
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 

<3:S+ . számú előterjesztés 

a Nemzeti Kolturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák 
(szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő indulásról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A) Pályázati felhívásban szereplő adatok 

Pályázat célja: olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, 
szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település kulturális 
jelenét erősítik. 

A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai 
jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. 

Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti 
eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (pl. az irodalom, zene, tudomány, 
sport, néprajz stb. területéről), és ezzel a helyszínitelepülés jelentőségét erősítik, vagy a környezet 
egyhangúságáll változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják. (A pályázati felhívás az előterjesztés 3. 
melléklete.) 

Á A pályázat feltétele: a pályázó a Nemzeti Kulturális Alap portálján a regisztrációt megtegye 
Á A pályázat részvételi díja: 12 OOO Ft 
Á A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás 
Á A támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének max. 70%-a, de legfeljebb 5 

millió Ft 
Á Pályázók köre: önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek 

alkotásaival. Az önkormányzat egy helyszínnel, egy témával, de akár több pályarnűvel is 
pályázhat, pályaművenként külön adatlapon. 

Á A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012.12.01.-2014.03.31. 

A pályázathoz a kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium nem írja elő, azonban 
a bírálatnál előnyt jelent. 

A pályázat benyújtási határideje 2012. november 15. éjfél, a pályázatot elektronikus úton kell 
feltölteni a Nemzeti Kulturális Alap elektronikus felületére. 

Az elbírálás szempontjai: 
Á milyen a téma és koncepció megalapozottsága 
Á milyen a mű szakmai színvonala, kivitelezhetősége 
Á a költségvetés mennyire megalapozott 

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
Á anyagköltségre (a szobor elkészítéséhez szükséges anyagok) 



Á kivitelezés költségére (talapzat építése és szobor felállítása) 
Á honoráriumra (a bevont művészek és tervezők) 
Á technikai költségekre (pl. daru bérlése) 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 
Á az alkotás témájának és koncepciójának részletes ismertetése max. 2 oldal terjedelemben; 
Á a helyszínre tervezett műalkotás vázlata/terve; 
Á a mű anyagának, technikájának pontos leírása; 
Á a megvalósítás részletes költségbecslése; 
Á a művet befoglaló környezet látványának bemutatása; 
Á nyilatkozat arról, hogy a terület a település, önkormányzat tulajdonát képezi, és garantálja a 

tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását; 
Á nyilatkozat arról, hogy a műalkotás jogtiszta tulajdonútelken valósul meg; 
Á a művész szakmai önéletrajza; 
Á a művésszel kötött szándéknyilatkozat másolata; 
Á a művész referenciaanyaga az utolsó 3 év munkáiból; 
Á a megvalósítás részletes ütemterve; 
Á a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylat másolata. 

B) Tájékoztatás a pályázat tartalmáról 

Az Önkormányzat vezetőségének javaslatára a pályamű tárgya: a X. kerület Szent László téren 
(hrsz: 39126, 1/1 önkormányzati tulajdonú terület) a jelenlegi Pataky István szobor helyére Lechner 
Ödön szobor kihelyezése, tekintettel Lechner Ödön építészmester kerületi munkásságára. A Pataky 
Istvánt ábrázoló szobrot javasoljuk áthelyezni szülőházához, ahol a márvány tábla is megörökíti 
emlékét (szülőház elhelyezkedése: Budapest X. kerület Bihari út 8/c.). 

Kerületünk kiemelkedő építészeti örökségei közüla Szent László templom (1891-1896) és a Szent 
László Gimnázium (1914-1915) nagy hírű tervező mesterének mai napig nincs méltó emlékhelye 
Kőbánya közigazgatási területén. Az építész halálának (1914. június 10.) 100. évfordulójára a 
pályázatban tervezett alkotás méltó kőbányai köszönet lenne emlékének. 

Az Önkormányzat vezetőségének kérésére a Jegyzői Iroda Zsemlye Ildikó szobrászművészt kereste 
meg, aki a rendkívül szoros határidő ellenére vállalta a pályázati dokumentáció összeállítását és a 
szobor vázlatos terveinek elkészítését bruttó l 00 OOO Ft összegért. 

A pályázati dokumentáció az előterjesztés 2. mellékletét képezi az alábbi tartalommal: 
Á az alkotás témájának és koncepciójának részletes ismertetése max. 2 oldal terjedelemben; 
Á a helyszínre tervezett műalkotás vázlata/terve; 
Á a mű anyagának, technikájának pontos leírása; 
Á a művet befoglaló környezet látványának bemutatása; 
Á nyilatkozat arról, hogy a terület a település, önkormányzat tulajdonát képezi, és garantálja a 

tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását; 
Á nyilatkozat arról, hogy a műalkotás jogtiszta tulajdonútelken valósul meg; 
Á a művész szakmai önéletrajza; 
Á a művésszel kötött szándéknyilatkozat másolata; 
Á a művész referenciaanyaga az utolsó 3 év munkáiból; 
Á a megvalósítás részletes ütemterve; 

ll. liatásvizsgálat 

A szobor megvalósulása esetén a kerületi lakosok és a kerületben járók jobban megismerhetik 
Kőbánya két leghíresebb épületének, Szent László templomnak és a Szent László Gimnáziumnak a 



tervezőjét A szemléletes ábrázolásnak köszönhetően, az alkotó személye jobban rögzül az arra 
járókban, felkelti az érdeklődést azokban is, akik esetleg eddig nem érdeklődtek a téma iránt. 

III. A végrehajtás feltételei 

A pályázati dokumentációt a Jegyzői Iroda és Zsemlye Ildikó szobrászművész készíti. 

A szebortervet a Budapest Galériának jóvá kell hagynia, enélkül közterületi szobor nem helyezhető 
ki. 

A pályázat költségvetése: 

Anyagkölts ég: 
- bronzöntés (magában foglalja a bronz anyagköltségét és az öntés költségét, vagyis a negatív 

elkészítését, a viaszveszejtéses bronzöntést, a szobor összeállítását - hegesztését, cizellálást, 
szükséges belső erősítést rozsdamentes acélból, és a szerelési és rögzítési pontok 
kialakítását) : 
- álló figura ára 2 300 OOO Ft+ áfa, azaz bruttó: 2 921 OOO Ft 
- templom makett ára: 380 OOO Ft+ áfa, azaz bruttó: 482 600 Ft 
- a kőposztamensen lévő tervrajz ára: 330 OOO Ft+ áfa, azaz bruttó 419 100Ft 
- bronzbetűk készítése, felszerelése: 100 OOO Ft+ áfa, azaz bruttó 127 OOO Ft 
mészkő: 

- 2 db kő (talapzat és kőposztamens): 855 OOO Ft+ áfa, azaz bruttó l 085 850 Ft 

Szállítás, daruzás költsége: 
Á bronz szobrok esetében: 90 OOO Ft+ áfa, azaz bruttó 114 300 Ft 
Á a kőtömb és kőposztamens esetében: 90 OOO Ft+ áfa, azaz bruttó 114 300 Ft 

A meglévő föld alatt lévő alaptest elbontásának és az új alap elkészítésének költsége: 
Á anyagköltség: nettó 413 142Ft +áfa, azaz bruttó 524 690 Ft 
Á díjköltség: nettó 267 925 Ft + áfa, azaz bruttó 340 264 Ft 

Művészi honorárium: 
Zsemlye Ildikó szobrászművész díja 

Á tervezés: bruttó 600 OOO Ft (alanyi adómentes!!) 
Á álló szobor és a templom makett, tervrajz részlet váz készítése-mintázása: bruttó 4 600 OOO 

Ft (alanyi adómentes!!) 

Összes költséK mindösszesen bruttó ll 329104Ft (-ll 500 OOO Ft) 

Fontos megjegyezni, hogy amennyiben a pályázat kivitelezése, vagyis a megvalósítás során a 
tervezetthez képest csökken a pályázati költségvetés (például egyéb támogatások, felajánlások 
által), akkor a támogatási összeg is csökken az összköltség csökkenésével arányosan. 

A pályázati költségvetésben kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek. 

Valamennyi, a régi szobor áthelyezéséhez és az új szobor kihelyezésével kapcsolatos költséget a 



2013. évi költségvetésben biztosítani szükséges. 

A pályázati felhívásban rögzítettek szerint az Önkormányzatnak a műalkotás szükség szerinti kar
bantartását, fenntartását, ápolását is biztosítania szükséges. 

IV. Döntési javaslat 

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

Budapest, 2012. november 15. 



l. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2012. ( ...... ) határozata 

a Nemzeti Kolturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri munkák 
(szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázaton történő indulásról 

l. A Képviselő-testület támogatja, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat részt vegyen a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek 
Kollégiuma által kiírt köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) 
létrehozása tárgyú pályázaton. A Képviselő-testület egyben felkéri a polgármestert, 
hogy a benyújtandó pályázathoz a szükséges intézkedéseket és nyilatkozatokat tegye 
meg. 

2. A Képviselő-testület a Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által 
kiírt köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú pályázat 
6 500 OOO Ft önrész összegét a 2013. évi költségvetésben biztosítja. 

3. A Képviselő-testület támogatja, hogy a X. kerület Szent László téren (hrsz: 39126) 
jelenleg lévő Pataky István szobor kerüljön áthelyezésre szülőházához (Budapest X. 
kerület Bihari út 8/c.). 

Határidő: 
Feladatkörében érintett: 

azonnal 
a kerületfejlesztési és külkapcsolati szakterületért 
felelős alpolgármester 
a Jegyzői Iroda vezetője 
a Gazdasági és Pénzügyi Iroda vezetője 



Az alkotás témájának és koncepciójának ismertetése 

Lechner Ödön, a Magyar Nemzeti Építészet Mcsterének tiszteletére létrehozandó emlékhely 

Budapest Főváros X. kerület kiemelkedő építészeti örökségei közüla Szent László templom (1891-
1896) és a Szent László Gimnázium (1914-1915) nagyhírű tervező mesterének, Lechner Ödön 
építészmesternek a mai napig nincs méltó emlékhelye Kőbánya közigazgatási területén. 
Közel l 00 éve köszönettel tartozunk a méltán nagyhírű - a szecessziós magyar nemzeti stílust 
megteremtő mesternek, aki életútjának e két kiemelkedő alkotásával tevőlegesen is hozzájárult 
kerületünk hitéleti és kulturális fejlődéséhez. A helyi értékeinket ismerő és azokra büszke polgáraink 
örömmel vennék, ha lenne lehetőségük egy emlékhelyen kifejezni hálájukat Lechner Ödön kimagasló 
munkássága előtt. 
A Lechner Ödön építész mester halálának (1914. június 10.) 100. évfordulójára eikészülő alkotás 
méltó módon állítana emléket a mesternek. 

Lechner Ödön életútjáról és állomásairól röviden: 

A magyar szecessziós építészet megteremtője Budapesten egy bajor eredetű polgári családban 
született 1845-ben. Középiskolai tanulmányait Pesten végezte, 1866-tól1879-ig Európa nagyvárosait 
járva egyetemi tanulással, majd tervezőirodai munkásságával szerzett szakmai tapasztalatokat a 
különböző építészeti stílusokbóL Hazatérve Európai utazásaiból nagyszabású alkotások sorozatát 
építette 1882-1883 között. Ezek még a historizáló stílust képviselik, de megjelenik már későbbi 
művészetének több jellemvonása, a népi ornamentika használata. Lechner az építészeti részletképzés 
tekintetében egyre inkább a magyar folklór, az ázsiai illetve perzsa és indiai díszítőművészet felé 
fordul. Az Iparművészeti Múzeum (1893-96) épületének külső díszítései, a mázas cserepek, a 
pirogránit díszítőelemek, az áttört virágmotívumok indiai, perzsa, mór és magyar népi hatásokról 
tanúskodnak. 1897-től már teljesen letisztult formavilággal tervezi a Magyar Állami Földtani Intézet 
és a Postatakarékpénztár csodálatos épületeit. Egyházi megbízásai közül kiemelkedik a kőbányai 
Szent László plébániatemplom, amelyet Barcza Elek korábbi terveinek részbeli felhasználásával 
alkotott tökéletesre. Élete utolsó évtizedének legjelentősebb megbízása a pozsonyi katolikus Szent 
Erzsébet templom és plébánia volt (1907-13). 1907-ben jött létre az első kőbányai gimnázium a 
Füzér utcában. Hamarosan szűknek bizonyult az épületegyüttes, ezért Lechner Ödön és Vágó József 
tervei alapján, szecessziós stílusban épült a kőbányai Szent László gimnázium épülete 1914 - 15 
között. Az iskola 1921-ben vette fel Szent László király nevét, így neve Budapesti X. kerületi 
Kőbányai Magyar Királyi Állami Szent László Főgimnázium, majd 1924-től Budapesti X. kerületi 
Kőbányai Magyar Királyi Állami Szent László Reálgimnázium. Az önálló magyar építészeti stílus 
megteremtőjeként számos követője akadt. 1914. június 10-én bekövetkezett haláláig a korszak 
legjelentősebb műveit hozta létre, melyek iskolát teremtettek. Építészetének tudatos, elméleti 
tanulmányokban is kifejezett kialakítása a korszakban egyedülálló jelentőségű. 

Lechner Ödön emlékhelyek 

Szobra áll az Iparművészeti Múzeum előtt és a Margit-szigeti Művész sétány mellett. A fővárosban 
egy fasor, több városban (például Szegeden és Kecskeméten) pedig utcák őrzik a nevét. Hamvai a 
Fiumei úti sírkert 28. parcella díszsorának 19. sírhelyén találhatók 

Kőbányai Lechner Ödön emlékhely létrehozása 

Lechner Ödön kőbányai alkotásai a kerület központjában találhatóak. Megítélésünk szerint 
emlékhelyének helyszínét azok környezetében kellően előtérben lévő helyen illendő kijelölni. 
Megvizsgálva a városközpont épített környezetét, építészeti arculatát, egyetlen olyan terület található, 
amely központi elhelyezkedésénél fogva méltóan tudná kifejezni kerületünk háláját. 



Ez a helyszín a 39126 helyrajzi számú köralakú, Szent László téren elhelyezkedő parkosított terület. 

Lechner Ödön munkássága máig fennálló különleges értéket teremtett számunkra, de apáink és 
gyermekeink számára is. Méltatlannak tartjuk, hogy közel l 00 éve nem volt alkalom kifejezni 
Kőbánya tiszteletét Lechner Ödön építész mester emléke előtt. Kötelességünknek érezzük, hogy régi 
adósságunkat törlesszük egy olyan csekély adománnyal, amely kellően ki tudja fejezni hálánkat. 

A javasolt helyszínen elegendő terület áll rendelkezésre Lechner Ödön szobor felállítására. 

Lechner Ödön építész mester halálának (1914. június 10.) 100. évfordulójára elkészült alkotás 
méltó kőbányai köszönet lehet emlékének. 

Lechner Ödön szobor leírása 

A szoborcsoport az építész életének egy elképzelt és szimbolikus pillanatát jeleníti meg. Ez a pillanat 
a Budapest X. kerületi Szent László Templom tervezésének befejeződése, melyet amester asztalán 
elhelyezett alaprajz és épületmakett hivatott kifejezni. 

Az emlékmű helyszíne- nevezetesen a Szent László Templom optikai közelsége-lehetőséget ad a 
nézőnek a szoborcsoport és a templom közötti összefüggés felfedezésére. Az építészeti makett a 
művészet történetében gyakran használt motívum, lehet általánosságban az építészet szimbóluma, 
máskor a templomokban gyakran megfestett felajánlási jeleneteken tűnik fel, mint az épület jelképe. 
A makett a látássérültek számára is élményt fog jelenteni, érzékelhetővé válik általa a templom 
formája, aránya. 

Az alkotás két részből tevődik össze, egy asztalt jelképező téri alakzatból és egy álló figurából. A 
figura Lechner Ödön egész alakos portréja, me ly a fennmaradt fotók alapján kerül megmintázásra. A 
művész kezében tekereset tart. Az építész jobbján elhelyezett kőposztamensen a Szent László 
Templom bronzból készült makettje és az épület tervrajza látható. A tervrajzon megjelenik a mester 
szépen kalligrafált és jól ismert szignatúrája. 

A szoborcsoport anyaga kő és bronz, hozzávetőleges összmérete kb.: 240 cm (magasság) * 240 cm 
(szélesség) * 150 cm (mélység) 

Az álló figura mérete kb.: 210 cm (magasság) 

Az asztal (kőtömb) mérete kb.: 90 cm (magasság)* 100 cm (szélesség) *90 cm (mélység) 

Az asztalon (kőtömbön) lévő Szent László Templom makettjének arányosított mérete kb.: 65 cm 
(magasság)* 30 cm (szélesség) *50 cm (mélység) 

A szobor talapzatának anyaga mészkő, hozzávetőleges mérete kb.: 30 cm (magasság) * 240 cm 
(szélesség) * 150 cm (mélység) 

-------------- - -----
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A mű anyagának, technikájának leírása 

A szoborcsoport anyaga mészkő és bronz. 

A szoborcsoport hozzávetőleges összmérete kb.: 240 cm (magasság)* 240 cm (szélesség) * 150 cm 
(mélység) 

Az álló figura mérete kb.: 21 O cm (magasság) 

Az asztal (kőtömb) mérete kb.: 90 cm (magasság)* 100 cm (szélesség) *90 cm (mélység) 

Az asztalon (kőtömbön) lévő Szent László Templom makettjének arányosított mérete kb.: 65 cm 
(magasság)* 30 cm (szélesség) *50 cm (mélység) 

A szobor talapzatának anyaga mészkő, hozzávetőleges mérete kb.: 30 cm (magasság) * 240 cm 
(szélesség) * 150 cm (mélység) 

A Lechner Ödön álló figura és a Szent László Templom makettje, valamint a kőposztamensen 
megjelenő tervrajz részlet bronzból, viaszveszejtéses technikával készülne. A kőposztamens 
mészkőből készül. 
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SOMHEGYI Zoltán: A tisztelet formái. Nyolc művész Bartókról a Vízivárosi Galériában. in: 
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Együttműködési szándéknyilatkozat 
A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma Pályázati felhívásához 

Alulírott Zsemlye Ildikó ismerem és támogatom a fent megjelölt pályázat célkitűzéseit. 

Nyilatkozom, hogy a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (1102 Budapest, 
Szent László tér 29., adószám: 15735739-2-42) által megpályázott, kortárs, esztétikailag és 
tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása tárgyú 
pályázathoz az alábbi feladatok elvégzését vállalom: 

A Nemzeti Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által meghirdetett, kortárs, 
esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, szoborcsoport, térinstalláció) 
létrehozása tárgyú pályázat támogatása esetén a 

Budapest Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott 
műalkotás tervelvázlata alapján az általa meghatározott időpontig elkészítern a szaborcsoport 
végleges tervét, ezt követően a szaborcsoport agyagból való mintázását, és a szaborcsoport 
kivitelezésének koordinálását. 

Budapest, 2012. november 15. 

P. H. 

Budapest Fő város X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 

Kedvezményezett 
Aláírás 

P. H. 

~~ij~ ~~c;; 
Zsecilye Ildikó 

Együttműködő partner 
Aláírás 

















A szobor elkészítésének, megvalósításának ütemterve 

l. A végleges tervek elkészítése, plasztikus megjelenítése: 
2013. január-február 

2. Váz készítés, mintázás agyagból (a figura megmintázása): 
2013. március-május 

3. A templom makett elkészítése: 
2013. június-július 

4. Szilikonforma elkészítése a két plasztikáról: 
20 13. szeptember 

5. Bronzöntés: 
2013. szeptember-november 

6. A szobor állítása, tereprendezés: 
2014. máteius 



A VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK KOLLÉGIUMA NYÍL T P ÁL Y ÁZATI 
FELHÍVÁSA 
online-módon történő pályázat benyújtására 

A pálvázat célja: olyan kortárs, esztétikailag és tartalmában igényes köztéri munkák (szobor, 
szoborcsoport, térinstalláció) létrehozása, melyek az adott település közterén a település 
kulturális jelenét erősítik. 
A pályázat témájában kötetlen, de nem célozza meg, és ennél fogva nem támogatja politikai 
jelentőségű személyiségek, szimbólumok ábrázolását. 
Előnyben részesülnek azok az alkotások, melyek a helyszínre vonatkozóan kultúrtörténeti 
eseményt, a település számára fontos személyiséget mutatnak be (például az irodalom, zene, 
tudomány, sport, néprajz stb. területéről), és ezzel a helyszín/település jelentőségét erősítik, 
vagy a környezet egyhangúságán változtatnak, azt vizuálisan dinamizálják 

Pályázati feltételek: a pályázó az NKA portálján a regisztrációt megtette. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás forrása: a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi 
CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. 

A rendelkezésre álló tervezen keret összeg: 200 millió Ft. 

Egy pályázó maximum 5 millió forint támogatást kaphat. 

A támogatás mértéke: a pályázat teljes költségvetésének maximum 70%-a. 

Altéma kódszáma: 3974 

Pályázók köre: önkormányzatok professzionális képzőművészek és iparművészek alkotásaival. 
Az önkormányzat egy helyszínnel, egy témával, de akár több pályarnűvel is pályázhat, 
pályaművenként külön adatlapon. 

A pályázati cél megvalósításának időtartama: 2012. december 1.-2014. március 31. 

A finanszírozás módja: vegyes finanszírozás 

Nevezési díj összeglmértéke: A pályázó nevezési díj címen 12.000 Ft-ot- amely magába foglalja a 
27%-os áfát is -, köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a "Nevezési díj 
megfizetésének rendje" pontban leírt feltételeknek megfelelően. 

A nevezési díj megfizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a 
pályázat érvénytelenségét vonja maga után! 
A nevezési díj a döntés eredményétőlfüggetlenül nem kerül visszafizetésrel 

Saját forrás biztosítása: a pályázó részére kötelező saját forrás biztosítását és igazolását a kollégium 
nem írja elő. 
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Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre igényelhető: 
• anyagköltségre (a szabor elkészítéséhez szükséges anyagok), 
• kivitelezés költségére (talapzat építése és szobor felállítása), 
• honoráriumra (a bevont művészek és tervezők), 
• technikai költségekre (pl. daru bérlése) 

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl és 
ahhoz támogatást is igényel, azt röviden indokolnia kell. Erre a rendszer figyelmezteti, e nélkül nem 
tudja a pályázat kitöltését folytatni. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok 
figyelembevételével a kollégium dönt. 

A pályázati adatlap 7. pontjához feltöltendő mellékletek: 
• az alkotás témájának és koncepciójának részletes ismertetése (max. 2 oldal terjedelemben) 
• a helyszínre tervezett műalkotás vázlata/terve, 
• a mű anyagának, technikájának pontos leírása, 
• a megvalósítás részletes költségbecslése, 
• a művet befoglaló környezet látványának bemutatása, 
• nyilatkozatot arról, hogy a terület a település, önkormányzat tulajdonát képezi, és garantálja a 

tulajdonába kerülő műalkotás szükség szerinti karbantartását, fenntartását, ápolását, 
• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a felállítandó műjogtiszta tulajdonútelken valósul meg, 
• a művész szakmai önéletrajza, 
• a művésszel kötött szándéknyilatkozat másolata, 
• a művész referenciaanyaga (az utolsó 3 év munkáiból), 
• a megvalósítás részletes ütemterve, 
• a nevezési díj befizetését igazoló postai utalvány vagy banki átutalási bizonylatmásolata, 

A felhívás által előírt me/lék/eteket az alábbi módon tudja feltölteni: 
Az előírt mellékletekből, mellékletenként (!)egy-egy "pdf" fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig 
végezzen ellenőrzést, hogy a "pdf" állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az a pályázat érvénytelenségét okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 
A legnagyobb feltölthető állományméret: l O MB 

Nevezési díj megfizetésének rendje: 
A nevezési díjat banki átutalással (átutalási megbízáson/elektronikus utalással), vagy postai 
(rózsaszín) esekken kell az NKA Igazgatósága l 0032000-01425200-00000000 pénzforgalmi 
jelzőszámú számlára teljesíteni. 

Az átutalási megbízáson, vagy elektronikus utalással kezdeményezett fizetés esetén a befizetést 
igazoló bizonylat közleményrovatában kérjük feltüntetni a pályázati adatlap jobb felső sarkában lévő 
"adatlap-azonosító"(A ........ N .......... ) számot és az altéma kódszámát, továbbá az átutalási 
megbízás közleményrovatának végétől számított 7. pozícióban a# jelet, valamint az utolsó 3 
pozícióban a 312 KTK kódot. 

Kérjük, mielőtt befizetését kezdeményezné, olvassa e/figyelmesen (a www.nka.hu) pályáztatási 
oldalunkon a "Nevezési díjjal kapcsolatos infórmcíciólí" cím alatt leírtakat l 
Valamennyi, a nevezési díjra vonatkozó információ megtalálható részletes tájékoztatónkban. 

Az elbírálás szempontjai: 
• Milyen a téma és a koncepció megalapozottsága? 
• Milyen a mű szakmai színvonala, kivitelezhetősége? 
• A költségvetés mennyire megalapozott? 

2 



Elszámolásra vonatkozó előírások: 
Online módon benyújtott pályázat esetében a pályázat elszámolását is ilyen módon kell benyújtani. 
Az elszámolás során benyújtandó dokumentumokból (szakmai beszámoló, pénzügyi elszámolás), 
dokumentumonként (!) egy-egy "pdf" fájlt kell készíteni. A feltöltés előtt mindig végezzen 
ellenőrzést, hogy a "pdf" állományok visszaolvashatóak-e. Amennyiben a dokumentumok 
olvashatatlanok, az az elszámolás hiányát okozhatja! 
Szkennelés során törekedjen a legkisebb képfelbontás (állományméret) elérésére. 

Támogatott pályázat esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell: 
• az elkészült műről készült fotódokumentációt és részletes leírást. 

Támogatott pályázat esetén a pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell: 
• az eredeti, érvénytelenített bizonylatokról készített, hitelesített másolatokat, 
• a százezer forint értékhatárt meghaladó értékű áru beszerzésének, vagy szolgáltatás 

megrendelésének írásos dokumentumát (Írásban kötött szerződésnek minősül az elküldött és 
visszaigazolt megrendelés is. Amennyiben a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár 
feletti árubeszerzés és sza/gáitatásnyújtás írásos dokumentumait nem csatolja, az elszámolás 
során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok nem vehetők figyelembe.), 

• a megbízási díjak, tiszteletdíjak, számlázott szellemi tevékenység szerződéseinek másolatát, 
értékhatártól függetlenül. 

*** 

TÁJÉKOZTATÁS 

A következőkről tájékoztatjuk Pályázóinka t: 

A pályázatának benyújtása alkalmával- a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósága érdekében- a 2007. 
évi CLXXXI. törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkozni kell az 
összeférhetetlenségről, illetve érintettségrőt 

a./ A "Nyilatkozat"- amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz- kitöltése minden pályázatesetén 
kötelező. 

b./ Amennyiben a hivatkozott törvény 8.§ (l) bekezdése alapján érintettség fennáll, úgy "Közzétételi 
kérelmet" kitöltve, aláírva a pályázattal együtt az adatlap 7. pontjában kell feltölteni. (A nyomtatvány 
elérhető és kinyomtatható az alábbi !inkre kattintva: Közzétételi kérelem.) 

Az a./ és ha indokolt a b./pontokban foglaltak nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után. 

A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak minősülnek. A hivatkozott 
törvény alapján a pályázat meghatározott adatait közzé kell tennünk a Kormány által meghatározott
www.kozpenzpalyazat.gov.hu - központi portálon. 

A támogatásban részesülő kedvezményezettek összhangban az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami 
támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (Ill. 22.) Korm. 
rendelettel a Nemzeti Kulturális Alapról szóló 1993. évi XXIII. törvény, az annak végrehajtásául szolgáló 
9/2006. (V. 9.) NKÖM rendelet, valamint a kultúrát és a kulturális örökség megőrzését előmozdító állami 
támogatásokról szóló 28/2008. (11.15.) Korm. rendelet alapján kulturális célú állami támogatásban részesülnek, 
melyet az Európai Bizottság az SA.34770 (2012/N-2). számú határozatában hagyott jóvá. 

*** 
Felhívjuk pályázóink figyeimét 

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet több helyen érinti a 
pályáztatás eljárási rendjét: 
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-a 66. §(2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyeimét az esetleges közbeszerzési eljárás 
lefolytatásra irányuló kötelezettségükre. 

-a 67.§ (l) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell: 
a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetését, azok 
tervezett hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt pályázati céllal, valamint az ezekhez 
kapcsolódó részletes költségtervet 

- a 77.§ (2) bekezdése alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól 
történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező 
felhatalmazás beszedési megbízás teljesítésére. A jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetésének elvárt 
biztosítékait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/20 ll. (XII.31.) Korm. rendelet 77.§
a részletesen tartalmazza. 

-a 83. §(4) bekezdése alapján: ha a támogatott tevékenység összköltsége csökken a tervezetthez képest, a 
költségvetési támogatás összegét az összköltség csökkenésének arányában csökkenteni kell, több forrás esetén 
az eredeti arányoknak megfelelően. Nem kell alkalmazni ezt a szabályt, ha az adott támogatott tevékenységhez 
biztosított valamennyi költségvetési támogatás összege a hárommillió forintot nem éri el, és nem haladja meg a 
támogatott tevékenység összköltségét. 

A pályázati költségvetés tervezett összes költsége között- a program társszervezőkkel együtt történő 
megvalósítása esetén is- kizárólag a programmal kapcsolatos saját költségek szerepelhetnek. 
Támogatás fófoglalkozásúak munkabéreire, és annakjárulékaira, valamint visszaigényelhető általános forgalmi 
adóra nem igényelhető és nem számolható el! 
A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. 
A támogatott térnalprogram utólagos ellenőrzése esetén a teljes tényleges megvalósítási költségeket a szervezet 
saját- programra történt elkülönített- könyvelési kimutatása alapján igazolni kell. 

Pályázati adatlapot elkészíteni a portál ("pályáztatás" cím alatt) "Aktuális pályázati felhívások" menüpontban 
található felhívások elején lévő "Adatlap kitöltése" link megnyitásával lehet. "Minta" pályázati adatlap 
ugyanezen az elérési útvonalon "Kitöltés i segédletek" link alatt található. Ez az adatlap tájékoztatásra szolgál, 
pályázatként benyújtani nem lehet. 
A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely 
megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt. 

*** 
Pályázatot benyújtani az NKA portálján keresztül 2012. november 15-én, éjfélig lehet. 

Felhívjuk pályázóink flgyelmét, hogy pályázatot on-line benyújtani csak az NKA portálján regisztrált 
Jelhasználók tudnak. Amennyiben még nem regisztrált, úgy azt megteheti az NKA portál regisztráció 
menüpontja alatt. Regisztráció végrehajtása után pályázat már benyújtható, de a regisztráció véglegesítéséhez 
a kapcsolódó jogi dokumentációkat postai úton el kell juttatnia az NKA Igazgatósága részére. Amennyiben a 
jogi dokumentációk nem érkeznek meg, vagy eltérnek a regisztráció során feltöltött dokumentációk/ól, vagy a 
jogi dokumentáció! hibásan tölti fel, úgy a benyújtott pályázat érvénytelenítés re kerül. 

A határidőn túl nincs lehetősége pályázatot benyújtani. 

Pályázattal kapcsolatbanfelvilágosítást telefonon a (361) 327-4444-es számon kaphatnak. 

A pályázatok elbírálása legkésóöb a benyújtási határidőt követő 70 napon belül történik. A döntésró1 a 
pályázók a döntést követő legkésóöb 20 napon belül az NKA portál felhasználói fiók menüpontján keresztül 
értesítést kapnak. 

A döntés az NKA portálján is közzélételre kerül. 

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. 

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási 
szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés 
megkötéséhez előírt jogszabályifeltételeknek megfeleljen. A 368/2011. (XIL31.) Korm. rendelet 76.§-a 
részletesen tartalmazza azokat a feltételeket, amely esetekben nem köthető támogatási szerződés. 

Vizuális Művészetek Kollégiuma 
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l. 

1.1. 

1.2. 

Nemzeti 
Kvfwróiis 
Alap 

NEMZETI KULTIJRÁUS ALAP IGAZGATÓSÁGA 

1388 Budape"· Pf.: 82. 
Telefon: 327-4300 

e-mail: info@nkahu .• honlap: www. 

Azonosító:ADDDD N DDDD 

PÁLYÁZATI ADATLAP 

==========----- Altéma kódszáma: 1....-J L-J L-J 1----J 

ÚJraindítás száma: 
Szakterület: _________ _ 

-~-· » 

A Pályázó adatai A befizetendő nevezési díj ~~!~.;.:::~;.~~;~;+·;",',:±.,c .,...------
'· ",', 

Megnevezése (neve): ··Gc. · · ··<:, • .. 

Adószáma: 1..-Ji-.JL......J'---I'----IL-1'--'L-J- L-J- 1-Ji-.J és/vagy adóaz~ftójele: l-ll-J~~S~........~~i-~ 
1.2.1. Határon túli Pályázó eselén külföldi adószám: ~~~L-,''---'·~~~~~·~·~·~·""-!·~·~·~·~·~·~ 

h.2.Ll.l Hatáton túli magyar szervezet Pályázó: 

igen D 

1.2.2. A Pályázó szervezeti-működési formája: 

1.2.3. 

1.2.4. 

Költségvetési intézmény PIR száma: ~~~'-"-'..:J,; 
•, 

Gazdasági társaság cégjegyzéksz~~-~~7---JL-Jl-IL......JL-JL......JL-JL-JL-JI....-J~~L....J~.--~~.-.~'--'L-JL-J 
IL2.4.I.I Gazdasági társaság képviselőjéri6k ~~~e; ._._2'_j_::•_::L"·1~·'_::'·~· ~'-~i+''';+;'k--------------
1.2.5. Egyéb szervezet nyilv~\>a vételi okirat száma: l_.)I....-JI-..Ji-.JL_JI....-JL-JL-JI...........JL-JL-JL-Ji-.JL-JI...........JL-JL-JL-J 

IL2.5.ll Egyéb szervezet ~~pviselőjének»í;,';'e: ___ .:..._,."._ __________________ _ 

1.2.6. Nyilvántartásba; 

1.3. Magánszemély :tén szüle~~t~t1el i4eje: L-Ji-.JL-Ji-.Ji-.Jl-.Ji-.JL.........J 

i!"yjaneve: """" 

!!]J L....J,t-.....JL-JL......J- L-..J'---1'---11--11....-JL-JL-JL-J- L-JL-JI.-.II..-JI....-Ji-.JL....Jl-1 

1.4.1. 

1.5. 
ország clm 

1.5.1. Telefons~:''·z'·:..:...-"---
·/y ,.,;;· 

Fax száma: ________ _ E-mail: 

1.6. A Pályázó levele~~~ címe: '--''--''--'~'--' 

"""' dm 

[Zl A Pályázó alaptevékenysége szerinti fő szakterületének megjelölése (Cakogyuakterillot.i<lölhd6meg!)' 

müvészeti O közgyűjteményi D közmüvelödési O közoktatási O felsőoktatási D egyéb D 

FIGYELEM! A Pályázati adadap bekeretezett ( ) pontjai kitöltésének hiányossága, Uletve amellékletek hiánya esetén a pályázat érvénytelen. 

1!1] 

lj}] 

1.9.1. 

Azonosító:ADDDD N DDDD 

A támogatási igény jellege: ___________ (egyszeri v. folyamatos) 

Szakmailag felelős kapcsolattartó neve: 

Telefonszáma: ------- Fax száma: ________ _ E-mail: 

1.10. Az adatlap kitöltéséért felelős kapcsolattartó neve:---------------------

1.10.1. Telefonszáma: Fax száma: E-mail: 

[}TI A pályázati adatlap 3-as pontjában szereplö téma/program tevékenységének vonalimUsában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVU tv. alapján1 

l. ÁFA LEVONÁS! JOGGAL RENDELKEZIK D 

Kijelentem, hogy a pályázati adatlapon szerepk'i költ.~gvetésben a tételes jogcímeknél az á~s forgalmi adót tanalmazó összeget nem 
szerepeltetem A visszaigényelhető ÁFA összegét, egy ooszegben a 4.1.6 pontban tüntetern tek;::·~;:~~;.::',.-;,", 

2. ÁFA LEVONÁS! JOGGAL NEM RENDELKF21K O 'l-; ,::~í -

Kijelentem, hogy a pályázati adaliapon szereplö költségvetésben az általános forgalmi adót tarta!~ ~s:i'tiéíi' '" 
Továbbá kijelentem, bo gy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában. illetve az abban szereplö adatokban változás követ~t{'e. arról a 
tájékoztatom. · 

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 

ID] Megnevezése (neve): 
Hivatalos okiral szerioti megnevezés! 

~ Adószáma: L-JL-JL-JI-...JL-Jl-11-.Jl-1 - L-1- '---Jl-1 

g]) A Lebonyolító székhelye: ~~L-,'~·,-------~------.:..._ __________ _ 

2.3.1. A Lebonyolító levelezési címe: .___;2:,t.;;:''i;:·;;:•;'··..: ._::,.,..:.,.,.:..:...~:..:....,----- -----------
2.3.2. Telefonszáma: Fax'száma: ________ _ E-mail: 

~ A Lebonyolító szárnlaszáina: -~~l-II...........JL....JL-J~'--'- 1-..JL-JL......JL......JI.-.II....-Ji-.JL-J- L-JL-JL-JL-JL-JL.........J'--'L....J 

~A számlavezető ~tézetme~~~~~: -----"=-----------------

~ A Lebonyolító s.,.;WJ~~működési fo~jl;pd.: 1.2.1.szerint) ______________ _ 
'Y ~ ';;!~,3j~1: ".~;\:,:>:"'': / 

3. 

3.1. i ~!hívás '--' '--' kódszámú pontjára nyújtom be. 
, "'~;;z; >t:~~ i, 

~ Pályázati ~~:~.pro~ O:;Jfnevezése (max. 160 karakter): 

~ A pályázat témájának, illetve a megvalósítás módjának részletes leírását az adatlap 7. pongához feltöltöm (maximum 5 oldal 
teljedelemben!) 

1 Kérjük azon szövegrész utáni négyzetben jelölje választását x·szel, amely konkrétan önre vonatkozik. Javított, illetve ellentmondásos Nyilatkozatot nem áll 
módunkban elfogadni. 
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Azonosító: A D D D D N D D D D 

'"4.3. ~ 4.1.5/C. Az: NKA-tól iginyelz támogatás nem khet nagyobb, nW!t aforráshi.dlt.v! 

5. 

[!l 
§ 

§ 

6. 

[TI 

~ 

~ 

[il 

IZ] 

Azonosíro:ADDDD N DDDD 

Igényelt támogatásból ( 4.1.5. sor C oszlop) 

Vissza nem térítendő támogatás: -----------------
Visszatérítendő támogatás: 
A visszatérítés teljesítésének ütemezését kérjük a mellékletekben feltüntetnil 
A visszatérítendő támogatás visszafizetésének fedezetére felajánlott biztosíték( ok): 

A: erről .mllrí dokumefi/W1wt nudlikelni kell a 7. pontban! 

A pályázati témához l programhoz igényelt támogatás finanszírozásának ütemezése 
Amennyiben az igények lámogatást egyösszegben kéri, úgy az indoklást a 7. ponthoz kérjUk feltölreni! 

__ év_hó_nap Ft --év - hó _nap 
__ év _ hó _ nap Ft __ év_hó_nap 

__ év_hó_nap Ft __ év_hó_nap 

hó Ft év hó 

Ft 

Ft 

Ft: 
__ év_ _nap _nap l1f 
__ év_ hó _nap Ft =év= hó_ nap ____ Fi:~ 

,;:SLv .. 

Ft 

Ft 

A téma l program tervezett megvalósításának adatai (Id. K.itölteyi;:ij~:~~~'·imJeres tudnivalók).:: "'•· _,, 

Kezdő időpont: 

Befejező időpont: 

A pályázati téma l program részletezése 

év 

év 
. ,;;;: .;,:,;~~~-

Beféj~dátum Kezdő dátüfu 

-;c------ ,,,:7:$:, 

<-5~·~ i·:~~--·. >:i;:~~~::~i;: ,, . ~:~) ' 
A pályázati témáhov~i'all)hoz kapesolódll'~i~ok feimeililésének időtartama 
Kezdő időpont: '-i\',~,~,~-'--- év > ::<<,~., Ré Y hó ____ nap 

Befejező időpont: '':::.__év "'' wl" hó ____ nap 

"'c"'" .,,.töltése' (~Y\{Zati felhívás szerint): 

A 7. ponthoz feltöltött mellékletek száma összesen __ db 
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8. 

9. 

Azonosító: A D D D D N D D D D 

Pályázat besorolása a megvalósulás helye szerint 
A pályázainak támogarás megvalósulás helye szerinti besorolásához (statis.ztikájához), kérjük a pályázatot-az alábbi osztályozWl szeriot-a megfelelő kockálnm történO 
jelöléssei (x) minósíteni. Amennyi~n több településen (város~) valósulmcg a program. úgy az annak megfelelő kistérség, vagy megye, vagy rtgió :sort kell bejelölni. A 
nemzetközi besorolást abban az esetben kell megjelölni. ba a program több országot érint, Magyarország kivételével. (Csak egy rubrikát kell kilölteni (x).) 

D Nemzetközi, Magyarország bevonásával O Nemzetközi D Onzág O Régió O Megyc- D Budapest O Város O Kistérsig D Település 

Pályázó nyilatkozatai 

9.1. A Pályázó bünktójogl felelőssége tudatában kijelenti, hogy 

9. LL 

9.1.2. 

9.1.3. 

9.1.4. 

9.2. 

[Til 

9.2.2. 

9.2.3. 

~ 

u. 

nem áll csöd·, felszámolási és végelszámolási eljárás alatt, valamint nincs a.dó-,járuiélc-, illeaék- és vámtartozása, ellent;.._egyéb megsztintetésre irányuló eljánis nincs 
folyamatban, illetve a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény hatálya alá tart~ó k,edvezményezett eselén nem áll adósságrendezési 
eljárás alan. 

A Pályázó tudomásul veszi, hogy lejárt esedékességil meg nem fiZetett köztartozás esetéo a köztartozás megftzetéséig a t~~~-~~~~· az esedékes támogalások 

folyósítása felftlggesztés~ illetve visszalarlásra kerül. ".~:2, . . ·,.~";~;~n~~~~:, i'{;?:~" __ " ' 

A Pályázó tudomásul veJ>Zt, hogy megoeveúre. a támogatá.~ összege, a támogalotitevékenység célja, megval65ítási helye, va~nt a ked~n~:~;tl. f szerinli 
érintettsége nyilvánosságra bozhaló. ' ' '~ ,, : .;.· · 

A Pályázó nyilatkozik, hogy amennyiben a jogszabály vonatkozik rá, a köztulajdonban álló~~ társaságok takarikosabb ~~l szóló törvén~·~ foglalt 
közzététdi kötelezettségének eleget ten, és jogi személy vagy jogi személyiséggel nem ~ezö szavezet eselén ádáiba tó szaveZetnek minóslil. 

A reudezett mtmkaiigyl kapcsolatokra vouatkozó nyilatkozat 

A Pályázó kijelenti, hogy a munkaügyi jogszabályok alapján a támogat~~~érelem ~újulsát megeiözls~:~ belül MagyarországOn 

munkavállalót foglalkoztatott O ·<,-~nkavállalót nem foglal.k.oztatOtt·O 

Ameunyiben a Pályázó munkavá1Ja16(k.alt focJalkoztat, az alábbiról nyilatk~~ ·"' 
A Pályázó büntetőjogi felelóssége tudatában nyilatkozik arról hogy vonatkozásá~;i~dezett muokaügyi kapcso~ a [endezett munkaügyi kapcsolatok feltétekiról és 
igazolásának módjáról szóló 1/2012. (1.26.) NOM n:~ kl 4. §-ában meghatározott kö~yei teljesülnek. · 

APályázókij<leot' bol!Y~AlappW, ~Em!><'Í~fo~M~~~~~~nl<járte""~l"i"""'l=n>égenin<•. 

··> 

Nyilatkozat a hlyúó ~ DlliY~-besGrulásáról 

..... 
O a KKV kategÓrián belül 
O a KKV kategórián belül 

-=-:::c::-::-c--."~"=::=:c-==::f"-,--.,-:.,-:-------- (a vállalkozá.~ neve és székhelye) 
~ ··- •· · támogatás'áfót'~ 2004. évi XX~. törvény alapján 

O a KKV kategórián belül mikftivállá~ minósül 

o~~=:s=~~a~őti~! 

'Kincstár ~;müködtetett monitorin& rendszerben nyilvánlartott adataihoz a költségvetési támogatás utalványoz4ja. folyósitója, 
l EDen&J.zési Hivatal, az Európal Támogatásokat Auditáló Főigazgatósá&, az áOami adóbatósq:, a c:sekély össz.egd 
sz:ervek, valamint az Á vr--ben meghatározolt más jogosultak hozzáférjenek. 

A Pályázó tud~ veszi, hogy e·~~ tett hozzájárulásai érvényesek valamennyi 1e uem zárt pályázatára is. 
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~ 

10. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5_ 

u. 

lilll 

~ 

Azonosító:ADDDD N DDDD 
A IUitpl~~t.eltblil ttydjtoll tdmoglll4sok 6tldllrtJ16ságdr61 S%61ó 2()(}7. lvi CLXXXJ. tv. alspjdll 

A pályázó kijelenti, hogy személyével, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatá.wk átlátható~gáról szóló 1007. évi CLXXXI. 
Wt-vény (KnyL) 

- 6. § (l ) bekezdése szerinti ösuetCrhetetlea~ég 

l. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ... pont alapján D (Kérjük énelern szerint l-es vagy 2-es számot belmi) 

-8.§ (1) bekez.déseszerinti érintettség 

i::~~~=~.;:~alapján D 
Az érintettség alapjául szolgáló körülmény lefrá..a 

Kijelentem, hogy az érintettség megszUntetésére az alábbiak ~nt intézlcedtem: 

Kijelentem, hogy az érintett.\ég közzétételét, az adatlaphoz lcttlön űrlap csatolá.'>ával kezdeményezem. 
Kijelentem, hogy nem szerepelek a www.kozpenzootvazat.gov.hu honlapon közzétett kizán pályázók körében. 

Adon pályázali tárgyban támogatási igényt kooibban, illetve egyidejűlegmikor 6; hol n~ú!~f? (részletes igényeket az adatlap ;~~tjához mellékelni ·k:~t!) 
;s.. ~~ 

Lebonyolftó nyilatkozatai ,_;> ',,, ~ 

A L.ebonyolftó büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy nem áll csőd~:.1i.Jwuno!ási és végelszámolási elj~:~ wilimrint nincs adó-, járulék-, illeték- és 
v:árnwtozás.a. '' :';. "';S 

''JL 

A lebonyolító kijelenti, hogy az Alappal, illetve az. Emberi €rófop:á,sok Minisztériu~~i1~ jogelődjeivel szembefi. lejárt elszámolási kötelezettsége nincs. 
• ' , • , , " , ., ~"_,'J ~ : , " , 

A Lebonyolító elvállalja a pályázat szabá.IY,_szenl pénzügyi ~yolftásál 

Adómíimmal uem reudelkezó kiil~;~ény éslv_;,;~ intézmény Leboayolítója bozzájárul ahhoz. hogy oevénllmegnevezésére, székhelyi~ és 
adószámlira vonatkozó adatai retbaszoiliSA'tal.az NKA Igazgatódp-a 10.1. pontbau felsorolt adó-,járulék-, illeték· és váJDra l'Onatkozó nyilatkozata 
valóságtartalmának ~t kérje az Á \'l'~ '!"• ~l) bekezdésbeo megÍ&Btározott eljárásban. A Lebonyolftó tudomárul veszi, hogy ezeo hozzájárulás érvényes 
valameanyi általa le~óle nem zárt~,tára ls. · ':'., :. 

<~ :·;\ ':,·,:~,;:~' ,. ~~~.~~;' 
A Lebonyolfló ktjelentl~~--,~atlap 3. pontJábalí~, té~ teldutetében uem érvényesftál'a-vfss:mlgénylésljogosultságot. 

' :ával ~!ja, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyllatkozatok, dokumentumok 

. :~'2~: 
A Lebonyolító ig~a,Iíogy a pályázatban foglalt adatok, információk, nyllatkozatok, dokumentumok teljes körűek, valódiak 
és lútelesek. 

§ A befizetett nevezési dfj adatai: 

Befizetett nevezési df Befizetés dátuma 

Dátum:-------
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