 60 OOO 10 OOO 50 OOO 
füzetek nyomdai előkészítés és 
nyomtatása 
Hangosítás, vendéglátás 50 OOO 10 OOO 40 OOO 
(alapanyagok beszerzése) 
Számítástechnikai alapanyagok 30 OOO 10000 20 OOO 
(nyomtatópapír, nyomtató 
patron) 
Összesen: 200 OOO 50 OOO 150 OOO 
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Igényelt támogatás összesen: 150 OOO Ft 

Csatolt mellékletek 1gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
x hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. május 2. 
o .... ~·~ i 

~,~ rU;~:;;> ) / 
! ...... ~~~· ......... fl.0 ....................... . 
~ 79~.ni1Yá.~ őbányai székh lyű civil szervezet 
~. ~efrye~l t, alapítvány) cégszerű aláírása és 
~~ Nh0~j bélyegzője 

<f.ape<:t~· / .....__;;: __ ..,..",. 
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...... ~ .. ~ .... melléklet az előterjesztéshez 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve:Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert 

Egyesülete 

Székhelye: 1103 Budapest, Óhegy u.ll.Adószáma: 18043341-1-42 
rB;:::-;:U:::D~A-::P::::F.::=S=T--:F:-:;Ó;:-::V~Á;-R-0-B -X-. _lt._E_R-:Ű:-L-E_T_, 

KÓRANYAIÖNKORMÁNYZAT 
Polgármcsteri Hivatala 

Képviselő neve: Molnárné Sagun Zdzislawa 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1993.01.11. Száma: Pk. 69.897/19 2/2 . . Je JJ_ Cj9S J5!'f r 
lktatoszam ................................................... . 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhas ' X 

Tel. szám, e-mail cím: adalbert@dombudapeszt.com 

Előszám: 

l. A kőbányai tagszervezet: * 

2017 MAJ O 2. 

.... L ... db 
me l léklet 

Előadó: 

Neve: ................................................................ ,Címe: .............. ; ............. :·.:~·;::::·:·:::·::~~::::::::·:·:·~';7.':~::~· 

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: OTP Bank Ny Rt 

Megnevezése: OTP Bank NyRt 

Címe: 1148 Budapest, Nagy Lajos király út 19-21. 

Bankszámla száma: 11714006-20301310 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A t' t' ·· amogaas osszege: ......................................................................... .. 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A t' tá .. amo ga s osszege: ......................................................................... .. 

7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: 

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

A Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete és a Lengyel Katolikos Perszonális 

Plébánia az idén is, mint minden évben szervez egy zarándokutat a Fehér Hegyre a híres Czestochowába. 

A csodatévő lstenanya szent képe előtt közösen, kb. 45 fős csoport, egy éjszaka folyamán a világ minden 

tájáról érkező lengyelekkel imádkozunk a Világ Lengyelségért. Ezeket a találkozókat már 1985 óta a 

Krisztus Király Társaság szerzetesei és nővérei l ők vezetik a Budapesti Lengyel Templomot is l szervezik 

a Krisztus Király ünnepe előtt egy héttel. Nekünk, a Szt. Adalbert Egyesület tagjainak számára ez az 

utazás vallási hagyománnyá vált és évről évre egyre több ember csatlakozik a virrasztáshoz és nagyon 

fontos nekünk e tradíció ápolása a magyarországi lengyelek körében. Eddig minden évben részt vettük a 

zarándokúton. 

Szent László-évet hirdetett a magyar kormány, a lovagkirálynak szentelt emlékév január elsején vette 

kezdetét és 2017 végéig tart, az ünneplésnek célja, hogy széles körben megismertessék az uralkodó életét 

és tevékenységét. Ennek megfelelően a Lengyelországban született királyról szeretnénk emlékezni az 

utazásunk során, elsősorban a Krakkóban vele kapcsolatos helyeket 

Az élményekről beszámoló is készül a lengyel kisebbségi lapokban és a www. 

parafiabudapeszt.republika.pl és www.dombudapeszt.com internet-honlapokon is. A lengyelek először 

találkoznak Czestochowában a Világ Lengyelség szándékára tartott virrasztáson. 

Az idei utazásnak első állomása a Jasna Górai kolostor, ott virrasztás, szállás a Zarándok Házában -

pénteki napon, október 20-án. A virrasztást hagyományosan vezetik a Krisztus Király Misszionárius 

lengyel alapítású rend képviselői. Utána irányt vesszük Krakkó felé, ahol nevelkedett Szt.László. Krakkó 

tele van magyar emlékekkel, amik a Szent László, a Szent Kinga és a Szent László és a Szent Istvánnal 

kapcsolatosak. A szállás helyünk a Krakóban található lelkigyakorlatos házban, ahol lehetőségünk lesz 

további imára és , lelki elmélyülésre. Az utazásunk szokásos pontja vasárnapon lenne a Zakopane rövid 

megtekintése : Fatimai Szíiz Mária Krzeptówki Templom meglátogatása, közös szentmise, egy rövid 

pihenés azután visszaút Budapestre vasárnap este. 

Az utazásban rész vesznek lengyelek és lengyel származású magyarok, windenkinek fontosa közös 

lengyel-magyar emlékek megismerése, mint történelmileg, mint a jelenbeo található építészeti kultúrával 

való találkozás kapcsán, fontos a lengyel nyelven való beszélgetés, imádkozás, Lengyelországi 

míiemlékek, történelmi helyek, templomok meglátogatása, emiatt a kinti idegenvezetés csakis lengyel 

nyelven történik. A zarándokút végé mindenki a hitben megerősödve és tele szép élményekkel tér vissza 

Magyarországra. A zarándokútnak igen jelentős közösségmegőrző és a közösségépítő szerepe van, 

mioden évben hagyományosan az általunk szervezendő programokhoz tartozik. 

Mivel nagyon sok kőbányai kötődésíi lengyel származású honfitársunk utazik velünk, így 

hagyományosan Önöktől ezen az úton kérjük az anyagi hozzájárulást az zarándokutunk utazási 

költségek kiftzetéséhez. 

Az utazás a résztvevők anyagi hozzájárulásával történik, mindenki ftzeti a szállás és az étkezés egy részét. 

A találkozás mindenképpen n megerősíti a hitünket és az Anyaországgal való kötődés ünket. 

Az utazásunk során mindig szoktuk megtekinteni egy jeles és híres lengyel vallási központot, 
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szanktuariumot, történelmi helyet, természeti látványosságot. 

Az élményekről beszámoló is készül a lengyel kisebbségi lapokban és a www. 

parafiabudapeszt.republika.pl és www.dombudapeszt.com internet-honlapokon is. 

A Szent László-év 2017 nemcsak a sok évszázados lengyel-magyar barátságot erősítheti, de a visegrádi 

együttműködésnek is további egyházi és kulturális távlatokat nyitna. Szent László uralkodása során 

egyszerre lépett fel a keresztény hit és a szuverén Magyarország védelmezőjeként. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017.10.01.-2017.11.30. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
me2nevezése 

604.000,- Ft 204.000,- Ft 400.000,- Ft 
Személyszállítás 

450.000,- Ft 0,-Ft 0,-Ft 
Szállás, étkezés 
Belépők 180.000,- Ft 0,-Ft 0,-Ft 

Igényelt támogatás összesen: 400.000,- Ft 
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Csatolt mellékletek igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási eimpéldányának 
hiteles másolata x 

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

feladóvevény másolata 
x 

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

postára adás tényét igazo~, ft\ffl~~ev~ny másolata 
l '?'':'. ~~-

eo"v ,~-. • < "'-R: .. ·~.y 

Budapest, 2017. április 27. ~ • i 1_11:-_J/ d 
<( M r- ~ ,·ft 7 

. ~sz:NTA~Al.BERT 
0
t. .......... :.~~ ....... ~ifl.c:!: ....... ~ ......... . 

~ ~Ye~_uu:rE-+-O A pályázó kőbányai székK~lyű civil szervezet 

············································· 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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lA- . 
.................... melléklet az előterjesztéshez .._,___ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

IKTAJÁSRA Af\if'VF: 

2017 lVL~\J 0 j, 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és 

Érdekvédelmi Egyesülete 

Székhelye: 1108 Bp. Takarék u. 14/207 Adószáma: 18199198-0-42 

Képviselő neve: Oláhné Jelli Zsuzsanna 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2009. február 10. Száma: 16.Pk.60890/2008. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 06-30-740-0119 email cím: jellizsuzsa@gmail.com 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ ,Címe: .............................................................. . 

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ERSTE BankHungai'Y Zrt. 

Címe: 1136 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Bankszámla száma: 11600006-00000000-34035753 

BUDAPF.S_T FÓVÁRO~ X. KERÜLET 
KŐR~NYAIÖNKOHMÁNVZAT 

l olgármcsteri Hivatala 

2017 MAJ O 3. 

Elős2ám: ....... ., .... ,db ltlöadó: 
m~ll@klt=Jt 

---=-............. ~---·-----·············JJ ··' ~ 
* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 

szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben az l. pontot a tagcsoport 
országos vagy regionális szervezete tölti ki. 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................ .. 

A t' t' .. amogaas osszege: ......................................................................... .. 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

A t' t' .. amogaas osszege: .......................................................................... . 

7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi 
Egyesülete 

ill. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfe~jebb l oldal) 
Az MSZTE fő tevékenységi körébe tartozik a szív- és tüdőátültetettek rehabilitációjának 
segítése. A fizikai felzárkóztatás mellett nagyon fontos a lelki, mentális segítségnyújtás is. Ez 
hatványozottan igaz a tüdőátültetett emberekre, akiknél a hosszan tartó alapbetegségek 
okozta behatároltság sokkal nehezebbé teszi az életminőség javulásának kihasználását, az új 
szerv elfogadását. Az egyesület kulturális és szabadidős programokkal, előadások, közös 
rendezvények szervezésével szeretné a szív-és tüdőátültetettek közösségi életét szervezni és 
ezeken a találkozókon a kezelőorvosokkal kiegészülve segíteni tagjait új életüket elfogadni, 
tartalmassá tenni. Ebbe a programba illeszkedik ez a rehabilitációs tábor. 
A négy napos betegtalálkozóra szeretnénk meghívni az utógondozásért felelős orvosi team 
egy-egy tagját, a fizikai rehabilitációért felelős gyógytornászt illetve az adott témában jártas 
pszichiátert. A tábor ideje alatt lehetőség lenne a nemrég transzplantáJt és idősebb 
betegtársak tapasztalatcseréjére, csoportos pszichiátriai foglalkozásokra, közös sportolásra 
szakember felügyelete mellett. Kihasználva a környezet adta lehetőségeket kirándulással és 
esti szabadidős programmal színesítenénk a programot. Tervezett tevékenységek: 

• orvosi beszámoló, előadás a szív- és tüdőátültetettek rehabilitációjáról, helyzetéről, 

lehetőségeiről, kötetlen beszélgetés 

• kiscsoportos foglalkozások a meghívott pszichiáter szervezésében az új életkörülményekről, 
szervbefogadásról, családról, munkahelyről, az életminőség javulásának hatásáról 
kapcsolatainkra 

• tájékoztató a meghívott gyógytornász előadásában a kapott szerv fizikai rehabilitációjáról, 
edzéséről, fejlesztéséről, megfelelő kardio- és légző torna gyakorlatok bemutatása és 
elsajátítása, közös spmtolás (gyógytorna, kerékpár, asztalitenisz) 

• szabadidős programok: kötetlen beszélgetések, közös fózés (tábortűz), kirándulás, vetélkedő 

Egyesületünk elsődleges céljainak egyike, hogy bemutassuk ezeknek az embereknek, hogy 
kimozdulhatnak, az új impulzusok hasznosak a számukra, hogy felvilágosítsuk őket fizikai és 
szellemi lehetőségeikről, éljenek a transzplantációt követő életminőség javulással, hogy még 
hasznosabb tagjai lehessenek a társadalomnak. 
A szív- és tüdőátültetettek túlnyomó része rehabilitációs járadékra illetve rokkantsági 
ellátásra szorul. Sok köztük a fiatal, 30 év körüli transzplantált, aki alapbetegségéből 
kifolyólag korábban sem volt alkalmas munkavégzésre, ha igen, akkor is csak korlátozott 
mértékben. Ebből is következően ellátásuk összege csekély így kevésbé engedhetnek meg 
maguknak egy-egy közösen eltöltött hosszú hétvégét, esetleg nyaralást, anyagilag ez 
megterhelő lenne számukra, sőt, egyeseknél vállalhatatlan. Ezáltal társadalmi életük is 
beszűkül és korlátozódik szűkebb környezetükre és elszigeteltségük növekszik. A 
rehabilitációs tábor a fent említett programok lebonyolítása mellett főképpen ezt az 
elszigeteltséget szeretné oldani hasznos és szervezett formában a szív-és tüdőátültetettek 
utógondozási programjába illeszkedően elősegítve fizikai és szellemi rehabilitációjukat 
Ehhez kérnénk az Önkormányzat támogatását. 
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Az alábbiakban részletezném a tábor költségvetését: 

A táborba 36 fő jelenkezett, melynek a szállásköltsége 3 éjszakára 13,500,- Ft/fő+ a reggeli 

1.200,- Ft/fő/nap 

Az összes költség 36 fő részére 529.200 Ft. 

Ebből önköltség 5.600,-Ft/fő össz. 201.600,- Ft. 

Egyesületünk saját forrása 103.400,- Ft 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2017. augusztus 3-6. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

2017.augusztus3-6 529.200,- 305.000,- 224.200,-
között rendezendő 
rehabilitációs tábor 
<;t:J~~!v 
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Igényelt támogatás összesen: 224.200,- .Ft 

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

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. április 13. 

íi\1PRí .. ~c;~;}U;J14/207 ....... 0"~~-~ .. ~ .. ~~ 
. L:.' . : ;, · +3•3· 1 ·26-<·~: lj.ldU A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
r'.üu:oz ... m. 18199198·1·+2 ./ l l , , ) , " l'' , , 

Bankszámiasz;;m 116000J6-D0000000·34035h\ egyesü et, a ap1tvany eegszem a auasa es 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

bélyegzője 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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h () - ~~~G ~~A~ .......... .A.8..molléklet az elóterjesztr:::és::::h=e::ir-~----=---o-------
IIJtJT)'ApEsT Fő v ÁROB x. KERÜLET 

KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
Polgármesteri Hivatala 

P ÁL Y ÁZA TI ADATLAP Iktatószám ~.{J.!. h.~ .. (.J.D..'f. .. r.~c.. 
A civil szervezetek 2017. évi támogatásár~ 2017 APR 1 3 . 

I. A P ÁL Y ÁZÓ ADAT AI: 
Elöszám: ................ db 

melléklet 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Magyar Szakszervezeti Szövetség 

Székhelye: l 068 Budapest, Városligeti fasor 46-48 Adószáma: 18524040-2-42 

Képviselő neve: Kordás László 

Bírósági bejegyzés dátuma:lo J~.{) 2. ,_g· Száma: 0100/Pk.60783/2013 

Közhasznúsági fokozata: nincs,.közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel Szam' e-mai'l eim' . ·:~'L.'~ L -c;_; 5-Q ·t/t ke,~'::, r),nrö1S.':Z.c'--.\l Kt c v L>é'-·{ c:: J 'v1. Cj . , . ·······················r····· ·"···~ .... -.. -....... ~..._1::,························•········· 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: MASZSZ Kőbányai Nyugdíjasok Szervezete Címe: ll 05 Budapest Szent László tér 7-

14 
~A • r . ( , 

Tagszervezet vezető neve:.f.t.~:.?..~.<:.!: ... J.~~~.~.~ .. l.~.~.é~ ................................................................ . 
Tele~onszam' a e-mru'l c1'me· ''1 i> c.,,."/., • f,:·r ( ) i c ú •' ,•YLt ;{i~ -1 rv1: .• :l i.: n ,,'1 C .6 -1· '•:( J~ ?.t l; Ll 7 1~ , ••i-''~~·'··V.·"'••••••••••r.r•·········•·······~···{ ·"i·•··"·········-.-··k ......•.....•. , ................ .-., .... • • • • 

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Címe: .... .J.Q.?.1~ ....... :~.\9.., ...... N.s~.1.::-:r. .... !-;~ •••• .J.h~ ..................................................................... . 
Bankszámla száma: 11784009-20603650 

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

Előadó: 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
~ogatás~an:, . fr · 
A tamogatás celJa: ........................................................................... .. 

A támogatás összege: .. ff. .................................................................... . 
6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: .. ff.. ....................................................................... . 
A támogatás összege: ff.. ...................................................................... . 
7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: MASZSZ 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
2017-ben két kirándulást szeretnénk megvalósítani, mivel tagjaink sorában nagyon sok a 

mozgáskorlátozott, idős, beteg ember. Sajnos a tagok egyrésze mozgásszervi problémákkal 

küzd, aminek az enyhítéséhez nagyban hozzájárul a gyógyfürdős kezelés, viszont a tagok 

másik része pedig szív és érrendszeri panaszokkal küszködik, akik számára a gyógyfürdőben, 

illetve a termálvízben való fürdőzés kifejezetten káros, ezért az ő számukra szeretnék 

szervezni egy buszos kirándulást, melynek keretében ellátogatnánk a világörökség részének 

nyilvánított Hollókőre, a határon túli magyar kultúra megismerése céljából Alsó Sztregovára 

és Kékkő Várra. Az előbb említett prograrnak által a nemzeti önazonosságtudatunk erősödik, 

mivel megismerhetjük a vidéki és határon túli magyarságot és a sok egyedül, magányosan 

élő tagunkban erősödik a közösségi élet szeretete, mert egy remeknapot fogunk együtt 

eltölteni, ami arra is motiválhalja őket, hogy a közösségeink életében nagyobb szerepet 

vállaljanak, illetve gyakrabban járjanak el közösségi programokra. A kirándulást és a 

gyógyfürdő látogatást augusztus vagy szeptember hónapban szeretnénk megtartani. 

A gyógyfürdő látogatás tervezett menetrendje: A reggeli órákban busszal indulnánk el a 

Körösi Csoma Sándor Kulturális Központtól, kb. másfél óra alatt érkeznénk meg Agárdra, 

ahol a helyi gyógyfürdőben töltenénk el pár kellemes és egészségünk számára nagyon 

hasznos órát, ezután kora délután indulnánk vissza Budapestre a külön busszal. 

A kirándulás menetrendje: Reggeli órákban gyülekeznénk a népligeti planetáriumnál, innen 

külön busszal indulnánk Hollókőre, ahol települést egy idegenvezető segítségével járnánk 

végig, innen tovább indulnánk Alsó Sztregovára, ahol megtekintjük a helyi nevezetességeket 

végezetül pedig Kékkő V árán zárnánk a napot. A kora esti órákban érkeznénk haza, mivel 

hosszú és tartalmas ez az út. 
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A program megvalósításának időszaka: Kb. augusztus-szeptember 1-1 nap. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

140.000 Ft O Ft 140.000Ft 
Busz 

25x1600Ft= O Ft 40.000Ft 
Gyógyfiirdő belépő 40.000Ft 
25 fő részére 
Busz(kirándulás) 220.000Ft 20.000Ft 200.000Ft 

Idegenvezető 13.000Ft 3.000Ft 10.000Ft 

Vár és múzeum 25x1000=25000Ft 25.000Ft O Ft 
belépők 

Igényelt támogatás összesen: 390.000Ft 

Csatolt mellékletek Igen nem 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 
l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 1 adatairól 

A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet ~ képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a ~ szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának fi hiteles másolata 
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Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
5 helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017.04.11. 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

' ( . l r f , 'i r 

G· .. .QÁ~-:t. ~.<?L tLE(), Úf ........ . 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

{~"'>!; 

............... ~fl 
{ ..,~ 

Országos, regionális egyesület, alapf \!,án y 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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...... J.~ .... melléklet az előterjesztésne.~ 
~- IKTATÁTffiA AniF\IF 

PÁLYÁZATIADATLAP 
1.017 MJU [Ji 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet 

Székhelye: l 051. Budapest, AranyJános utca 31. Adó száma: 19003061~~=-E=-,8:::-:,T::-=F-;;:ó-:-:v:-;:Á-::R:-:0:-:t;::-:x~. K=-· =-E=-R-:;;:ű-::-::LE 
KÓRÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 

Képviselő neve: Buncsik Ildikó igazgató Polgármesteri Hivatala 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1993.11.19. Száma: 5525 lktatószám~J.p_~~J&~.~J.f.. 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 2017 MAJ 0 z. 
Tel. szám, e-mail cím: 061-311-3660, titkarsag@voroskeresztbp.hu 

Előszám: /" ................ db 
melléklet 

l. A kőbányai tagszervezet: * ____ _ 
Neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet X. kerületi kirendeltsége 

Címe: 1107. Budapest, Bihari út 15. 

Tagszervezet vezető neve: Kalocsai Dóra 

Telefonszáma, e-mail címe:0670-933-8642, kalocsai.dora@voroskeresztbp.hu 

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése:OTP BANK NYRT. Budapesti Régió 

Címe:1051. Budapest, Nádor utca 6. 

Bankszámla száma: 11786001-20157324 

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

Előadó: 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

7. Kötelezettséget vállalek arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet X. kerületi 
kirendeltsége 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti Régió X. kerületi 

Szervezete 165 fős tagsággal rendelkezik, melyből l munkahelyi és 3 lakossági 

alapszervezetből tevődik össze. A tagokkal az aktív kapcsolattartást önkénteseink 

segítségével és az alapszervezetek vezetőinek közreműködésével tudjuk ápolni és 

fenntartani. Szeretnénk a tagok számára egészségnapot szervezni, ahol az érdeklődő kerületi 

lakosság is részt vehetne. Az egészségnapok keretében lehetőséget biztosítanánk 

egészségügyi szűréseken (koleszterin és vércukor szintmérés, vérnyomás, testsúly és 

magasság) való részvételhez, az egészséges táplálkozásról előadást és egészségmegőrző 

tanácsadást is tartanánk, elsősegélynyújtó alapismeretek megszerzésére is lehetőséget 

biztosítanánk. 

Önkénteseink munkája és segítsége nélkül, megvalósíthatatlan lenne a folyamatos 

munkavégzés. Szeretnénk a tagjaink és önkénteseink számára ünnepséget szervezni, ahol 

megköszönhetjük munkájukat egy közös ebéd keretében ünnepi műsorral kiegészítve. 

Reményeim szerint a pályázat lehetőséget teremt a szervezet számára, hogy 40 fő 

önkéntesünknek és aktív tagunknak egy közösség építő, értékteremtő kirándulás keretében 

köszönhessük meg tevékeny munkájukat. A tavalyi év visszajelzései nagyon pozitívak 

voltak a program kapcsán, szeretnénk hagyományt teremteni. A programra meginvitálnánk 

az ifjúsági vöröskereszt szervezőit is, hogy a generációk közötti együttműködés fejlesztésére 

is lehetőséget biztosítsunk, a jövőben szeretnénk a programjaink megvalósításába 

hangsúlyosabban belevonni a szervezet fiatalabb tagjait. 

A kirándulást külön busz bérlésével szeretnénk megvalósítani, hogy az utazás kényelmesen 

megoldható legyen, az aktív, de idősebb korosztály számára is. A résztvevőkkel közösen 

töltenék el egy napot, ahol délelőtt városnéző prograrnon vennénk részt, melyet egy közös 

ebéd követne, a délutáni program pedig szakmai fórumra adna lehetőséget, hogy 

megbeszéljük a jövőbeni elképzeléseinket, terveinket és a közösen végzett munkánk 

professzionálisabbá tételének lehetőségeit, a fiatalabb generációval való együttműködés 

opcióit. Emellett tartanánk a részt vevők számára az elsősegély témakörében egy ismétlő 

előadást, a protokollváltozásokról, és az újraélesztés gyakorlatának elsajátításával. 
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A program megvalósításának időszaka:.(kezdete-vége) 2017. július Ol- 2017. október 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Egészségnap eszköz 100.000 20.000 80.000 
költs é ge( tesztcsík, 
fertőtlenítő szer, stb.) 
Ünnepség szervezése 100.000 30.000 70.000 
(étkezés, díszítés, 
ajándék stb.) 
Kirándulás utazási 100.000 20.000 80.000 
költsége 

Kirándulás étkezés, 100.000 20.000 80.000 
folyadék biztosítása 

Igényelt támogatás összesen: 310.000 Ft 

~~/\· 
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Csatolt mellékletek t gen nem 

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

adatairól 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai szék helyü, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017.04.25. 

;J,La.Jo ~J~ ~~ ..... 

···················································· 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
--b~élyegzője 

!"/.," ~ ---, '"~,,~ 1 
/ ".;i;.· 

l\\'"" 
J J.>.i \ 

............................................. 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

/ :~. . . . . . . . .. '·'" .•...... ,·. \ .................... . 
iQtszágo§, regionális.e~hesület, alapítvány ~0 
\ '\ cégszrrY. aláí~~sa és bélyegzője k 

\~~~/:'(~'(.' 
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IKTATAS RA An/ÉV~_ 

PÁLYÁZATIADATLAP 

...... ~ ..... m&lléklet az előterjesztéshe~ 
'P'] J j ,J, 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, (egyesület, 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: 1956-os Magyarok Világszövetsége 

Székhelye: 1097 Budapest, Koppány utca 5-ll. Adószáma: 18002,Mt.~-.'l:;;t:-::-:----;--.------
DAPEST FŐVÁROS X. KERÜL E' 
KŐBÁNYAIÖNKORMÁNYZAT. Képviselő neve: dr. Ferdinandy István, 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1992. január 7. Száma: 4142-Bej. 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

TeL szám, e-mail cím: +361 216-5154, 56mvsz@gmail.com 

Polgármcsteri Hivatala 

lktatószárnk_ d~~ .. (.~ .. ~.J..[ 
2017 MAJ 0 3. 
~~u~~~, 

................ db Előadó: 
m~ii@klt3t 

E tőszám: 

l. A kőbányai tagszervezet: * . ~ _______ :;=;:;;;==c:---~~J. 
Neve: 1956-os Magyarok Világszövetsége Címe: 1101 Budapest, Ónodi utca l. 

Tagszervezet vezető neve: Barabás János 

Telefonszáma, e-mail címe: +36 l 262-8155 

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Címe: 1051 Budapest, Nádorutca 16. 

Bankszámla száma: 11705008-20148821 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A t' ' 'l" amogatas ce Ja: ............................................................................. . 

A t' t' .. amoga as osszege: .......................................................................... . 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A ' ' 'l" tamogatas ce Ja: ............................................................................. . 

A t' t' .. amo ga as os szege: .......................................................................... . 

7. Kötelezettséget vállalek arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLY ÁZÓ NEVE: 

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

Pályázat 

l. Tervezett program 

Programunk célja az 1956-os hagyományápolás, magyar forradalom és szabadságharc 

eszméinek és emlékének továbbadása a fiatal generáció számára, és ez által nemzeti 

önazonosságtudatuk erősítése. Szándékunkban áll megismertetni a diákokkal 1956 

világtörténelmi jelentőségét általános és középiskolákban tartott előadások - rendhagyó 

történelemórák - és emlékhely-bejárások alkalmával. Szeretnénk a X. kerületi iskolákba 

megszervezni az 1956-os forradalomban és szabadságharcban részt vett veteránokkal való 

személyes találkozásokat és beszélgetéseket 

2. Tervezett program 

Második programunk ugyancsak 1956 emlékének fennmaradását szolgálja könnyed, játékos 

formában, szintén fiatalok számára, a 2016. október 23-án kiadott Pesti Srácok 1956 

kooperatív társasjáték segítségéveL Az 1956-os Magyaros Világszövetsége Az iskolákban e 

kooperatív társasjáték szabályait kitűnőerr ismerő "játékmesterek" segítenék és mctiválnák a 

gyerekeket múltunk e szeletének megismerésére. A társasjáték menete követi a történelmi 

események kronológiai sorrendjét, a korabeli fotók és korhű rajzok mellett a főbb budapesti 

történelmi helyszínek is megjelennek. A játékot játszó fiataloknak azokban a helyzetekben 

kell helytállniuk, amelyeket 1956 hőseinek is meg kellett oldaniuk. A játékosok együtt 

gondolkodva kűzdenek az eredeti események által generált nehézségek megoldásán, így segít 

a közösségformálásban is. 

3. Tervezett program 

Szeretnénk színvonalas kerületi megemlékezések létrejöttét segíteni az évfordulók 

alkalmával, hiszen 1956-ban, a Kőbányai Ifjúsági Park az ellenállás egyik legerősebb 

bástyájaként állt is szolgált. De az éles saroknál is jelentős harcok voltak, illetve több 

ellenállási fészek is Kőbányához köthető. 

4. Tervezett program 

Fentiek mellett tervezzük a fővárosi helyszínek és események bemutatását a téma iránt 

érdeklődő hazai és kűlfóldi turistáknak Nyelveket jól beszélő '56-os veteránokkal és 

fiatalokkaL A fővárosi nevezetesebb 1956-os helyszíneket végigjárva. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017. május 1.-2017. december 29. 
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IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

útiköltség 20.000 50.000 
magyar forint 70.000 

turisztikai kiadvány 50.000 150.000 
magyar forint 200.000 

4 darab társasjáték 20.000 20.000 
magyar forint 40.000 

emléktárgyak 45.000 45.000 
magyar forint 90.000 

Igényelt támogatás összesen: 400.000, azaz négyszázezer Ft 

Csatolt mellékletek Igen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

4 



Budapest, 2017. május 2. 

A pályázó kőbány~~~~P..ort vezetőjének 
~~láírá~~ '~~- . 

, .. #:& i) 
~~1., ,.,...... ~ i! 

·.9~ • 1--"" 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

• i\.AU.SZ.O\i i:. i·;.:..~j· 
-..A8 JAAGYJt.ROK\. ~oppánY u. 5-~~ . 
.,.._. '\097 eudapfl$ . 21e-5145 

íel.lf8)( .. soo2382-1-43 
lfll*'iárn: 1 
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....... ~ ........ melléklet az elöterjesztéshe:-! 

IKTATÁSRA ÁTVFVE: 

PÁLYÁZATIADATLAP ~2017 A Pf? 2 7. 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

l. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

l 

Apa'ly' ó ''l t · HOZ.GA'ss~tÚLff'li. ~U:lJ(:tP/2.STI E0'::SE:SLLlET~ az CIVI szerveze neve. . .................................................................. .. 

Székhelye: lf,:J./.30 .. . ~f.(f.?)?.Y.~. ~tt;<.;.4.~ .......... Adószáma: . ). ~Q.Q.Q .. 3.~ .. :-: !,-;-:!1.1 ..... .. 
~- l ·-

Képviselő neve: ... f.~ h Y.?.$ i. .. g f.:?.~.~.1HJ:-... JJ~ ~.Q 1:< : .. ....................................... . 

Bírósági bejegyzés dátuma: . )j ~.Q..( .. Q.f:!). ~ ............ Száma: ..... ~. /. >.. ~?f. ./A .......... . 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: ...... ~.~.~.:-:-.. 5.~.~.~ ......................................................... . 

1. A kőbányai tagszervezet: * l
Neve: t1:P<~ . .J.<0].Q):IJ!)..\ ... ?.?..~~.~:§.~.f..T.f. ..... , Címe: .J?.p..:.lJ.Q.-r. .... ~.~ht?.~'1 .. ~::.: .. rt..J.~: ...... 

l l 

Tagszervezet vezető neve: .. J.QM.IJ.f.~ ..... 'bQ.tkill.~.tY.f. ............................................................. . 
Telefonszáma, e-mail címe:.:O.w.::~.9..:-.~.~?.J.Q.~Q ....... d.o.m.0.~.~.~~.@.0..~'.9tt·.~9-:~.~~t·. /1..iA · 

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 1 \ , , 

Megnevezése: ........ :Y J?.~?;~')~ tO.~ .... T.!T.I~t? .~.~. 1X. f.~ .fY.?:IY!. ?.-.... X J!!: .l?. Y~:. f..1. 9./.~J..G ... .. 
címe: .. l.p.: .. ~.l .. 3..~? ..... J..&.Ig.e ...... u\ .. :.) .. Q ................................................................................ . 
Bankszámla száma: ....... J .l. l )2..0..1/..i..::::./.;Q.q~ .. i/b.Q.?x ..................................................... .. 

* Az l. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező 
szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben az l. pontot a tagcsoport 
országos vagy regionális szervezete tölti ki. BUDAPEST Fő v ÁRors x. KERűLE T 

KŐRÁNYAIÖNKORMÁNYZAT 
Polg 'rmcsteri H'vatala 

2017 APR 2 7. 



ll. NYILATKOZATOK 

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

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

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

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen -~ 

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: _ 

l -

A támogatás célja: ........................ N.~t1 ... ~.~.~?.?.$.~.0J~.ty.1~ ................... . 
Atám tás

.. -~li --oga osszege: ............... ............................................................ . 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ........................ f!. ~.t! .. f: .If.~?.~.~ .0.!-.} .. l~~!~ ................. . 
A 

' ' .. ..---If- ---. ' 
támogatás osszege: ..................................................................... · .... . 

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

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



PÁLY ÁZÓ NEVE: 

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

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) .J-R!:f.~.Q.tS?.?: ... ::-.... f9.!.1: .. Q.~.;.QJ~4 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

l<..etvoR, c' er k~ o_:> 

\)J~ e" l} L.voz_._ l 

sw~'Vo-- J-( OODOO ·-
_, 

.3ooooo 

Igényelt támogatás o·· · 'l OOOrOD Ft sszesen. . .... .. :; ................... . 



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

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
'f hiteles másolata 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe 
5 helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló 'f. 

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017 . .. Q.I:\.: . .A!. ............... . 
. ................................................... . 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszeríí aláírása és 

bélyegzője 



PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A P'Jyázatot benyújt6 bir6sigon bejegyzett k6bainyai székhelyü civil szervezet, 
(egyesiilet, alapitvainy), valamint nem k6bainyai székhelyü, de K6bainyain tagszervezettel 
rendelkez() civil szervezet. 

A pályáz6 civil szervezet neve: ...... Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete ..... . 

Székhelye: ... 1103 Bp. Örméy 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 D 

Tel. szám, e-mail cím: ... 260-5996 ......... himbergerkati@gmail.com .......................... . 

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET 
1. Akibányai tapzervezet: • KőBÁNYAI öNK~RMÁNYZAT 

Polgárrne5ten HIVrJ.tala 

Neve: ................................................................ ,Címe: ............... ··r·······:······~ .. ./?.;1~.q(.) .. C'k.-.vJ a ktatoszam ........ ~.6':-.-?:-.:J ... . '/.0.~E-:: ....... . 

T " agszervezet vezeto neve: ............................................................................... Zöi1'APF(fr: .... . 
Telefonszáma, e-mail címe: ..................................................................................................... · · · 

Előszám: ............... dö ~lőad9: 
m~ll~kl~t 

2. A pályázatot benrijt6 eiyil szeryezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: ........... UniCredit Bank Hungary Z rt ................................................... . 

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

Bankszámla száma: .......... l 0918001-00000025-88290006 ........................................................ . 

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



ll. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ...... -....................................................................... . 

A+l. t' .. ~.amo ga as osszege: ...... -.................................................................... . 

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A ' ' 'l' tamogatas ce Ja: ...... -....................................................................... . 

At ' t' " amoga as osszege: ...... - .................................................................... . 

7. Kötelezettséget vállatok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: Nagycsalidosok K6binyai Szent Laiszló Egyesülete 

m A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 1994 óta működő szervezet. Kb. 100 
fős tagságnak örülhetünk. 
Egyesületünk alakulásakor megfogalmazott célunk - egymást ismerő és segítő közösség 
kialakítás -talán még erősebb mint kezdetben, hiszen az idő múlásával jelentkező 
nehézségek elviselésében is számíthatunk egymásra és segítjük egymást. 
Programjainkat a tagság mindenkori igényeszerint szervezzük.·23 éwel ezelőtt a 
kisgyermekes szülőket érintő szemtéletformáló előadások ( pl.: oltások, iskolaérettség, stb. ) 
szerepeitek a programunkban, ma inkább az egészségmegőrzés, nyugdíjjal kapcsolatos 
kérdések és az unokákkal való foglalkozás a terítéken lévő témák. 
Havonta tartunk találkozókat. Április hónapban például Géczy Gábor: Az élet él és élni akar 
c. előadását nézzük meg videón együtt, majd megbeszéljük a látottakat. 
Ünnepekre is ( húsvét, Mikulás, Karácsony ) együtt készülünk kézműves délutánokon. 
Ilyenkor lakásdíszeket , ajándékokat készítünk a gyerekekkel, unokákkal együtt. 
Kirándulni, hangversenyre, múzeumba is eljutunk rendszeresen. 
Nagycsaládos táborozást is szervezünk minden évben Balatonlellén. Nagyon várjuk minden 
~vben ezt a nagyszerű lehetőséget. 
Evente megrendezzük a Családakadémia c. programunkat. Ez egy bentlakásos felnőttképzés 
szeptember hónapban. Idén az egészségmegőrzés témakörben Jászapátira készülünk, ahol 
mozgásszervi orvos segítségével képet kaphatunk az izületeink védelmében követendő 
étkezésről, mozgásról, életmódról. A Jászapáti fürdő nátrium-hidrogén-karbonátos gyógyvize 
remekül kezeli az izületi bántalmakat. Helyben van szállás is, így az elméletet és a 
gyakorlatot egy helyen vehetjük igénybe. 
A Családakadémia tervezett időpontj a: 2017 szept. 8-9-l O. 
Kérjük szépen támogassák programjainkati 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) ... 2017.05.01- 12.31.. ........................ . 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség sajit forris igényelt timogatás 
meanevezése 

60.000,- 30.000,- 30.000,-
Kézműves anyagok 
Családakadémia 180.000,- 80.000,- 100.000,-
szállás 
Családakadémia 240.000,- 140.000,- 100,000,-
étkezés 
Családakadémia 100.000,- 30.000,- 70.000,-
belépők 

Igényelt támogatás összesen: ......... 300.000,-.Ft 
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Csatolt mellékletek t gen nem 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem 

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

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

i 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának ' 

hiteles másolata )({ 

Az előző évről szóló beszámoló O BH-nál történő letétbe 
l 

i 

5 helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló x! 
feladóvevény másolata 

l 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017 ... ffl.( .... hk ........... . 
~~l~ ················~···:······················ 

kőbány~ székh~lyű civil szervezet 

••• ••,• •••••••••••••••••• •••••• OOO •••••••••• 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőj 
aláírása 

alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

l 
' 

Országos, regionális egy~sület, alapítvány 
cégszerű aláírása ésj bélyegzője 

4 



22, .................... melléklet az előterjesztéshez 

IKTATÁSRA ÁT\/F\/F-

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

l l '-S,~·· 

A pályázó civil szervezet neve: .. ~~~~0.0:0..?~.~~ ...... C:.f!:-:~.~.~ .... :::.~.~~ .. ~.~~ 
A .-- b . NA'RC..tli'~ ,,c;-. A 

Székhelye: ... l\9:) .<? ....... 1:'>P.t.'J~.~f.1 ... ~ .1~?:--. g, .. Adószáma: .;~.~ ~ ~. ~~.1.~. :-: .... ~ ... ~.1. 
. l . \< \ l 

Képviselő neve: ..... 4. 9=-.Q ':~.l~~ .... \c:'::':-':. :':-~ ..... 1.0~.~! ~ .................................... . 
Bírósá i b · ' d' · 1tír>6c1 J,o.)_tt s , .. O{oo!f~· Go~o::r-IA.:J8'.:] g eJegyzes atuma ... /l;; ... ...t. : •• ' •••••••••• ................ zama .............. , .. _. ·.rp·····~··z:c·AIJ 

.;Le;. r.Ú.J·;u .. , 
Közhasznúsági fokozata: nincs, ~öz_!lasznú, kiemelten közhaszn ú -~~ vv' '\'2_,~ 
Tel. szám, e-mail cím: ..... ~?.~.@.~.:.~~ ... ~ ... /-::!.~.?:~.~~ .............................. .. 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ..... ~~ ...... 0:~~~-r~ ....... g:::'f~:.~ ........... , Címe: ..... ~~?.~ ..... J?~?.!::~~?.f.1 .. ~~'f~.~.~~ 1 ~ci~'( 
Tagszervezet vezető neve: ....... ~::':~~.:?.~.: .... ~.~~: ....... ~.~.~~~:......................................... -

Telefonszáma, e-mail címe: ........... 9.~:f.~.~~~ .. !?..':! ... ?..~+ ...... ~~~~: .. ~~:~~~-.2:':e:-.j~~:,l. C-e fM. 

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen - nem -
5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

At' ' 'l' -amogatas ce Ja: ............................................................................. . 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A t' ' 'l' -amogatas ce Ja: ............... ····~·· ...................................................... . 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: 

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

A l' 't' , ak 'd" ak . (k d , ) ..Qqtfi-. oS:. o. 4. -c;LoA:t. J-z, j)_ program megva os1 asan 1 osz a. ez ete-vege ..................................................... .. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

~~~ ..3 cr o . o o o ~ A DO > Cl o o . r- c2._oo. aoo 
~~v ' ' l ..,! + ~ ~ 

.~~~~ j}__ a.. 00 Q- -- ·- ;Lo . Ooo 

fA~ (LQ_ Oo.o k, IL·~ {}_p. ' ooo -.1":2..0-v'V\. ;) ' -

í) • 
I , l , . .. -<...1-f-Cl . OOO F genye t tamogatas osszesen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 

3 



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

l. régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 1-adatairól 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet 1-._ 
·képviselő' e által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a y.__ 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 

" hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
;(_ 6. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017 . ... Q.J: .. .?..?:-:.: .......... .. 

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

bélyegzője 

~-~~k 
A ;ái~~ó· kőbá~;~i· ~~~~~~~~~ ~n·~iöj~~ek 

aláírása 
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' ' 
SZENT LÁSZLÓ KIRÁL Y AL.APffVÁNY 
a Szellcml és Erkötoa.t Meg(tftdkért 

\J,.......... _ ~Q()(; ;· 1 r-.. (\ _ •••.•. b..Y ... mellékl~t ~z.,.~IO~erjesztesne~ 
~ rf._)....)\&t- IK·r·r.l··;,-",·:r· ''l''f-\1;. 1·', :'"10111'· , .. , ·'·.l 

• Adószám: 181Utt1•1-4l _.,...-J 1017 MAJ O l 
PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány). 

A pályázó civil szervezet neve: 

Szent László Király Alapítvány a Szellemi és Erkölcsi megújulásért 

Székhelye: 1102. Bp. X. Liget u.35/b 3/14 

Adószáma: 18193996-1-42 
. BUDAPF:ST FŐV ÁROK X. KER ÖLET 

Képviselő neve: Bicskei Gáborné KŐBÁNYAI öNKOHMÁNY:<.AT 
Polgármesteri HlVIálala 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2007.Száma: 14.Pk.60478/2( O(!t;tószám:J:.. .. tP.!J.<Al.{~)'?..I..L ... 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhaszn ú, kiemelten ke izhasznú 

2017 MAJ O Z. 
Tel. szám, e-mail cím: 06 20 397 7586 orbaneva.56@gm il.com 

1------~ 
Etöszárn: Előadó: ................ db 

mellékl~t 
l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ , Címe: ............................................................. .. 

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése K and H bank 

Címe: Bp. X. Liget tér 3-5 

Bankszámla száma: l 0400157-50526768-89531007 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

1gen -

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: NEM részesült 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: NEM részesült 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. IGEN 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. IGEN 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: SZE NT LÁSZLÓ KIRÁL Y ALAPÍTVÁNY a SZELLEMI és 
ERKÖLCSI MEGÚJULÁSÉRT 
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III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 

Pályázatot írtunk ki év legelején a Szent László év alkalmából: 

Fellelhető szellemi, tárgyi, néphagyományi emlékek, megemlékezések napjainkban a 
településen, ahol élek Szent László királyunkkal kapcsolatban. 

A pályázatunk célja az emlékezésen túl Árpád-házi királyunkkal kapcsolatos anyagok 
összegyűjtése. A pályázaton minden korcsoport- diákoktól a nyugdíjasokig - részt vehet. 
Elsősorban a Kárpát-medencében lévő magyar lakta településen élőkre számítunk, de 
szívesen vennénk, ha a világban szétszóródott magyarok is tudnának pályázni. 

A pályázatokat díjazzuk (min.160 ezer Ft.), valamint kiadványt is szeretnénk kiadni a 
legjobb anyagokból (költsége még nem ismert). 

Ez alkalomból dr. Bakay Kornél professzort is szeretnénk meghívni, aki Szent László 
királyunkkal kapcsolatos témák ismert kutatója, hogy előadást tartson a Müvelődési 
Központban. (tiszteletdíj) 

Az alapítványnak multifunkcionális csak fekete-fehér nyomtatóra lenne szüksége, ami 
minimum 43.000.- Ft. 

Határon túlra -Erdély, Felvidék, Kárpátalja- könyveket szeretnénk kijuttatni. A könyvek 
költségét is mi vállalj uk, a kiszállításhoz kérünk támogatást. 

A "Magyar Gulág ok" világa c. könyv 100 pid nyomdai klts. - ajándékozásra 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 20 17. január 31- 2018. január 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem igényelt támogatás 
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me2nevezése 
Szent László király - 160-200.-Ft. 80.000.- 80.000.-
Kárpát-medencei 
pályázat díjazás több 
kategóriában 

dr. Baka y Kornél tiszte letdíj ? 
előadás (még nem ismert) 

A "Magyar Gulágok" 178.000.- Ft 58.000.- 120.000.-
világa 100 pid. 
Nyomdaköltsége 

Erdélybe, Felvidékre, l 00.000.- Ft 50.000.- 50.000.-
Kárpátaljára könyvek +a könyvek 
kijuttatása 

Multifunkcionális 45.000.- --- 45.000.-
nyomtató, csak fekete-
fehér 

Igényelt támogatás összesen: 295.000.-.Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 

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

adatairól 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet bent van 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
bentvan 

hiteles másolata 

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

elektromos 
feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsá.gi melléklet x 
6. OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

elektromos 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

~~~~ 
pest, 2017. április 22. 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: SIBRIK Kertszépítő Egyesület 

Székhelye: 1108 Budapest, Szegély u.12/24 Adószáma: 18175110-1-42 

Képviselő neve: Kócs Sándorné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2001. 04. 23. Száma: 9.Pk.61.054/2000/2 

Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasznú 

Tel. szám, e-mail cím: 06-30-355-0645 kocssandome@citromail.hu 

l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ ,Címe: ................... : .......................................... . 

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: 

Címe: 

Bankszámla száma: 

OTPBANK 

1102. Budapest, Körösi Csoma sétány 

11710002 - 20084125 
Előszári1: 

2017 APR 2 7. 

...... ~ .. db 
melléklet 

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

616adó: 



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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P ÁL Y ÁZÓ NEVE: SIBRIK Kertszépítő Egyesület 

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

Egyesületünk tizenhetedik éve működik. Célunk: a környezetünk szebbé, lakhatóbbá, 
emberibbé tétele. Minden tavasszal javítjuk a tél által okozott károkat, pótoljuk az egy-, 
kétnyári növényeket. Ezeken a veszteségeken virághagymák vásárlásával is segítünk (idei 
évre 120 db-ot rendeltünk a Bakker-tól), hisz a hagymás növényeket megfelelő gondoskodás 
mellett évről évre megcsodálhatjuk Az idei évben, a 2016-ban a Fővárosi Környezetvédelmi 
Alaphoz benyújtott és általuk támogatott pályázattal tudjuk még szebbé tenni 
környezetünket. A kapott támogatásból virágokat és szárazságtűrő fűrnagot vásároltunk, 
melynek szétosztása és elültetése az önkormányzati növényosztással együtt történik meg. 

Az elsődleges feladatunk a környezet- és természetvédelem, de 2004-től 
közösségépítő klubokat is működtetünk. Emellett 2007-től programjainkat, havi egy 
alkalommal (a hónap utolsó vasárnapján) kirándulásokkal is bővítettük 

Közösségépitő klubjaink: 
filmklub - 2 hetente, 
fitness klub -heti 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) 
a többi alkalomszerűen a fentiekhez, illetve egyéb eseti megmozdulásokhoz 

kapcsolóan működik Immár két éve, területünk illetékes képviselője- Agócs Zsolt- havi l 
alkalommal fogadóórát tart klubhelyiségünkben, ahol az egyesületi tagokon kívül a 
társasház lakói mondhatják el észrevételeiket, tehetik fel kérdéseiket. 

A kirándulós programok egy részében olyan városok történelmét, múltját próbáljuk 
felidézni, megismerni, ahol gyógyfürdők vannak. A fürdőzést időnként összekötjük 
kirándulással is vagy az épp aktuális eseményekkeL Ilyen volt pl: a Kecskeméti harangjáték 
megtekintése novemberben. Mindenki maga döntheti el, melyik csoporttal tart. A családok 
kellemesen, változatosan tudják eitölteni a napjukat. Ezek a vasárnapok maradandó élményt 
nyújtanak minden korosztálynak. 

2017. évre tervezett további kirándulásaink: Bogács, Mezőkövesd, Kiskunmajsa, 
Magyarhertelend, Berekfürdő és a közkedvelt Kecskemét. 

Mivel az utazások és belépők költségeit a résztvevők maguk fizetik, gyakran 
előfordult, hogy nem mindenki tudott eljönni, mert anyagi helyzete nem tette lehetövé. 

Az együtt eltöltött napok változatosságot, tapasztalatokat és kellemes hangulatú 
kikapcsolódást jelentenek mindazok számára, akik jelen tudnak lenni. A kellemes 
vasárnapok után ezek az emberek a szürke hétköznapokon is segítik és figyelik egymást, 
aktívan vesznek részt eredeti célkitűzéseinkben is. 

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, legyen segítségünkre, hogy a közösségépítő 
programjainkat, a havi kirándulásokat és klubösszejöveteleinket tovább tudjuk folytatni. 

Költségvetési kérelmünk: Kirándulások 
belépők 

villanyszámla 
klubösszejövetel 
Összesen: 

l 00.000.- Ft 
100.000.- Ft 
100.000.- Ft 
50.000.- Ft 

350.000.- Ft 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017.06.01-2017.12.31-ig 
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2017. június 01-től2017. november 30-ig részletes költségterv 

kirándulásokról 

dátum: úti-cél: úti ktg. belépő összesen: 

40 főre 

2017. június Bogács 90.000.- Ft 56.000.- Ft 146.000.- Ft 

2017. július Kiskunmajsa 100.000.- Ft 56.000.- Ft 156.000.- Ft 

2017. augusztus Mezőkövesd 90.000.- Ft 64.000.- Ft 154.000.- Ft 

2017. szeptember Berekfiirdő 115 .OOO.- Ft 52.000.- Ft 167.000.- Ft 

2017. október Magyarhert. 120.000.- Ft 64.000.- Ft 184.000.- Ft 

2017. november Kecskemét 80.000.- Ft 40.000.- Ft 120.000.- Ft 

Összesen: 595.000.- Ft 332.000.- Ft 927.000.- Ft 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 2017.06.01-től- 2017.12.31-ig 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

kirándulások 595.000.- Ft 495.000.- Ft l 00.000.- Ft 

belépők 332.000.- Ft 232.000.- Ft l 00.000.- Ft 

villanyszámla 100.000.- Ft O.- Ft l 00.000.- Ft 

klubösszejövetelek l 00.000.- Ft 50.000.- Ft 50.000.- Ft 

1.127.000.- Ft 777.000.- Ft 350.000.- Ft 

Igényelt támogatás összesen: ... 350.000.- Ft 
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Csatolt mellékletek Igen nem 

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

adatairól 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 

2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 
képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. 
A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. április 20. 
"SIBRIK" Kertszépítő 

Egyesület 
~~ • y / l ' 1108 Bp., MagJódi út 103/a-107/b 

A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

ti. :)ta .. d:rr?vUolE.utf: ........ . ~~~~:~~: .1.~::.~110-1·42 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

················································ 
Országos, regionális egyesület, alapítvány 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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:$' ................ : ... melléklet ai eh~terjesztéshez 

\KíATt\SFI~~ !XíV[\ff· 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A civil szervezetek 2017. évi támogatására 

I. A PÁLYÁZÓ ADATAI: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

Székhelye:llOl Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

Adószáma: 18036644-1-42 
BUD,~J>EST fi'ŐVÁROt~ X. KERÜLET 

KV\'>A NY.\ l ÖN K01~MANYZAT 
________ Polgii.rmeMt•~ri Hívatala 

Képviselő neve: Szűr Dóra lktatószárr~.\~~~.f.!..t?D.'f?:.J .. C ..... 
Bírósági bejegyzés dátuma: 1992.01.09. Száma: 77-PK-66774,1991-27 

2017 MAJ O 2. 
Közhasznúsági fokozata: nincs, közhasznú, kiemelten közhasztlú 

Tel. szám, e-mail cím: +36-20-373-4635 szur.dora@gmail.cotr-E·--,o-.s-zá~n-i. -~~~~/.~ .. ~;=~~ Előadó· 
fTH~II@kl~t . 

-----~==-=----~~ l. A kőbányai tagszervezet: * 
Neve: ................................................................ ,Címe: ............................................................. .. 

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

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

2. A pályázatot benyújtó civil szehiezet·)!éntiíitézeth1dat~i:1 ~ • 
{ .) ',: 't'• ,,!#, ' ,. :;'; •.·' ·,:,· );,!, ·,. i i .• 

t ~·j : • •,'•; '-!~.,1 ',: ·> t '. 

Megnevezése: Budapest Bank 

Címe: 1061 Budapest, Andrássy út 12. 

Bankszámla száma: l Ol 02086-15210202-00000003 

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



P ÁL Y ÁZÓ NEVE: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

III. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA (legfeljebb l oldal) 
A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány pályázata a 2017. évi programjainak 

támogatására 
A Törekvés Táncegyüttes 1961-es megalakulása óta szerves része a Kőbányai kulturális 
életnek. Fő feladatának tarja a magyar néptánc és néphagyományok ápolását. Generációk 
sorát tanította és tanítja a néptánc és a hagyományok megismerésére, ápolására, szeretetére és 
átörökítésére. Idén ünnepeljük 55. éves évfordulónkat, melynek első programja a Körösi 
Csoma Sándor Kulturális Központban lévő Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban megnyitott 
kiállítással és megnyitó ünnepéllyel indult. 
Az alapítvány és a Táncegyüttes tevékenységét több csoportban lehet meghatározni: 
Néptánc oktatás: A táncegyüttesen belül 5 csoportban 200 táncos oktatása folyik. Ennek 
személyi és tárgyi feltételeinek megteremtésének egyik pillére az Alapítvány. Célunk hogy a 
legkisebb táncosoktól (3 éves) a hagyományőrző csoportig folyamatosan magas szintű 
oktatásban részesüljenek a táncosok. A heti 2 alkalommal megtartott próbákorr túl 
valamennyi csoport részt vesz évente legalább egy edzőtáborban, ahol a korábban elsajátított 
táncanyagból színpadi koreográfia készül. Ezeknek a felkészítő edzőtáboroknak a költségeire 
nyújt támogatást az Alapítvány. 
Fellépések, bemutatók, előadások szervezése, lebonyolítása: A próbákorr és 
edzőtáborokban elsajátított koreográfiák bemutatása fellépések, bemutatók során valósul 
meg. Általában havonta minimum egy fellépéserr vesz részt az Együttes, a legkülönbözőbb 
helyszíneken Budapesten kívül számos vidéki és külfóldi fellépéserr is részt veszünk. 
Kézműves foglalkozások szervezése, tartása: Egész évben heti két alkalommal kézműves 
foglalkozást és játszóházat tartunk, amit új eszközökkel, játékokkal teszünk élvezetesebbé. 
Táncházak, jeles napok, nevezetes ünnepek, évfordulók, kiemeit rendezvények: Havi 
rendszerességgel hagyományőrző, ismeretterjesztő kulturális rendezvényeket, táncházakat 
szervezünk a különböző hagyományőrző és ünnepekhez kapcsolódóan: farsang, húsvét, 
tavaszköszöntő, pünkösd, tűzugrás, szüreti bál, karácsonyi ünnepek. Ezeken kívül is több 
kiemeit rendezvényünk lesz. A támogatást rendezvényeink zenekari kíséretének biztosítására 
szeretnénk fordítani. 
A Törekvés Művelődési Központ karbantartása, kisebb felújítási munkák: Minden 
évben 4 napon keresztül 25-30 fiatal táncos fest, takarít, terepet rendez illetve kisebb 
karbantartási munkát végez önkéntesen azért, hogy a tisztaság és a működőképesség 
fennmaradjon. 

Az együttes működéséhez szükséges eszközök, viseletek beszerzése, javítása, pótlása 
Előadásaink fellépéseink során a nézők minőségi szórakoztatása mellett, magas színvonalú 
értékálló előadás létrehozása, és az autentikus forma megőrzésének elengedhetetlen része a 
népvisel et. Egy sajnálatos káresemény következtében ( csőtörés a Művelődési Központban 
mely leázást okozott ruhatárunkban is) viseleteink egy része teljesen megsemmisült, illetve 
megrongálódott, ezeket mielőbb szükséges pótolnunk. Együttesünk az idei évben két olyan 
versenyenszeretne részt venni, ahol visszajelzést kaphat tudásáról, találkozási és versenyzési 
lehetőséget kapunk, valamint szakmai értékeléssel egybekötött tapasztalatcserét és 
tanácsadást. Mind a két versenyen szempont a tájegységre jellemző viselet megléte. 
Ezért a pályázati támogatást elsősorban a viseleteink pótlására, a már meglévők javítására 
szeretnénk fordítani, valamint a rendezvények zenei kíséretére. 
A fenti tevékenységek, programok megvalósításának, lebonyolításának anyagi 
feltételeinek megteremtése nem kis feladat, ehhez nyújt jelentős segítséget az 
Alapítvány. Kérem a Tisztelt Döntéshozókat pályáza~unk. támogatá~ár.a. 

l ' ~ 

..• ,·1 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége): 2017. január l- 2017. december 31. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

A kiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
megnevezése 

Viseletek vásárlása, 400 OOO 100 OOO 
javítása, pótlása 

Táncházak és 
600 OOO 100 OOO 

fellépések bemutatók 
zenei kísérete 

Rendezvények 
200 OOO 50 OOO 

lebonyolításának 
eszköz igénye 

Igényelt támogatás összesen: 250 OOO Ft 

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

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

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

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a x 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának x 
hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

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

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. április 26. 

Törekvés Táncegyüttes AlapítványA pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
1101 Budapeat, Könyves KáluWi krt. 2S. (egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 

AdóuAm: 18036644-1.01 
Szlau.: BBRT 10102086-15210202·00000003 

Alszl"'a.: BBRT 10102086-15210202.01000006 
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A pályázó kŐbányai tagcsoport vezetőjének 
aláírása 

. bélyegzője 

..................... ~ .................... ' ...... . 
Országos, regionális egyesület, alapítvány 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

.... ~;,t: ... mft'n61<1et az előterjesztéshez 

UUDAPEST FŐVÁROt) X. KERÜLET 
KŐHÁNYAIÖNKOHMÁNYZAT 

Polgárncsteri Hiv11talll 

tktatószám:~ .. J..~.QQQ.r~~ .. , ...... 
A civil szervezetek 2017. évi támogatás a 2017 MAJ O 2. 

f----...........,'""""' '··"-'-~-·" -""-''"''"""""""---l 

Előszám: ... C,· ... db E:löadó: 
I. APÁLYÁZÓ ADATAI: tnelléKiet 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, 
(egyesület, alapitvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de. Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező civil szervezet. 

A pályázó civil szervezet neve: A Zene Mindenkié Egyesület 

Székhelye: 1102 Budapest, FÜZér utca 27/a Adószáma: 18161904-1-42 

Képviselő neve: Erdős Gáborné 

Bírósági bejegyzés dátuma: Fővárosi Bíróság 9 Pk 61.16911997 ll 

Száma:7849 

Közhasznúsági fokozata: közhasznú 14 • P k • 61 . 16 9 l 19 9 7 l 3 7 

Tel. szám, e-mail cím: parafonial@gmail.com 

06 30 9540 381 

l. A kőbányai ta&szervezet: * 
Neve: ................................................................ , Címe: .............................................................. . 

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

Telefonszáma, e-1nail címe: ........................................................................................................ . 

2. A pályázatot benníjtó civil szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: 

Megnevezése: Raiffeisen Bank Zrt 

Címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 5. 

Bankszámla száma: 12001008-00229921-00 l 00008 

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



II. NYILATKOZATOK 

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

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

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

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

5. Amennyiben 2017-ben már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ............................................................................. . 

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

6. Amennyiben 2017-ben már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott 
támogatásban: 

A támogatás célja: ................................................................•............. 

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

7. Kötelezettséget vállal ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet az 
Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
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PÁLYÁZÓ NEVE: 

ID. A TERVEZETT PROGRAM RÉSZLETES LEÍRÁSA Oeefeliebb l oldal) 

Egyesületünk 1997 óta foglalkozik egy speciális módszer segítségével értelmileg illetve 

halmozottan sérült gyermekek és fiatalok zenei neveléséveL Ennek a módszemek a 

segítségével lehetövé válik, hogy olyan fiatalok, akik írni, olvasni, sőt időnként beszélni is 

nehezen tanulnak meg képesek legyenek elsajátítani a közös muzsikálás képességét. 

Bebizonyított tény, hogy ezek a fiatalok sokkal jobban teljesítenek az életben, 

munkahelyükön, iskoláikban. 

Jelenleg 50 tanítványunkkal 3 pedagógus és 5 önkéntes foglalkozik zeneiskolai rendszerben, 

azaz iskolai, illetve munkaidőn túl hetente 2-3 alkalommal részesülnek zenei oktatásban. Az 

egyesületnek jelenleg már két zenekara van, a méltán nevessé vált Parafónia és az 5 éve 

alakult Paracitera zenekar. 

Parafónia zenekarunk szoros együttműködést ápol többek között a Tutta Forza zenekarral is, 

több közös, sikeres koncert is bizonyítja ezt. 

Minden nyáron zenei tábort szervezünk a Parafónia zenekar tagjainak, már 14 éve, minden 

alkalommal Monostorapáti faluban. 

A táborban 25 fő vesz rész, 6 napon keresztül, 15 fiatal+ 7 tanár+ 3 kísérő szülő. 

Minden nap kb. 4-5 órát zenélnek, a maradék időben az éppen akkor zajló Művészetek 

völgyében vesznek részt programokon, kézműves foglalkozásokon, kirándulásokon. 

Szálláshelyünk a monostorapáti kultúrházban lesz, ellátásunkat is itt tudjuk elintézni, délben 

meleg ebéddel, a maradék két étkezést a fiatalok segítségével mi magunk oldjuk meg. 

Így nemcsak zenélnek, hanem gyakorolják az önellátás, egymásról és magukról való 

gondoskodást is. 

A Művészetek völgyében ez idő alatt két alkalommal fel is lép a Parafónia, egyszer 

Monostorapátiban a völgymisén, itt partnereik a dunaújvárosi Széchenyi Gimnázium 

gimnazista kórusa. Ez egyben szép példája a sikeres integrált zenei nevelésnek is. Másik 

alkalommal a kapolcsi katolikus templomban lépnek fel, idén Szalóki ÁgivaL 

Ezzel a pályázattal erre a nyári táborra kérnénk támogatást, mert bár próbáljuk minél 

költségkímélőbben megoldani a szállást l teremszállás matracokon l és az ellátást is, a 

családok jó része szociálisan nehéz helyzetben él és időnként problémás előteremteni a 

tábor költségét. 
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A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) ..................................................... .. 

IV. KÖLTSÉGVETÉS 

Akiadásnem teljes költség saját forrás igényelt támogatás 
mei!Devezése 

150000 50000 100000 
Szállás 11200.-Ftx5 
nap x 25 fő l 

210000 50000 150000 
Étkezés l 1400 Ft/fő 
x 6 nap x 25 fő l 

256000 56000 200000 
Utazás 
és hangszerszál li tás 
bérelt busszal 
l 64.000 Ft x 4 l 

Igényelt támogatás összesen: 450.000.Ft 

Csatolt mellékletek igen nem 
l. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem x 

régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban lévő 
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adatairól 

A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében 
2. alapszabály, alapítvány esetében alapító okirat) a szervezet x 

képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 
rendelkező szervezet esetében a nyilvántartást vezető 

3. bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a 
szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának 
x 

hiteles másolata 

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

feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet 
6. O BH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 

postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Budapest, 2017. április 26. 
~'A zen\! mindenkié" 

Egyesület 
(" li, ( . 1 ffi2 ~uaooest. Fuzér utca 2 710 

............................................. 
A pályázó kőbányai tagcsoport vezetőjének 

aláírása 

... 4~~- .. ~~: .... ~~~~~~-~-~161904-l-42 
A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és 
bélyegzője 

················································ 
Országos, regionális egyesület, alapítvány 

cégszerű aláírása és bélyegzője 
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