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Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
Alpolgármestere 

Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a civil 
szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 70/2018. (III. 20.) HB 
határozattal a civil szervezetek 2018. január l-jétől 20 18. december 31-éig terjedő időszakban 
szervezett kulturális, hagyományápoló, ismeretterjesztő, környezetvédelmi, közművelődési 
programjaira, illetve a kerület- és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek szakmai 
programjainak támogatására 4 500 OOO Ft összegben pályázatot írt ki. 

Pénzügyi támogatásban részesíthető tevékenységi körök: 
aJ rendezvények, kirándulások szervezése határon túli magyar civi l szervezetekkel 

együttműködve, 

bJ nemzeti önazonosságtudat erősítése érdekében programok szervezése, kiadványok 
készítése, 

cJ gyermekek üdültetése, táboroztatása, 
dJ egészséges életmód propagálása, te1jesztése, 
eJ közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 
j) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, 
gJ természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása, 
hJ szociál is, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok, 
i) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása. 

A pályázati összeg nem használható fel: 
aJ személyi jellegű kiadásra és közterhek kifizetésére, 
bJ saját gépjármű hivatalos célú használatának elszámolására, 
cJ karbantartási, felújítási költségre, valamint a programhoz nem kapcsolódó müködési 

költségre, 
dJ 100 OOO Ft-ot meghaladó értékű eszköz beszerzésére. 

A pályázati felhívásra 27 pályázat érkezett, amelyből 25 pályázat érvényes, 2 pályázat 
érvénytelen. Az Arany Bánya Alapítvány pályázata a pályázati felhívás 6. pont c) alpontja 
szerint érvénytelen figyelemmel arra, hogy az Alapítvány célja a Bánya utcai általános iskolás 
gyermekek nevelésének támogatása, oktatási színvonalának emelése. A Szeráf Művészeti 
Alapítvány nem kőbányai székhelyű civil szervezet, a pályázati fe lhívás 4.1. pont b) alpontja 
szerint a pályázat érvénytelen. 

A pályázatok teljes anyaga a Kőbányai 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 fe ltételekre és a felosztható keretre tekintettel. 



Civil szervezet, 
Kért Javasolt 

Sorszám támogatás támogatás 
tagszervezet neve (Ft) (Ft) 

Budapesti Honismereti Társaság 

l. 
1043 Budapest, Berda József utca 48. 

160 OOO 100 OOO 
Kőbányai tagcsoport 

1108 Budapest, Lenfonó utca 2. fszt. 3. 

2. 
Emberbarát Alapítvány 

274 OOO 160 OOO 
1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9. 

3. 
Életrevaló Karitatív Egyesület 

334 OOO 330 OOO 
1101 Budapest, Vaskő utca 1. 

Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Ku lturális, 

4. Szabadidő és Spo1i Egyesü lete 350 OOO 200 OOO 
1106 Budapest, Hatház utca 11. I/11 6. 

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, 
5. Segítő Alapítvány 470 OOO 450 OOO 

1 J 05 Budapest, Bánya utca 31. 1/7. 

6. 
Horvát Hagyományőrző Egyesü let 

350 OOO 150 OOO 
1102 Budapest, Liget utca 1/C II. 23. 

7. 
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 

180 0000 130 OOO 
1105 Budapest, E lőd utca 1. 

8. 
Kőbányai Irók, Kö ltők Egyesü lete 

200 OOO 200 OOO 
1101 Budapest, Hungár ia krt. 5-7 . 2. lh . VII/2. 

9. 
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 

355 OOO 340 OOO 
1102 Budapest., L iget tér 2. Il.10 . 

10. 
Lokomotív Turista Egyesü let 

180 OOO 120 OOO 
1103 Budapest, Csombor utca 4/1. 

Magyarországi Lengyel Kato likusok 
11 . Szent Adalbert Egyes ülete 300 OOO 120 OOO 

1103 Budapest, Óhegy utca 11 . 
Magyar Szakszervezeti Szövetség 

1068 Budapest, Városl igeti fasor 46-48. 
12. Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 340 OOO 150 OOO 

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

Magyar Szív- és Tüdőátü ltetettek Spoti, Ku lturális 
13. és Érdekvédelm i Egyesü lete 200 OOO 150 OOO 

11 08 Budapest, Takarék utca 14/207 . --
Magyar Vöröskereszt Budapest 

Fővárosi Szervezet 

14. 1051 Budapest, Arany János utca 31. 275 OOO 150 OOO 
Kelet-Pesti Régió X. ker. Szervezete 

1107 Budapest, Bihari út 15 . 
56-os Szövetség 

15. 
1051 Budapest, Nádor utca 36. 

260 OOO 170 OOO 
MV Kőbányai tagszervezete 
1 102 Budapest, Ónodi utca 1. 

Mozgássérültek Budapesti Egyesü lete 

16. 
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. 

300 OOO 260 OOO 
Kőbányai Szervezete 

1105 Budapest, Halom utca 37/8 

17. 
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 

370 OOO 300 OOO 
1103 Budapest, Örmény utca 12. 

18. 
Nagycsaládosok Országos Egyesü lete 

220 OOO 220 OOO 
1056 Budapest, Március 15. tér 8. 
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NOE Óhegyi Csopo1t 
l l O l Budapest, Korponai utca 9. 
Szent László Király Alapítvány, 

19. a Szellemi és Erkölcsi Megújulásért 230 OOO 230 OOO 
1102 Budapest, Liget utca 35/B 

20. 
Szociális Védegylet 

200 OOO 200 OOO 
1102 Budapest, Állomás utca l l. r/5. 

2 l. 
Sibrik Kertszépítö Egyesület 

400 OOO 100 OOO 
l l 08 Budapest, Szegély utca 12. fszt . 24. 

22. 
Töréspont Stratégiai A lapítvány 

50 OOO 
1 1 08 Budapest, Kozma utca 13. I 00 OOO 

23. 
A Zene Mindenkié Egyesület 

450 OOO 170 OOO 
1102 Budapest, Füzér utca 27/A 

Összesen: 6 648 OOO 4 500 OOO 

Az Arany Bánya Alapítvány, a Jakab és Komor 6. Egyesület, a Kontúr Közhasznú Egyesület és a 
Szeráf Művészeti Alapítvány pályázata támogatásban nem részesül. 

A benyújtott pályázatokat összesítő táblázatot az előterjesztés 2. melléklete, a pályázati felhívást 
az előte1jesztés 3. melléklete, valamint az adatlapokat az előterjesztés 4-30. melléklete 
tartalmazza. 

II. Hatásvizsgálat 

A pályázaton nyert támogatási összegek hozzájárulnak a kulturális, hagyományápoló, 
ismerette1jesztő , környezet- és természetvédelmi, egészségmegőrző és életmódjavító programok 
megvalósításához, a közösségfej lesztéshez, rehabilitációs és szociális tevékenység folytatásához, 
a hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítéséhez, gyermek- és 
ifjúságvédelmi feladatok ellátásához. A sikeres pályázatok a kőbányai lakosság 
közösségformálását szolgálják. 

A pályázó civil szervezetek a támogatni kért programokat a létesítő okiratukban meghatározott 
célok szerint szervezték meg. A támogatást tanulmányi kirándulások, környezetvédelmi , 
egészségmegorzo programok, gyermekek nyan táboroztatása, gyermekek üdültetése, 
rendezvények, kiállítások, zarándokút, hangosítás, eszközbeszerzés, zenei kíséret, 
rendezvényszervezési és nyomdai költségek, grafikai tervezés, arcfestés, reklám, növények 
vásárlása, művészeti tevékenység, szakmai előadások számlás kifizetései, valamint buszbérlés, 
idegenvezető , múzeumi belépőjegyek, szállás, étkezés, terembérlet, dekoráció, vetélkedő 

díjazása, szállítás, utazás, irodaszer, festékpatron, higiéniai eszközök, konténer bérlés, kézműves 
foglalkozások alapanyagai költségeire kívánják fordítani. 

III. A végrehajtás feltételei 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 
5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Költségvetési rendelet) 13. § (8) 
bekezdése alapján a Képviselő-testület Humánszolgáltatási Bizottságának (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. 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásról szóló 70/2018. (III. 20.) 
HB határozat alapján a civil szervezetek szakmai programok támogatására 4 500 OOO Ft a 
Költségvetési rendelet 13. melléklet 21. során rendelkezésre áll. 

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 az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. május „ fi .,, 

ontból ellenjegyzem: 

jegyző 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (V. 24.) határozata 
a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló pályázat elbírálásáról 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy 
a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló pályázati felhívásra beérkezett 27 pályázatból 
25 pályázat érvényes. Az Arany Bánya Alapítvány és a Szeráf Művészeti Alapítvány nem felel 
meg a pályázati felhívásban foglaltaknak, ezért a pályázatuk érvénytelen. 

2. A Képviselő-testület a civil szervezetek 2018. évi támogatásáról szóló pályázat keretében az 1. 
mellékletben meghatározott civil szervezeteknek nyújt támogatást a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II . 23 .) önkormányzati 
rendelet 13. melléklet 21. sora terhére összesen 4 500 OOO Ft összegben. 

3. A Képviselő-testü let felkéri a polgármestert az előirányzat-átcsoportosítás végrehajtására, 
illetve a költségvetési rendeletben történő átvezetés érdekében szükséges intézkedések 
megtételére. 

4. A Képvise l ő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 

1. melléklet a . ../2018 (V. 24.) KÖKT határozathoz 

A B 

1. 
Civil szervezet, tagszervezet neve, Támogatási 

székhelye (telephelye) össze2 (Ft) 
Budapesti Honismereti Társaság 

2. 
1043 Budapest, Berda József utca 18. 

100 OOO 
Kőbányai tagcsop01t: 

1108 Budapest, Lenfonó utca 2. fszt. 3. 

3. 
Emberbarát Alapítvány 

160 OOO 
1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9. 

4. 
Eletrevaló Karitatív Egyesület 

330 OOO 
1101 Budapest, Vaskő utca l. 

Gyakorló és Gépmadár utcai Idősek Kulturális, Szabadidő és 
5. Sport Egyesülete 200 OOO 

1106 Budapest, Hatház utca 1 1. 1/ 116. 
Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő 

6. Alapítvány 450 OOO 
1105 Budapest, Bánya utca 31 . I/7 . 

7. 
Horvát Hagyományőrző Egyesület 

150 OOO 
1102 Budapest, Liget utca 1/C II. 23. 

8. 
Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 

130 OOO 
1105 Budapest, Előd utca 1. 

9. 
Kőbányai Irók, Költők Egyesülete 

200 OOO 
1 101 Budapest, Hungária krt. 5-7. 2. lh. Vll/2. 
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10. 
Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete 

340 OOO 
1102 Budapest, Li get tér 2. TI /10. 

11. 
Lokomotív Turista Egyesület 

120 OOO 
1103 Budapest, Csombor utca 4/ 1. 

Magyarországi Lengyel Katolikusok 
12. Szent Adalbert Egyesülete 120 OOO 

1103 Budapest, Óhe2:v utca 11 . 
Magyar Szakszervezeti Szövetség 

l 068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 
13. Kőbányai Nyugdíjasok Szakszervezete 150 OOO 

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

Magyar Szív- és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és 
14. Érdekvédelmi Egyesülete 150 OOO 

1108 Budapest, Takarék utca 14/207. 
Magyar Vöröskereszt 

Budapest Fővárosi Szervezet 
15. l 051 Budapest, Arany János utca 3 I. 150 OOO 

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

56-os Szövetség 

16. 
1051 Budapest, Nádor utca 36. 

170 OOO 
MV Kőbányai tagszervezete 
1102 Budapest, Ónodi utca 1. 

Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

17. 
1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. 

260 OOO 
Kőbányai Szervezete 

1105 Budapest, Halom utca 37/ B 

18. 
Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 

300 OOO 
I 103 Budapest, Örmény utca 12. 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete 

19. 
1056 Budapest, Március 15. tér 8. 

220 OOO 
NOE Óhegyi Csopo1t 

1101 Budapest, Korponai utca 9. 
Szent László király Alapítvány a Szellemi és 

20. Erkölcsi Megújulásért 230 OOO 
1102 Budapest, Liget utca 35/B 

21 . 
Szociális Védegylet 

200 OOO 
1102 Budapest, Állomás utca 11. 1/5. 

22. 
Sibrik Kertszépítő Egyesület 

100 OOO 
1108 Budapest, Szegély utca 12. fszt. /24. 

23 . 
Töréspont Stratégiai Alapítvány 

100 OOO 
1 108 Budapest, Kozma utca 13. 

24. 
A Zene Mindenkié Egyesület 

170 OOO 
1102 Budapest, Füzér utca 27/ A 

25 . Összesen 4 500 OOO 
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2. melléklet az elötetjesztéshez 

A civil szervezetek a 201 8. évi konkrét programok támogatására beérkezett pályázatok 

[JJ Civil szervezet neve, Igényelt 
Javasolt 

0 támogatás Megjegyzés ;;i székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetés i kérelme Tá mogatandó program megnevezése támogatás Ft N Ft (cél, tevékenység) :.,. 
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Arany- Bánya Alapítvány 
Arany-Bánya Alapítvány rendezvény 

1. 1 105 Budapest, Kápolna tér 4. 
20 éve a közösségformálást eleveníti fel. ( 

311 OOO 0 
A pályázati feltételeknek 

Fenyvesi Món ika 
bográcsolás, légvár, kézműves és szabadidős nem felel meg. 

foglalkozások a családok részére) . 

Kőbánya történeti múltjával, Önkormányzat A főváros, a lakó és a 
intézményeivel és a kerületben müködő civi l munkahely, a haza 

Budapesti Honismereti Társaság szervezetek helytörténeti tevékenységeivel 
A Városunk 201 9/1.számának 

történetének, értékeinek 
1043 Budapest, Berda József utca 48 . foglalkozik. Vá rosunk 2019/ 1. száma 

kommunikációs költsége, tördelés, fotó 
kulturális hagyományainak 

2. 
Breinich Gábor elnök nyomtatott és internetes vá ltozatában 

e lőkészítése, szerkesztése, korrektúra 160 OOO 100 OOO 
megismertetése. 

Kőbányai tagcsoport megjelentetése (B udapesti Helytörténeti 
száll ítás, irodaszer, lapterjesztés nyomdai 

Ku lturális tevékenység, 
1108 Budapets, Lenfonó u. 2.fszt.3. Portálon). Kommunikációs költségek, közhasznú. Publikálás a 
Karacs Zsigmond vezető tördelés, fotó előkészítés, szerkesztés, 

költsége. 
Hon ismeret című 

korrektúra, nyomdai kö ltség, szállitás, fo lyó iratban, könyvek 
irodaszer, lapterjesztés költsége. kiadása. 

Családi szabadidős programok 
Az egészséges életmódra 

Emberbarát Alapítvány Család i szabadidős programok a T isza tó nevelés, az egészség 
3. 1105 Budapest, Cserkesz utca 7-9. 

szerfogyasztó személyek és hozzátartozók 
Ökocentrumban, Kalózsziget. Utazási és 274 OOO 160 OOO megőrzése és közreműködés 

részére a Tisza tó Ökocentrumba 
Laczkovszki Csaba 

Kalózszigetre. 
tanösvény, belépőjegyek kö ltsége. a szociáli s és egészségügyi 

problémák megoldásában. 

Droprevenciós információs 

Szent László Napokon kábítószer-
Szál lítás élelmiszer, vízautomata bérlése, kiadványok, oktatási 

fogla lkozáshoz eszközök, anyagok kiadása, 
Életrevaló Karitatív Egyesület 

prevenciós programok szervezése. 
anyagok,festékek, kreatív anyagok. papír, veszélyeztetett gyermekek 

1101 Budapest, Vaskő utca 1. 3. lph. 
Sziget Fesztivál: (lájkvadász, 

színesek, csillámpor.csillám szociális ellátásának 
4. fszt. 14. 

bűnmegelőzési társasjátékok bemutatása) 
tetoválás.arcfestés nyomdakö ltségek, 334 OOO 330 OOO vállalása. Kábítószer 

Takács Éva elnök Fotópályázat és kiállítás : a legjobb 
1 reklám szóró ajándékok, rendezvény használat megelőzése, 

alkotásokból pedig molinókat készítenek és 
virágládák, virágfö ld,növények,molinók drogprevenciós programok 

kiállítást rendeznek a Szent László Napokon 
nyomtatása, rajzpad, grafikai létrehozása. Ku lturális 

és a Sziget Fesztiválon 
tervezéskö ltsége, . tevékenység. Közhasznú 

egyesü let. 



2. me//éklel a~ elö1e1jesz1éshez 

A civil szervezetek a 2018. évi konkrét programok támogatására beérkezett pályázatok 

[J) Igényelt 
Javasolt 

0 Civ il szervezet neve, 
támogatás Megjegyzés e,; székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme Támogatandó program megnevezése támogatás Ft N Ft ( cél, tevékenység) .,_ 
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Ta nulmányi kirándulás - Mátyás király 
emlékév kapcsán az emlékhelyek Tanulmányi kirándulás nyugdíj asoknak 

Gyakorló és Gépmadár Utca i Idősek felkutatása Felvidéken , Komárom város - Felvidékre Komáromba és Ógyala Ku lturális és szabadidő 

Kulturális, Szabadidő és Sport Szent István kapu, Béla kapu, Mária Terézia környékére (buszbérlés, ebéd, tevékenység, részvételt 

Egyesülete kapu, Ógyallán a Sörgyár és a v il ághírű belépők jegyek). 
350 OOO 200 OOO 

biztosítani a kulturális és 
5. 

1106 Budapest, Hatház u. 11. 1 /116 . Planetárium megtekintése. A kö rnyezetvédelmi, takarítási program szabadidő hasznos 

Beke Józsefné elnök A környezetvédelmi, takarítási program a (takarítási eszközök, szállítás) és eltöltésében és 

lakótelepen (takarítási eszközök, szállítás) karácsonyi program rendezvény sporttevékenységben. 

karácsonyi program, rendezvény szervezése. 
szervezése. 

Preventív j ellegű: Egészségmegőrző, Kulturális, közművelődési és 
életmódjavító, rekreációs programok, képességfejlesztő 

előadások, tanácsadások bemutatók 
Kulturális, közművelődési programok, 

tevékenység. Egészségügyi 
formájában. Kulturális, közművelődési rendezvények, ünnepek 

Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, 
programok, hagyománőrző ünnepek: 

hagyománőrző programokhoz 
népszerűsítése. Információs 

Kulturál is, Segítő Közhasznú 
tavaszváró, húsvét, pünkösd és ádvent. 

rendezvényszervezés, eszközbeszerzés 
Tanácsadó Iroda 

6. Alapítvány 1105 
Közösségi programok az önkénteségről. 

(monitor vásárlása). Kommunikációs 470 OOO 450 OOO 
111 ű ködtetése. 

Budapest, Bánya utca 31. 1/7. 
Esélyegyenlőséget segítő programok 

költség a programokhoz: irodaszer, 
Kulturális hagyományok 

M ihalicska Terézia elnök 
szervezése a hátrányos he lyezűek részére. 

nyomtatvány, posta, vezetékes és 
ápo lása, rendezvények, 

Párkány testvérvárosával közös 
mobiltelefon költség. 

rekreációs programok 

találkozók szervezése. Eszközbeszerzés szervezése. K.özhazsnú 

(monitor vásárlásához kérnek támogatást). alapítvány. 

"Nemzetközi ének és táncfesztivál 
Kulturális tevékenység, 

Horvát Hagyományőrző Egyesület 
2018 .08.25 -31 "között való részvétel 

magyarországi horvát 

7. 
1103 Budapest, Gergely utca 37 .. fszt. 11. Nemzetközi ének és táncfesztivál Herrceg 

Herceg Noviban (autóbuszbérlés), melyen 350 OOO 150 OOO 
kultúra megőrzése, be! és 

lspánovity Éva elnök Nov iban 2018.08.25 -3 1 "között. külföldi fe llépések 
a szomszédos országok is képviseli k 

szervezése. Hagyományok 
magukat. 

őrzése , utánpótlás nevelés. 
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Önkéntesek toborzása 100 főnek, 

elsősegé ly ta nfolyam ind ítása 3 helyen 
A felsorolt programokhoz szükséges: 

Országos, szakmai, ifjúsági 
Ifjúsági Elsősegé lynyújtók Országos Kőbányán, illetve Balatonlellén, közhasznú szervezet. Célj a a 
Egyesülete (IFELORE) klu bfoglalkozások és szabad i dős programok, 

papír, írószer, mobiltelefon kö ltség, 
fiatalok szabadidejének 

8. étkezés, BKK utazás i jegy, higiéniai 180 OOO 130 OOO 
1105 Budapest, E lőd utca 1. táborozás, kőbányai tömegsport 

eszközök, kötszer, sebfertőt l en ítő, szállás 
hasznos eltöltése, az 

Mihályi László képv i selő rendezvények szervezése, (föld alatti futás), 
táborozáshoz. 

egészség megőrzése, 

országos elsősegély verseny 5 főve l , 7 nap ifjúságvédelem. 

fe lkészülésse l. 

Kiadvány-sorozat megjelentetése magyar 
Jakab és Komor tér 6. Egyesület nyelven , összesen 7 füzet, melyben 

Kőbányai szakrál is (egyházi) épített 
9. 

J 101 Budapest, Salgótarjáni út 61 /A Ill. történelmi egyházak templomai kerü lnek 
örökség népszerűsítése, kiadvány-sorozat 1 040 OOO 0 Új pályázó 

73. egyenként bemutatásara. (kiadó i 
megjelení tése. (kiadói tevékenység) 

Negyela László képvise l ő tevékenység, Célfe ladat, könyvelési költség, 
kiadványbemutató. 

"V. Nyári alkotótábor a Hős utcában" 
Bűnmegelőzés, 

20 18.08.24-26., sportrendezvények 
áldozatvédelme, szoc. 

tevékenység, családsegítés, 
szervezése. (trambulin) Kézműves tennékek 

gyennek és ifjúságvédelem, 
Kontúr Közhasznú Egyesület vásárlása, nyomdai kö ltségek, egészségügyi 

10. 1106 Budapest. Gyakorló u. 17. lV /32 felszere lések, illetve tisztasági fe lszerelések, 302 OOO 0 
nevelés, képességfejlesztés. 

Balog-Urbanovszky Zsuzsanna elnök önkéntes foglalkoztatottak költsége a 
A hátrányos helyzetű 

programon résztvevőknek. Étkezési 
csoportok integrációja, 

kö ltségek és a sezmétszedéshez konténer 
szabad idős programok 

bérlés. 
szervezése, formál is és 

informális oktatás. 

Kőbányai Írók, Költők Egyesülete Éves antológia nyomdai e l őá ll ítása 
Ku lturális és irodalmi 

1101 Budapcts. Hungária krt. 5-7. 2. Ép .. (szerkesztés i díj , nyomdai költségek, A 2018. évi antológia nyomda költsége 
műsorok szervezése, 

11. 2.lh. VIJ/2. tördelés, lev ilágítás, fotó nyomdai (tördelés, levilágítás, nyomtatás) és 200 OOO 200 OOO 
Oszvald György képviselő előkészítése). A KIKE 2018. év i antológia bemutatása. 

lebonyolítása, kiadványok 

bemutatása. 
megjelentetése és terjesztése. 
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Színvonalas kiállítások létrehozása, Színvonalas kiál lítások létrehozása, 
megrendezése. Művészeti műhely megrendezése. Művészet i műhely 

Ku lturális tevékenység, 
Kőbányai Képzö és Iparművészek foglalkozások szervezése, közösségépítés foglalkozások szervezése, közösségépítés 

csoportos kiállítások 
Egyesülete (volt már Budán és lesz Pécsett és (volt már Budán és lesz Pécsett és 

megszervezése és 
12. 1102 Budapest, Liget tér 2. ll.10. Balassagyarmaton). Kerítéstárlat címmel Balassagyarmaton). Kerítéstárlat címmel 355 OOO 340 OOO 

lebonyolítása. Fiatal 
Horváth György elnök egynapos interaktív alkotói folyamat, egynapos interaktív alkotó i fo lyamat, 

pályakezdő alkotók 
villámalkotások bemutatása. (kiállítási villámalkotások bemutatása (kiállítási 
ke llékek, művészeti eszközök, utazási ke llékek, művészeti eszközök, utazási 

támogatása, segítése. 

kö ltség, nyomdai munkák, és grafika). költség, nyomdai munkák, és grafika). 

Közhasznú, célj a a 

Az Egyesü let a Lokomotív Egyesület 
természetben való 

Lokomotív Turista Egyesület Az Egyesü let a Lokomotív Egyesület rendszeres, aktív túrázás, 
1103 Budapest, Csombor utca 4/1 . egynapos kirándulást szervez a nyugdíj as 

egynapos kirándulást (buszbérlés, 
szabad idő hasznos eltö ltése, 

13. 
lspánovity Márton elnök tagjai részére Esztergomba, Komáromba és 

vendéglátás, belépőjegyek) szervez a 180 OOO 120 OOO 
versenyzés, testedzés. A 

Tatára2018.09.12-én. 
nyugd íjas tagjai részére Esztergomba, 

természetjárásban résztvevő 
Komáromba és Tatára 20 18.09.12-én. 

fiatalok nevelése, 
utánpótásnevelés. 

Magyarországi Lengyel Katolikusok 
Közhasznú, célja a magyar-

Szent Adalbert Egyesülete Zarándokút 45 fő részére a Fehér Hegyre a Zarándokút a Fehér Hegyre a híres 
lengyel ku lturális 

14. 1103 Budapest, Óhegy utca 11. híres Czestochowába Czestochowába 45fö. 300 OOO 120 OOO 
hagyományok ápolása, 

Molnárné Sagun Zdzislawa Mária elnök 2018. október 19-21 . 2018. október 19.-21. (buszbérlés) 
keresztény értékek 

megőrzése, továbbadása 
időskorúak gondozása. 

Magyar Szakszervezeti Szövetség 
Közösségépítö és értékteremtö (52fö) Közösségépítö és értéktcremtö (52fő) Gazdasági, szociál is és 

1068 Budapest, Városligeti fasor 46-48. 
Kordás László elnök 

kirándulás Zebegénybe 20 l 8.08 .12-én kirándulás Zebegénybe 2018.08 .12-én kulturális érdek képviselete. 

15. Kőbányai Nyug. Szaksze,-vezete 
Nagybörzsönybe, Sahyba, Vácra ahol Nagybörzsönybe, Sahyba, Vácra, ahol 

340 OOO 150 OOO 
a munkaválallók képviselete. 

megtekintik a helyi nevezeteségeket. megtekintik a helyi nevezeteségeket. Szakmai, gazdasági 
Mester Lászlóné vezető 

(buszbérlés). Ünnepi rendezvény szervezése (buszbérlés). Ünnepi rendezvény érdekképviseleti 
1105 Budapest, Szent László tér 7- 14. 

télen. szervezése télen . tevénykenység. 



2. melléklet az elöte,;esztéshez 

A civil szervezetek a 2018. évi konkrét programok támogatására beérkezett pályázatok 

r,, Civil szervezet neve, Igényelt 
Javasolt 

0 támogatás Megjegyzés ;;i székhelye, képviselő neve A pályázó költségvetési kérelme Támogatandó program megnevezése támogatás Ft N Ft (cél, tevékenység) .,_ 
3 

Magyar Szív és Tüdőátültetettek 
Rehabilitációs tábor szállásdíja 

Közhasznú egyesü let. 
Sport, Kult. és Érdekvédelmi 

Balatonfüreden a szív és tüdőátü letettek 
Egészségügyi tevékenység. 

16. 
Egyesülete 

részére (előadások, orvosi beszámolok, 
Rehabilitációs tábor résztvevőinek 

200 OOO 150 OOO 
Az Egyesü let cé lj a a szív és 

1 108 Budapest, Takarék utca 14/207. 
szabadidős programok) 

szál lásd íj a. tüdőátü l tettek fi zikai és lelki 
Oláhné Jelli Zsuzsanna elnök 

2018. júl ius 4- 2018 . július 08-a között. 
rehabilitációjának 

elősegítése . 

Magyar Vöröskereszt Budapest 
Kirándulás az idős és fiatal önkéntesek 

Fővárosi Szervezet 
részére Vácra (buszbérlés, étkezés). Ki rándulás Vácra (buszbérlés, étkezés). 

1051 Budapest, Arany János utca 31 . Szociális tevékenység, 
Buncsik Ildikó igazgató 

Szakmai fórum szervezése. Egészségnap szervezése (tesztcsík, 
közhasznú, 

17. Kelet-Pesti Régió X. kerületi 
Egészségnap szervezése (tesztcsík, fertőt l en ítő szer), 

275 OOO 150 OOO az élet és egészség védelme, 
fertőtlenítő szer), valamint szociális, 

Szervezete 
karitatív program a lakosság részére. 

a szociális gondok enyhítése, 
1107 Budapest, Bihari út 15 . a betegség mege l őzése. 

Mohácsi né Rózsa Jolán vezető 

Aktív részvétel nemzeti és állami ünnepeken 
Aktív részvétel nemzeti és állami 

Az 1956-os forradalom és 
és a kerületi megemlékezéseken beleértve a 

ünnepeken és a kerü leti megemlékezéseken 
szabadságharc szellemi és 

56-os Szövetség lengyel ünnepeket is. (koszorúzás, vi rág). 
beleértve a lengyel ünnepeket is. 

erkölcsi örökségének 
1051 Budapest, Nádor utca 36. Megem lékezések rendezvényenek 

(koszorúzás, virág). Megemlékezések 
fenntartása. 

Égi Pál Miklós országos elnök Kőbányán . (koszorúzás, virág). 1956-os 
rendezvényenek Kőbányán. (koszorúzás. 

Hagyományőrző 

18. MV Kőbányai tagszervezete eszmeiség továbbadása, bajtársi találkozók 
vi rág). 1956-os eszmeiség továbbadása 

260 OOO 170 OOO tevékenység, amely kegyeleti 
Tóth Ferenc vezető szervezése, hagyományőrzés (vendéglátás, 

bajtársi találkozók szervezése, 
munkával, emlékművek 

1102 Budapest, Ónodi u. 1. fogadás). Emlékhelyek, intézmények 
hagyományőrzés (vendéglátás, fogadás). 

állításával valósul meg. 
látogatása (látogatás). Egyesületi 

Emlékhelyek, intézmények látogatása 
Szakmai délutánok, 

össszejövetelek más bajtársi szervezetekkel. 
(látogatás). Egyesületi össszejövetelek más 

klubdélutánok szervezése, 
(egyesületi élet, posta és irodaszer kö ltség) . 

baj társi szervezetekkel. (egyesületi élet, 
rendezése. 

posta és irodaszer költség). 



2. melléklet az e/öte1jesz1éshe~ 

A civil szervezetek a 2018. évi konkrét programok támogatására beérkezett pályázatok 

rn Civ il szervezet neve, Igényelt 
Javasolt 

0 támogatás Megjegyzés ., 
székhelye, képviselő neve A pá lyázó költségvetési kérelme Támogatandó program megnevezése támogatás Ft "' N Ft ( cél, tevékenység) ~-

3 

Mozgássé rü ltek Budapesti Egyesülete 
Közhasznú egyesület. 

1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 43 . 
Rehabilitációs üdülés akadá lymentesített Mozgáskorlátozott emberek 

Földesi Erzsébet elnök Rehabilitációs üdülés 
19. Kőbányai Szervezete 

Gyógyfürdőben Zsóry- fürdőben a 
akadálymentesített Zsóry-fürdőben a 300 OOO 260 OOO 

érdekvédelmét látja el, 
fogayatékkal élő emberek részére szociális, egészségügyi és 

1105 Budapest, Halom u. 37/b. 
20 18. 09.03-09.08. (szállás) 

fogyatékkal é lő emberek részére (szállás) . 
kulturális programokat 

Domak Zoltánné klubvezető 
szerveznek. 

Együtt a családokért havi összejövetelek 
nagyszülők és unokák részére, kézműves Együtt a családokért havi összejövetelek 

fogla lkozásokhoz anyagok vásárlása. 25 nagyszülők és unokák részére, 
éves az Egyesület, ünenpsség szervezése. kézműves foglalkozásokhoz anyagok 

A nagycsaládosok egymást 
Egészségmegőrzés, e l őadások szervezése, vásárlása. Egészségmegőrzés, e l őadások 

ismerő és segítőközösség 
Nagycsaládosok Kőbányai Szent 

múzeumok, színházak látogatása szervezése, múzeumok, színházak 
szervezése, a közös 

László Egyesülete 
Budapesten, (e l őadói díj , látogatása Budapesten, (e l őadói díj, 

működtetése, az élet az 
20. 

1103 Budapest, Örmény utca 12. 
rendezvényszervezés, belépőjegyek). rendezvényszervezés, belépőjegyek) . 370 OOO 300 OOO 

anyasága tiszteletre nevelés. 
Ünnepekre (húsvét, karácsony) keszülés. Ünnepekre keszülés. (anyagköltség) 

Himberger Istvánné Kaszap Katalin elnök 
(anyagköltség) Családakadémia program, felnőttképzés 

A nagycsaládosok sajátos 
értékeinek képviselete és 

Csa ládakadémia program, fe lnőttképzés (szállás és étkezés). 
szolgálata. 

(szál lás és étkezés). Nagycsa ládos tábor Balatonlellén 
Nagycsaládos tábor Balatonlellén (szá llás, (szállás, étkezés). Kirándulás Hollókőre. 

étkezés). Kirándulás Hollókőre. 

Hetveg1 k1randu las Kismarosra a Fest Hetveg1 k1randulas Kismarosra a Fest 
Szociális tevékenység, 

Nagycsaládosok Országos Egyesülete Megyei Gyermek és Ifj úsági alapítvány Megyei Gyermek és Ifjúsági alapítvány 
1056 Budapest, Március 15. tér 8. táborába2018.09.14 -09.1 6.(szállás, táborába 20 18. 09.14 -09 . 16. (szállás. 

közhasznú egyesület. 

Kardosné Gyurkó Katalin elnök étkezés és utazási kö ltség). étkezés és utazási költség). 
A nagycsaládosok sajátos 

21. NOE Óhegyi Csoport Programok: erdei kisvasút és kirnándulás a Programok: erdei kisvasút és kirnándulás 220 OOO 220 OOO 
érdekeinek képviselete és 

1101 Budapest, Korponai utca 9. környéken. Adventi koszorú kötés a környénen. Adventi koszorú kötés 
szolgálata. A hátrányos 

dr. Borsos Szabó Ágnes vezető (anyagköltség) (anyagkö ltség). 
helyzetű rétegek, a 

gyenneket nevelők segítése, 
programok szervezése. 
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Mátyás király év alka lm ából: prózamondó 
Mátyás király év a lkalmából: 

verseny szervezése a kőbányai általános 
prózamondó verseny szervezése a 

Kulturális tevékenység. 

Szent László király Alapítvány a iskolák és a határon tú li testvérvárosok 
kőbányai általános iskolák és a határon tú li 

Olyan alkotások 

Szellemi és Erkölcsi Megújulásért diákjai részére. Könyvutalvá ny a 100 OOO 
testvérvárosok d iákjai részére. 

megismertetése és 

22. 1102 Budapest, Liget utca 35/b. Ft értékben. Ünnepi rendezvény meghvívott 
Könyvutalvány a 100 OOO Ft értékben . 

230 OOO 230 OOO közki nccsé tétele, amelynek 

Bicskei Gábor Károlyné elnök e lőadókkal 2018. novemberében a 
Ünnepi rendezvény meghvívott e lőadókkal 

a magyar nemzet erkölcsi 

Helytörténeti Gyűjteménnyel közösen. 
2018. novemberében a Helytörténeti 

megújulását e lősegíthetik, 
Gyűjteménnyel közösen. Erdélyben és 

erdélyben és Krpátaljára könyvek szállítása. 
Kárpátaljára könyvek szállítása. (posta 

kultúráját gyarapítják. 

(posta költség). 
költség). 

Klubfoglkozások, egészségnevelés 
Klubfoglkozások, egészségnevelés 

(szemléletformálás), kirándulások, 
(szemléletformálás}, kirándulások, 

Közhasznú egyesület. Célja 
helyismereti séták, e lőadások szervezése és 

helyismereti séták, e lőadások szervezése és 
vezetése, informatikai oktatás, 

a családok és időskorúak 

Szciális Védegylet vezetése, in formatikai oktatás, vetélkedőkön é l etminőségének javítása 

23. 1102 Budapest, Állomás utca 11. 1./5. való részvétel. Közös ünneplés, születés és 
veté l kedőkön való részvétel. Közös 

200 OOO 200 OOO szociális és mentálhigiénés 
Marksteinné Molnár Ju lianna névnapok. (ásványvíz, pogácsa) . Kirándulás 

ünneplés, születés és névnapok. 
programokkal, valamint 

Erdélybe és Sopronba. (étkezés és 
(ásványvíz, pogácsa) . Kirándulás Erdélybe 

érdekeinek megjelenítéséval, 
buszbérlés). Idősek Világnapján ajándék 

és Sopronba. (étkezés és buszbérlés). 
édelmével. 

biztosítása a tagok részére. 
Idősek Világnapján ajándék biztosítása a 

tagok részére. 

Környezet- és természetvédelem klub 
működtetése, melynek programjai: 

Sibrik Kertszépítő Egyesület 
kirándulások tervezése. Kirándulások szervezése a nyugdíjasok 

Közösségépítő klubjaink: részére gyógyfürdőkbe B ükkfürdőre, 
Környezet és 

24 . 
1 108 Budapest, Szegély utca 12. fszt. 24. 

Filmklub, Fitness klub, Jászapátiba, Kiskunmajsára, Kaposvárra, 400 OOO 100 OOO 
természetvédelem, 

Kócs Sándorné elnök lakókörnyezet szépítése, 
Kirándulások: Bükkfürdőre, Jászapátiba, Tatabányára Kecskemétre és Orosházára 

gondozása. 
Kiskunmajsára, Kaposvárra, Kecskemétre és (be lépőj egyek) . 

Orosházára. Klubösszejövetelek, 
villanyszámlaköltség. 



2. melléklet az elö1e1jesztéshez 

A civ il szervezetek a 2018. év i konkrét programok támogatásá ra beé rkezett pályázatok 

(JJ Civil szervezet neve, Igényelt 
Javasolt 

0 
támogatás Megjegyzés ;;; székhelye, képviselő neve A pályázó kö ltségvetési kérelme Támogatandó program megnevezése támogatás Ft t,; 

Ft ( cél, tevékenység) ::.,, 
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A büntetés-végrehajtás i dolgozók nehéz 
anyagi helyzetben lévő hivatásos és 

Szociális tevékenység, 
közalkalmazotti tagok gyermekei nek a 10 fő gyermek üdültetése Dunapatajon 

Töréspont Stratégiai Alapítvány 
támogatása. 10 fő gyermek üd ültetése lévő Lepke Üdülő és Erdei Iskola 

A nehéz helyzetbe került bv. 

25. 
1108 Budapest, Kozma utca 13 . 

Dunapatajon lévő Lepke Üdü lő és az Erdei Oktatóközpontban. (a 250 OOO 100 OOO 
dolgozók és családjuk 

Petrezselyem .Jánosné 
Iskola Oktatóközpontban. tábor részvételi díja, teljes ellátás, szállás) 

rendszeres segítése. 

(a tábor részvételi díj a, teljes ellátás, szállás, 2018.július 29- 2018. augusztus 03. 
Gyermekek üdültetésének 

programokon való részvétel). 2018.07.29.-
e lőssegítése. 

2018.08.03 . 

Programsorozat szervezése, amely támogatja 
a tenn i és adni akaró emberek bevonását az Új pályázó. 

Szeráf Művészeti Alapítvány önkéntes munkába. Fel készítő tanfo lyamok Az alapítvány nem 

26. 
2119 Pécel, Faiskola utca 16/E. szervezése. Segélyvonal elindítása 

400 OOO 0 
rendelkezik kőbányai 

ifj . Perei Imre elnök önkéntesek bevonásával. székhellyel. 
(adománycsomagok támogatása, alapanyag A pályázati fe ltételeknek 

fogla lkozáshoz, kü lső szakemeberek nem fe lel meg. 
díjazása, segélyvonal elindítása. 

Közhasznú egyesület. 

Monosto rapáti értelmi sérült gyermekek és 
Ku lturális tevékenység, 

A zene mindenkié Egyesület 
fiata lok részére nyári zenei tábor szervezése Értelmi sérült gyermekek részére nyári 

A zenepedagógiai és 

27 . 
1102 Budapest, Füzér utca 27/a. 

25 fö részére a Művészetek vö lgyében lévő zenei tábor Monostorapát iban 450 OOO 170 OOO 
zeneterápiás munka 

Erdős Gábor Sándorné elnök 
programokon vesznek részt (szállás. étkezés. buszbérlés, étkezés és szállás. 

e lősegítése. Próbákat a 

száll ítás, utazás, bérlet) 6 napos tábor. 
Pasaréti Ferences Alapítvány 

Kájoni János házában 
tartják. 

Összesen: 8 701 OOO 4 500 OOO 



3. melléklet az e/őte,jesztéshez 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

A Kőbányai Önkormányzat pályázatot ír ki a civil szervezetek 2018. évi támogatására. 

1. A pályázat célja: 
A pályázat célja a civil szervezetek kulturális, közművelődési, hagyományápoló, 
ismerette1jesztő, 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, 

e) gyermekek üdültetése, táboroztatása, 
d) egészséges életmód propagálása, te1jesztése, 
e) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése, 
j) kulturális és közművelődési tevékenység, hagyományok ápolása, 
g) természeti és épített környezeti értékek védelme, megóvása, propagálása, 
h) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok. 

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

4. A pályázat benyújtásának feltételei: 

4.1. A pályázaton részt vehet 
a) a kőbányai székhelyű civil szervezet (egyesület, alapítvány), 
b) a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet. 

4.2. A pályázatot kizárólag a pályázati adatlap nyomtatványon lehet benyújtani, amelyen az 
alábbi adatokat kell kitölteni , és az alább felsoro lt 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 , 
e) 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 nyilvántaiiásban lévő adatairól , 
j) nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

esetében az e) pontban foglaltak, valamint a szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet 
működéséről , 



g) 1a szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának másolata, 
h) 2az előző évről szóló beszámoló Országos Bírósági Hivatalnál történő letétbe 

helyezéséről szóló igazolás, 
i) ame1myiben a pályázó 2018-ban 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: 2018. január 1. - 2018. december 31. 

5. A pályázati összeg nem használható fel: 
a) bé1jellegü kiadásra és annak közterheinek kifizetésére, 
b) saját gépjármü hivatalos célú használatának elszámolására, 
e) karbantartási , felújítási költségre, valamint a programhoz nem kapcsolódó működési 

költségre, 
d) 100 OOO Ft-ot meghaladó értékű eszköz beszerzésére. 

6. A pályázaton nem vehet részt: 
a) sport- és polgárőr egyesület, 
b) munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, 
e) olyan szervezet, amelynek célja az Önkormányzat által fe1mtartott bölcsőde, óvoda, vagy 

a Kelet-Pesti Tankerületi Központ fe1mtartásában lévő iskola támogatása, 
d) olyan szervezet, amely az Önkormányzat 2018. 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 , vagy köztartozása van, 
j) 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 2018. május 3-án (csütörtökön) 15.00 óráig lehet benyújtani elektronikusan 
az elektronikus azonosítással rendelkező szervezeteknek az e-papír szolgáltatás 
igénybevételével a BPlOHUMAN hivatali kapu címre, vagy a JoganeHenrietta@kobanya.hu 
e-mail címre és egy példányban papír alapon 

cU személyesen a Kőbányai Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon Jógáné Szabados 
Henrietta civil és nemzetiségi referensnél (1102 Budapest X. kerület, Szent László tér 29.) 
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. 

1 Személyes benyújtás esetén me l lőzhető , ha a jelenlévő törvényes képvise lő az aláírást a magáénak ismeri el. 
2 A támogatási szerződés megkötéséig pótolható. 

2 



A pályázattal kapcsolatos bővebb felvilágosítás kérhető Jógáné Szabados Henrietta civil és 
nemzetiségi referenstől a+ 36-1-4338-141-es, vagy a+ 36-30-730-3217-es telefonszámokon és 
a JoganeHenrietta@kobanya.hu e-maii-címen. A pályázati adatlap igényelhető a fent i e-mail
címen, illetve l etölthető 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 2018. májusi ülésén bírálja el. A Hivatal a 
döntést követően 2018. június 8-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 
2019. 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, 2018. március „ " 

Kovács Róbert 
polgármester 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1'.?:.\:1~~1:A<fi;;~;Cii~1~~s .. 
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.' j 

1. A pályázó adatai ..... __ .... _ .. _ :.----
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civi l szervezet. (egyesület, 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civi l szervezet 

A pályázó civ il szervezet neve: Arany-Bánya Alapítvány 

Székhelye: 1105 Budapest Kápolna tér 4. 

Adószáma: 18161430-1-42 

Képviselő neve: Fenyvesi Mónika 

Blrósági bejegyzés dátuma: 1996.10.24. Száma: 0100/Pk.60742/1996 

Közhasznúsági fokozata : [1,nincs fé{j': közhasznú rcr kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mail cím: 061 262 00 87 

A kőbányai tagszervezet• 

Neve· 

Címe: 
1.}l.) J i'/'t.l .. ·~\),. l.', .Y V/l.T.',.'1. h :' /', . ·· · ··'• '· 1 1 ' · • 1 

I<őnA r·~Y .. \ r > (li_ (~.\ ~!:\·1~ :--·: > r-· ~ n:;VATAL 1 

Tagszervezet vezető neve: 

1 

Telefonszáma. e-mail címe: ?fJ'lB MA .J U 1:.. 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: ·--- -~- ... 
1 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP 
E l őszám : 

... , ............... 
,1: c-diékle t 

Címe: 1105 Budapest Körösi Csoma sétány 

Bankszámla száma: 11710002-20082855 

• A 1. pont csak a nem köbányai székhelyű . de Köbányán tagszervezettel rendelkezö szervezetek pályáza ta esetén toltendö ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsopor t országos vagy reg ionális szervezete tolt, k1 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Fővá ros 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 vége lszámolás vagy fe lszámolás alatt. jogerős 

végzéssel elrende lt csőde ljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. n ' n -· 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási jogga l rendelkezik: 1----J 'igen J.__yJ nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat álta l nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:----------------------------------

bl a támogatás összege: -------- ------------------- - - - ----
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:------------ ------ ------- -------- - 

bl a támogatás összege: - --- ------ ------------- ------- - ---
7. Kötelezettséget vá llalok arra. hogy a pályázatta l elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és információk a va lóságnak megfele lnek. 

>- ·Ú · II · .-\ -:-:·\"·.-\ 

• KŐBÁNYA 
az elö vá ros 



A pályázó neve: Arany-Bánya Alapítvány (Várkonyi Istvánné) 

Ill . A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Köbányától nem áll távol ez a tevékenység, hiszen az egyik építészeti emléke, a Csösztorony 
még ma is errö l tanúskodik azok számára is, akik nem ismernék a település múltját. Ezen 
szokást és az ezzel járó közösségformálás! eleveníti fe l immár 20. éve az Arany-Bánya 
Alapítvány rendezvénye. A hagyományokat megtartva, újabb játékokat kipróbálva, évrö l-évre 
megújul rendezvényünk. Játékosan továbbra is a közösség formálása a legfontosabb 
célkitüzésünk. A 2018-as ösz az egészséges életröl szól majd. Az osztályok , szü lök 
egészséges fi nomságokkal versenyeznek a legegészségesebb osztály címért. Közben, aki 
komolyabb ételt szeretne fogyasztani, az ehet az iskola közös bográcsában elkészült 
finomságból. Akinek szüksége lenne segítségre, azt az iskola pszicho lógusa és védönöje segíti 
majd tanácsaival. Sor kerül játékra, mozgásos vetélkedöre. Ebben szülök, tanárok, diákok 
közreműködnek. Hogy a kevésbé lelkes diákok se unatkozzanak, nekik több kézműves 
foglalkozás kínál tartalmas szabadidös foglalkozást. Az ösz adta lehetöségek kihasználása 
mellett ( színes levelek, termések) más kreat ivitást igénylö diszítésekre is lehetöséget kínálunk . 
(Asztaldísz, üvegfestés, arcfestés , használati tárgyak festése , képeslap készítése . . hogy csak 
a l eg népszerűbbeket említsem.) 
Több éve a legnagyobb sikert az iskola udvarán felállított légvár, ugrálóvár aratja. Mindig 
hosszú sor kígyózik elölte, hogy még egy picit szabadon ugrálhassanak kicsik , nagyok. 
Emellett szeretnénk „hivatásos" szórakoztatót is meghívni, aki színvonalas játékkal 
szórakoztatja majd a gyerekeket. 
A programot az elkészü lt ételek elfogyasztása, az eredményhirdetés (hiszen mindezt 
igyekszünk játékos keretek közé szorítani ) valamint egy rövid közös táncház zárja. 

Ezek a programok évröl évre nagy sikert aratnak. A színes paletta biztosítja, hogy 3-60 éves 
korig minden vendég jól érezze magát, kikapcsoljon a heti robot után, jobban , kötetlen 
formában ismerh essék meg egymást a szü lök, gyerekek, tanárok. A játékok mindig kicsit 
hagyományosak, kicsit újak, de a légvár, a bográcsolás, a kézműves fog lalkozás, a sport 
sosem maradhat ki. 

2018. szeptemberében szintén ezt a hagyományt kívánjuk fo lytatni, mert napi munkánkban is 
tapasztaljuk a közösségformáló hatását, a hagyományok folytatásának fontosságát, a kulturá lt 
szabadidö igényes eltöltését. 

Szeretnénk, ha a nehéz gazdasági körülmények ellenére továbbra is magas színvonalon 
tudnánk hagyományos játszóházunkat megrendezn i, ehhez kérjük az Önök segítségét. 

A program megvalósításának idöszaka: (kezdete-vége) 

2018 . szeptember-október -a következő tanév eseménynaptárának megfelelöen 
K -n-11-,\ -:-:·\ ·.-\ 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás megnevezése I 
; 

légvár 90 OOO 10 OOO 80 OOO 

kézműves fog lalkozá 50 OOO 15 OOO 35 OOO e 
szórakoztató progra~ 100 OOO 10 OOO 90 OOO 

jutalmazás 80 OOO 10 OOO 70 OOO 

virághagymák besze1 40 OOO e 4 OOO 36 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 311 OOO Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

igen 

1. A nyilvánta rtást veze tő bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a szervezet t2r nyilvántartásba n lévő ada tairó l 

2. 
A civil szervezet l étes ítő okirata (egyesületek esetében alapszabá ly, alapítvány f(2i '. 
esetében alapító ok irat) a szervezet képviselöje álta l hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű , de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyil vá ntartást vezető bíróság eredet i 30 napnál nem régebbi igazo lása a 1cr szervezet nyil vánta rtásban l évő adatairó l. va lamint a szervezet igazo lása a l<őbá n yai 
tagszervezet működésérő l 

4. A szervezet törvényes képv i selője aláírási címpé ldányának hiteles másolata Q' 
5. 

Az előző évrő l szó ló beszámoló OB H·ná l törté nő letétbe he l yezéséről szó ló igazo lás, a [[Ll" 
postára adás tényét igazo ló fe ladóvevény máso lata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a l<özhasznúsági melléklet OBH-ná l tö rténő letét be [{f' he lyezésé rő l szóló igazo lás, a postára adás tényét igazo ló feladóvevény másolata 

04. 26. 
Budapest. 2018. ------- Arany Bánya AJnpítvány 

Adószám: 181 óJ.43041-a-4-z--- / 
I l 05 Bp · f<ápo l9acté~(_

0
~--

A pályázó kőbányai székhelyű civ il szervezet 
(egyesület. alapítvány) cégszerű aláírása és bélyegzője 

A pályá zó l<őbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégsze rű aláírása és bé l yegzője 

nem 

p· 
[tJ 

leif 

ICT 
ro-
cr 

KŐBÁNYA 
az élö vá ro~ 



s . 
..... ... ...... ...... melléklet az előterjesztéshez 

A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pál yá zatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbá nya i s zékhe l y ű civil szervezet. (egyesü let. 
alapítvány), valamint nem kőbá nyai székhe l y ű , de Kőbá nyán tagszervezettel rende l kező civil szervezet 

A pá lyázó civil szervezet neve: Budapesti Honismereti Társaság 

Székhelye 1043 Budapest, Berda József u. 48 . 

Adószáma 19673903-1-41 

Képv i selő neve Breinich Gábor (e lnök) vagy Gábriel Tibor (tit ká r) 

Bíróság i IJejegyzés dá tuma: 199 1. 08. 08 Szá ma: Pk .66.629/1991/2 

Közl1asznúság i fokozata: :D nincs @ közhasz nú [] kiemelten közhaszn ú 

Telefonszám. e-mail cím 230-5475 vagy 370-0652 M.: 06-30-255 1513 info@bpht.hu 

A kőbá n yai tagszervezet* 

Neve BHT Kőbá nya i Csoportj a 

Címe 1108 Budapest, Lenfonó u. 2. fszt. 3 

Tagszervezet vezető neve: Ka racs Zsigmond 

Te lefonszáma. e-mail címe: 264-9824 e-mail: nincs 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A szám l avezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 

Cím e: 1041 Budapest, Erzsébet u. 50 

Ba nkszámla száma 11704007 - 20208949 

' A 1. ponl csak a nem kőbánya i székhely ű . de Kőbányán tagszervezet tel re ndelkező szervezetek pályázata esetén tö lte ndő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölti k1. 

II. Nyilatkozatok 
1. A sze1·vezet IJiz tositja a nagycsa ládosok részére a Budapest Főváros X. ke rület Kőbányai Önkormányzat (a toválJbiakban: 

Önkormányza t) által meghatározott kedvezményeket 
2. A pá lyázat nem irány ul más forrásból finanszírozott pályázat megva lósításáva l azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köz tartozása. és nem áll j oge rős végzéssel elrendelt végelszá molás vagy felszámolás alatt. joge rős 

végzéssel elre nclelt csőde lj á rás vagy egyéb. a megszüntetésére irányuló, jogszabályba n meg határozott eljárás ni ncs 
folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adó levonási jogga l rendelkezik: []igen @ nem 
5. Amennyiben 2018-ba n már részesült a Kőbá nya i Önkormányzat álta l nyú jto tt tá moga tásban: 

a) a támoga tás cé lja: nem ré szesült 201 8-ban! 

bl a tá moga tás összege: - ------ -------- ---- ---------------- -
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbánya i Önkormányzat álta l nyúj tott támogatásba n: 

) 
• . •

1
. Városunk 20 18/3. és 4. valamint 2019/ 1. és 2. szám 

a a tamogatas ce Ja: - - --- --------------------------------
200.000 Ft 

IJ) a tá moga tás összege: - ------------------------------- - ---
7. Kötelezettséget vállalok arra. hogy a pályázatta l elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megállapodásban rögz ített ha tá ridőig elszámo l. 
8. A pál yáza tban megadott adatok és információk a valóság nak meg felelnek. 

;., 

l{Ő BÁNYA 
az Pin váro, 



A pályázó neve: Budapesti Honismereti Társaság 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Köbánya hagyományai, történeti múltjának népszerüsítése 
a Városunk 2019/ 1. száma nyomtatott 
és internetes változatában (Budapesti Helytörténeti Portálon) 

A Városunk 2019 . évi 1. számában kíemelt terjedelemben foglalkozunk Köbánya történeti 
múltjával, bemutatjuk az Önkormányzat intézményei (pl. Köbányai Helytörténeti gyüjtemény) 
és a kerületben müködö, helytörténettel is fog lalkozó civ il szervezetek helytörténeti 
tevékenységeit, eredményei t. Felhívjuk a figye lmet az aktuális köbányai jubileumokra. Egyben 
recenzá ljuk a kerület történeti mú ltjához kapcsolódó könyveket is - mindezeket a Budapesti 
Helytö,iéneti Portálon (www.bpht.hu} e lőzetes hiranyagként is ismertetjük (2018. 09 . - 2018. 
12. közti hónapokban}, és fent i számot te ljes te rjedelmében olvashatóvá és letölthetövé 
tesszük korlát lan ideig! 

A támogatott számból 50-50 példányt átadunk a Köbányai Polgármesteri Hivatalnak és a 
Köbányai Helytörténeti Gyüjteménynek. 

Támogatott szám várható olvasószáma: nyomtatott szám - 1.490 fö , online szám 10.500 fö , 
összesen 11.990 fö. 

Tervezett elkészítése: 2019/1 . szám - 2018. december 19. (Pénzügyi zárás: 2018. 12. 29.) 

Az A/4-es formátumú period ikánk 16 olda las (115 gr-os matt mCmyomó papír.a borítók és 
belsö két oldala színes , többi oldal fekete-fehér, pé ldányszám 1.500 db/számonként, kiadása 
negyedévente). Részletes költségvetése/pá lyázati támogatás konkrét tervezett fe lhasználása 
csatolva! 

Nyomtatott számunk ingyenesen hozzáférhetö a fövárosi kerületek helytörténeti 
gyüjteményeiben/múzeumaiban (16 intézmény), a Fövárosi Szabó Ervin Könyvtár kerület i 
fiókkönyvtáraiban (50 könyvtár) és a Budapesti Történeti Múzeumban, Budapest Föváros 
Levéltárában. Szerkesztöségi cím lista alapján a fövárosi és kerületi po lgármesteri hivatalok, 
civil szervezetek, valamint a témakör iránt elkötelezett loká lpatrióták és az elöfizetök ... kapják 
meg számainkat. 

A program megvalósításának iclöszaka: (kezdete-vége) 

2018 .10.01 . - 2018.12.19. 

•' 
,. 

r , 
1 .• ' 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
meg neve zése 

Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

nyomdaköltség 96. 795 46.795 50.000 

törde lés/fotóe lökészí. 
e 

78.496 40.496 38.000 

szerkesztés/korrektu1 
e 

105.130 65.130 40.000 

lapterjesztésí köl tséa 112.200 82.200 30.000 

Egyéb (kommunikáci 
e 

13.000 11 .000 2000 

Igényelt támogatás összesen: 160.000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebb i igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól 

A civi l szervezet l étes ítő okirata (egyes üle tek esetében alapszabá ly, alapítvá ny 
ese tében alapító ok irat) a szervezet képvise l ő j e által hitelesített máso lata 

A nem kőbánya i székhelyü, de Kőbá nyán tagszervezettel re nd e lkező szerveze t 
esetében a nyil vá ntartást vezető bíróság erede ti 30 napnál nem régebbi igazo lása a 
szervezet nyilvántartásban l évő adatairól. va lamin t a szervezet igazolása a kőbánya i 

tagszervezet müködéséről 

A szervezet törvényes képviselője aláírási címpé ldá nyának hiteles másolata 

Az e l őző év rő l szó ló beszámoló OB H-nál tör ténő letétbe helyezéséről szóló igazo lás, a 
postá ra adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Közl1asznú szervezet eseté lJ en a köz hasznúság i mel lék let OB H-nál történő letétbe 
helyezésérő l szó ló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

április 25. 
Budapest. 2018. - - - - - - -

igen 

tJ 
0 
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A pályázó kőbányai székhelyü civi l szervezet 
(egyesület. alapítvá ny) cégszerü aláírása és bé lyegzöje 

Országos. regionális egyesü let. alapítvány 
cégszerü aláírása és bélyegzője 

nem 

[2r 

,0 
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[] 

:o 1 

;0 

KŐBÁN YA 
az i'> lc\ vá ros 



1/ ·· r _1) L l 1) ' \ ·• f " (/~ .~ .ti ;) · 1 . --<C • t\ ········r·:·;:~~I~ A ~r-· \ ,;-RA-e AT. VÉ'VE. 
1 

1., n„ l-\.0 . . . .. , ..,. 

,, , l r·--~----·-.. --.--·-1 

PALYAZATI ADATLAP \ \~1_'.8. ~!_i_o ].j G- . .... . ............. mellékl,et az előteriesz 

A civil szervezetek 2018. évi támogatására 1 · 

t 
1. A pályázó adatai "-------------
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhe l yű civil szervezet. (egyesület. 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Emberbarát Alapítvány 

Székhelye: 1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9 

Adószáma: 19719610-2-42 

Képviselő neve: Laczkovszki Csaba 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990 Száma: Pk.61937/1990 

Közhasznúsági fokozata: []'nincs j0 közhasznú Plkiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mail cím: 1/4319797, emberbarat@emberbarat.hu 

A kőbányai tagszervezet* 

Neve: 

Címe· -------- ·· ·----·····---- - ----- ; 
~ ( "", v....!".,. ( .....,..,... ,, ..: , y .... , . • ·1·'ry Y,"'"1,'• 

, ..,,.,._, ....... JIJ\:.J ~- J.. '\.. I' ·1 t'J. ;/.'. \. rl.: f~ • • .:....l ., .... ,' .... -
Tagszervezet vezető neve: KŐBf. NYAl POLGÁ :;.\JE:"!'EIH m vxrAL 1 

- - ... - - ,- ·- -· --- --.-·--·- ·Í 

· · X:. ) 11 ·)7-ic / ., e 1r-·, 1 J 

Telefonszáma, e-mai l címe: lktatos1.arn: .. .. : .. ·_--:, _, ,,\;,., .. . ' . ./·.-, .. '. '..~ .. '.>.!~.\~e:,, . 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adata i: 2018 MAJ 0 3. 
A számlavezető pénzintézet megnevezése: MKB Bank Zrt - -- -- ... . ·- ..... _ .. - --· ·----

l':: l ős;;,f.lrn: . ' ' . . . .. '"' " .cJb c.ioado: 
Címe: 1105 Budapest, Cserkesz 7-9 rn (~l lék lc:t -/j,' 1 ' \i U. 
Bankszámla száma: 10300002-20110826-00003285 (' Cf..;_''_;.\l\.x.. 1 \ ' .. - ·~- - - - ~\.. -~ ... -· . . .. . ... ·- - -· 

' A 1. pont csak a nem köbányai székhelyü, de Köbányán tagszervezellel rendelkezö sze,vezetek pályáza ta esetén töltendö ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsopor t országos vagy regionális szervezete tölli ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. 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 pá lyázat 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: [5ligen @lnem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:-----------------------------------

b) a támogatás összege: ----------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támoga tás célja:-----------------------------------

b) a támogatás összege: ----------------------------------
7. Kötelezettséget vállalok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. "- ·Ö· 11 ·Á ·N · Y ·A 

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

• 
. 1 -KŐBÁNYA 

az élö város 



A pályázó neve: Emberbarát Alapítvány 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Szabad idős program, beavatkozás a fiatalok szerhasználásának visszaszorításáért 
A program konkrét célja: 
• szerfogyasztó személyek, többségében fiatalok gyerekek és hozzátartozóik részére 
intervenciós programok működtetése 

Célcsoport: 
• Szerfogyasztó személyek, többségében fiatalok gyerekek 
• Szerfogyasztássa / érintett csa ládok 

A rendszeres, sokszor visszaé lésszerű szerfogyasztás jellegzetességei 
• Minden a személyiség harmonikus fejl ődését akadályozó tényező kockázatot jelent 
(genetikus, szociális ártalmak, életesemények, társas környezet .. . ). 
• A humán magatartások fokozatos e/vesztésével jár. 
• Magatartászavar mentális és testi tünetekkel, szociális következményekkel. 
• Átalakulóban az értékorientáció, elvész az egyéni sokszínűség sematizálódás 
• Nincs belátás: a visszatérő fogyasztást az énjérő l egyre inkább leválasztja ez a rész 
megszólíthatatlan , ezért gyorsan kialaku lhat függőség 
• A társadalmi beilleszkedési zavarok egy formája sok esetben társul más ilyen zavarokkal 
( antiszociális magatartás, öngyilkosság, bűnözés). 
• A minden más mentális betegség iránti nagyobb fogékonyság 
A szerhasználók csa ládja i 
A szerhasználók családjai általában torzultak. Sok esetben tapasztaljuk, hogy már a 
szerhasználás megléte e l őtt is súlyosan terheltek voltak, s a szerhasználó mintegy tünet 
jelentkezett a családban . Máskor a szerhasználásból adódó rendszeres problémák terhelték 
meg a családot és családtagokat és azok megoldására olyan megoldásokat talá ltak, amelyek 
azóta is súlyosan nyomasztják a családtagokat. Azt a fo lyamatot szeretnénk megelőzn i, 
segíteni a családokat abban, hogy újabb drogfüggő, alkoholbeteg ne legyen a családban . 

A kirándulások lebonyolítása 

A szerhasználókat és hozzátartozóikat munkatársak kíséri , akik a helyszínen egyéni 
beszélgetéseket fo lytatnak, programokon vesznek részt. 

A kirándulás tervezett helyszíne: Tisza tó Ökocentrum , Kalózsziget 

Családi szabadidős programokon résztvevők száma minimum 40 fő 

Egészségnevelő tevékenységünket az Ottawai Charta szellemében folytatj uk, a „health 
promotion" megszerzésére, miá ltal tagjaink egyre fokozódó kontrollt szerezhetnek saját 
egészségi állapotuk felett, és ezáltal képessé válhatnak annak javítására, alakítására. A 
szabadidős programok a kapcsolatépítés, a bizalom kialakítása, az együtt működés 
fejlődéséről szólnak. 
• Közösség i térben a csoporthoz kapcsolódás lehetőségét biztosítják programjaink, az egész 
személyiség számára protektív hatású. A közösségben való részvétel elősegíti a 
felelősségvá ll a l ást 

• Izoláltság megszüntetése, az egyetemesség érzése erőt biztosít a problémák leküzdéséhez. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 

2018. junius 1 - 2018. december 31 

/ 

KŐBÁNYA 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás megnevezése 

Utazási költség (Bp~ 126.000 Ft 0 126.000 Ft 

Tanösvény költség 40 .000 Ft 0 40.000 Ft 

Kalandsziget belépő 108.000 Ft 0 108.000 Ft 

Igényelt támogatás összesen: 274.000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól 

2. 
A civi l szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében alapszabá ly, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairó l, va lamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

5. 
Az e lőző évrő l szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló Igazolás, a 
postá ra adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

május 2 
Budapest. 2018.-- -----

.e.rnDerbarat Alapí.tvá~ 
1105 Budapest, Cserkesz u. 7-9. 

A<láeoom: 19719610-2-42 
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y z. 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
'· 
''\,·~~· -.·w.y ......... ~-~· 

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

A pályázó civil szervezet neve: Életrevaló Karitatív Egyesület 

Székhelye: 1101 Budapest, Vaskő u. 1. 3. lph. fszt. 14. 

Adószáma: 18683758-1-42 

f(épviselö neve: Takács Éva 

t-----•-" 

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

l<özhasznúsági fokozata: [] nincs ~ közhasznú 
=-0 kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mail cím: +36 70 389 1535 

A kőbányai tagszervezet• 

Neve: 

Címe: 
i.JUi...~ i.11. l,l) ,._ .. I.; 1 .,. ,.,, \. J ,. , ., '".i' "'·' ~- .· · 

Tagszervezet vezető neve: T{()r;/\ N-YAI P(J1,(;,{R\I1~:~; ·-r1,:HJ BTV . .\T:\ ~. i 
•• ·- ·- ··· - --·-····-··---··----· ·. . • •• "-·-·-·-----· -··· - . • •• 1 

Telefonszáma. e-mai l címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

11<\atóSi'.ilíll .\(\ '61~0G .lC')'8\ ~<:;:o 

7. 018 MÁJ U 7.. 
A számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank ZRT 

Címe: Budapest Xl. ker. Bartók Béla u. 92-94. 
Elósz::,rn: .......... db Eloacio : 

moilékle t 

Bankszámla száma: 11711034-20854162 
18 ~ i 1 

• A 1. ponl csak a nem kóbányai székllelyú, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendö ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület l(öbányai 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 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:--------------------------- ------·-----

b) a támogatás összege: -----------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbá nyai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás cé lja:-------------------------------------

b) a támogatás összege: -----------------------------------
7. l<ötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. !. ll :, ·, '\ ', \ 

8. A pályázatban megadott adatok és információi< a valóságnak megfelelnek. g 
KŐBÁNYA 

az éló város 



A pá lyázó neve: Életrevaló Karitatív Egyesület 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Életrevaló Egyesület kábítószerhasználat megelőzése érdekében indítja programjait: 
1/a.) Szent László napokon három napon keresztül kábítószer-prevenciós programunkkal a 
lakosság elérését tűztük ki célnak. Gyerekek részére internet használattal kapcsolatos 
társasjátékokat, új fejlesztésű bűnmegelőzéssel kapcsolatos társasjátékot, arcfestést, kézműves 
foglalkozást viszünk ki. Szülők pedig a dizájner -kvízt tölthetik ki. 
1.b) Kőbányai szervezet és fiatalok a Sziget Fesztiválon : Bemutatjuk munkánkat, 
eredményeinket. A kitelepülésen a biztonságosabb, élhetőbb Internet használatról szóló 
tájékoztató anyagokat, Lájkvadász társasjátékot, Storytime bűnmegelőzés társasjátékot 
bemutatjuk, kábítószer használat megelőzésével kapcsolatos tanácsadást végzünk. 
2018-ban a Love Revolution: Green Planet témaköréhez kapcsolódik a programunk. 
Sátrunkban Charity botanikus kertben virágokat ültetünk mobil ládákba , a virágok mellé 
táblácskákra szeretetteli üzeneteket írhatnak a látogatók. A Fesztivál után ezeket a 
virágosládákat egy hajléktalanszállónak ajándékozzuk. 
Designer kvíz: a kábítószerhasználat megelőzésére irányuló kvíz kérdésekre választ adók 
között bungee jumping ugrást sorsolunk ki. Több, mint 15 éve működünk együtt a Fun Jump 
KFt-vel a Sziget Fesztiválon. 
Make glitter not war! Slime műhely : slime szelídítő és simogató baráti beszélgetésekkel. 
1/c Fotópályázat és kiállítás: A fesztivál előtt 2018.05.06-án digitális fotópályázatot hirdetünk 
Életrevaló Green Planet címmel. Díjkiosztó 2018.07 .26-án lesz. A legjobb alkotásokból pedig 
molinókat készítünk és kiállítást rendezünk a Szent László napokon és a Sziget Fesztiválon a 
sátrunkban . A legjobb alkotó csapatunk tagja lehet. 
Önismereti és kisfilm-készítő műhelyünk díjazott alkotásait bemutatjuk a sátrunkban . (10. 
Középeurópa i Nemzetközi Docufilmfesten fődíjat kapott a Telefonok: Célkeresztben című 
filmünk. Különdíjasok lettek a sorozat „A tréfa" és az „összetörve" című filmjeink. A Faludi 
Akadémia fi lmszemléjén a Telefonok című sorozatunk "Összetörve" - a játékfilm kategóriában 3. 
helyezést ért el. Bujtor István Filmfesztiválon a Telefonok sorozat két kisfilmjei - Összetörve; 
Célkeresztben - nagydíjat kaptak.) 
Önismereti falunkra a szeretet forradalma alatt külső-belső jó tulajdonságokat írhatunk fel , és az 
erősségeinket, amik átsegíthetnek nehezebb pillanatainkon . önmagunkat megismerve, 
elfogadva másokat is szívesen megismerünk és elfogadunk. 

A rendezvények kitelepülés költségeire : szál lítás (40000Ft), önkéntesek élelmiszer (20000Ft) -
víz ellátására, víz és vízautomata bérlés (37000Ft) , kitelepülések foglalkozások 
anyagszükségletére (festékek, slime, papírok, festékek, csil lámpor, csillám tetoválás , arcfestés 
(összesen : 60000Ft) reklám szóró ajándékok(80000 Ft)), rendezvény virágládák, virágföld, 
növények (55000Ft), továbbá a molinók nyomtatására (30000Ft), és egy rajzpadra (molinók 
tervezése, grafikai tervezéshez, 12000Ft) pályázunk. 
Kért támogatás összesen: 334000Ft 

A program megvalósításának időszaka : (kezdete-vége) 

201 8.01 .01 -2018.12.31 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem Teljes költség megnevezése Saját forrás Igényelt támogatás 

szállítás 40000 Ft 40000 

élelmiszer, vízautoma 57000 Ft 57000 

anyagköltség 195000 Ft 195000 

molinónyomtatás 30000 Ft 30000 

rajzpad , 12000 Ft 12000 

Igényelt támogatás összesen: 334000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól 

2. 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másoíata 

A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet müködéséröl 

4. A szervezet törvényes képvise l ője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

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

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-ná l történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

04.30 
Budapest, 2018.-------
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A pályázó kőbányai székhelyü civil szervezet 
(egyesület, alapítvány) cégszerü aláírása és bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjén ek aláírása 
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Országos, regionális egyesület. alapítvány 
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! 1.t,1~iÁSRA K 'V nVE: 

A A. T P [ ... ---···-
A civil szervezetek 2018. évi támogatására . ~::~~~.,..~'-1 ~ __ 0_2_· _ 
1. A pályázó adatai I L 

~LYÁZ~ 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet. eb __ ,,_ ___ ..,,, __ _ 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Gyakorló és Gépmadár U. Idősek Kulturális Egyesülete 

Székhelye: 1106 Budapest, Hatház utca 11 ., 1/116. 

Adószáma: 18182800-1-42 

Képviselő neve: Beke Józsefné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 12. Pk. 61096/2003/4. Száma: 01-02-0010761 
--- --·-----· 

l<özhasznúság i fokozata: ![{f nincs o köz1,asznú r:r kiemelten közhaszn_ú __________________ .. _____ ..... , 

------ ----- JmID..~TIŰVÁROS )1.. . trntW-r;:r::r·- ,· 
Telefonszám, e-mail cím: : +361/262-8883, bekeeva46@gmail.com KŐBÁNYAI POI.GÁ R\-rns·r·Eru HJVXf'A}, 

A kőbányai tagszervezet* 
. . . ·- 1 

-------+-lktatószí'im ..V ... (
1
)J.,_,q.8.~.\

1
1:_.C.~8t.~:0 ..... _ ... _ .. 1 

Neve: __ _,_7......,01.u...8 Ml.l.01_ ____ _ 
Címe: 

-~ ......... .. ..,_._ ... ~ ..... --..-. -- · ···---·-·-·----·· - ...... -1 

Tagszervezet vezető neve: 
l::lőszárn: 

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

A pályázatot benyújtó szerv1?zet pénzintézeti adatai: 

A szám lavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt., X. kerületi Regionális Fiók 

Címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor sétány 6. 

Bankszámla száma: 11710002-20084448 

......... db [: lfüidó: 1 
'rliel léklüt J 

. c_jóC60-.;':·~ ·-~ ~- Ü.·~ 1 

'A 1. ront csat. a nem kőbányai székh el yű. de Kóbányln taoszcrvmtlel rendelkezö szervezettk pályáza ta esetén t öltendő ki. Ebben az esetben a 1. rontot a tagcsoport orsz.lgos vagy regionális szervmle tói ti f.i 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet bíztosftja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megval ósításáva l azonos célra . 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős 

végzéssel elrendelt csőde lj árás vagy egyéb, a megszüntetésére írányuió, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 

folyamatban ellene. ,- f7i'" 
4. A szervezet a támogatás tel<intetében adólevonásí joggal rendelkezik: D igen 1-Y...l nem 
5. Amennyíben 2018-ban már részesü lt a Köbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célj a: nincs ________________________________ _ 

b) a támogatás összege: _n_i_n_cs _________ _________________ _ 

6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányaí Önkormányzat által nyújtott támogatélsban: 
. nincs 

a) a támogatás cé lJa: 
nincs 

bl a támogatás összege: ---------------------------------
7. Kötelezettséget vá llalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített h atáridőig elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és ínformációk a valóságnak meg felelnek. 

KŐBÁtl" i-\ 
az élö véJroc; 



A pályázó neve: Gyakorló és Gépmadár U. Idősek Kulturális Egyesülete 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 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, a mindennapi élet kicsit vidámabbá tétele, 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 ku lturális programokon. 

1. Munkatervi feladataink között szerepel Mátyás király emlékév kapcsán emlékhelyek 
felkutatása Felvidéken, így a felvidéki Komárom város történelmének, kultúrájának 
megismerése, nevezetességeinek megtekintése, közösségépítés és hagyományőrzés, 
valamint Ógyallán a Sörgyár és a Planetárium megtekintése. A tanulmányi kirándulást 2018. 
július vagy augusztus hónapra tervezzük. Komáromban a délelőtt folyamán megtekintenénk az 
Európa udvart. Az új Európa-udvart a dél-szlovákiai Duna mellett fekvő Komárom városának 
történelmi városközpontjával három történelmi kapu köti össze: a Szent István-kapu, a IV. 
Béla-kapu és a Mária Terézia-kapu. A Zichy-palota be l ső parkját az új térrel a Mátyás-kapu köti 
össze. Ezt a kaput történelmünk legismertebb (és a városhoz érzelmileg erősen kötődő) 
királyáról nevezték el. A kapu a tér egyik domináns építménye, amely formájával és színeivel 
Mátyás király uralkodása alatt épült épületeket idézi . 
Majd ez után idegenvezető segítségével megtekintenénk Ógyallán a Sörgyárat, amelyet 
1967-ben létesítettek, majd ezt követően megebédelnénk a Steiner kastély éttermében és 
délután folyamán megnéznénk idegenvezető segítségével a legrégebbi szlovákiai 
csillagvizsgálót, amely felépítése Dr. Konkoly-Thege Miklós nevéhez fűződik és Európában az 
e lsők között 1871-ben hozták létre. A gazdag kulturáli s programok és látnivalók után az esti 
órában érkeznénk Budapestre. 

2. Az Egyesületünk tagjai ősszel a lakótelep néhány pontján kialakítanak központokat, ahol a 
lakosság részvételével összegyűjtenénk a szemetet szemeteszsákokba, rendbe tennénk a két 
játszóteret a Gyakorló 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 , 
gereblye, erős szemeteszsákok, gumikesztyűk) beszerzésére. 

3. Évente hagyományosan megünnepeljük a karácsonyt és egy kis ajándékcsomaggal tudunk 
kedveskedni tagjainknak, amely mindannyiunk számára nagy örömet szerez. A gyermekes 
családokhoz szerény kis Mikulás csomagot juttatunk. Felvállaljuk az idős emberek mentális 
gondozását is, amelyhez szorosan kapcsolódik a színvonalas, koruknak és egészségi 
állapotuknak megfelelő programok szervezése. 

Az igényelt támogatást a tanulmányi kirándulásra, (buszbérlésre, idegenvezető díjára, 
belépőjegyek, ebéd), környezetvédelmi takarításra és karácsonyi programra, apró ajándék és 
szaloncukor beszerzésre, közös ebédre, kulturáli s műsorra és rendezvényszervezésre 
fordítanánk. 

Reméljük, hogy ezekkel a programokkal sikerül az idős , beteg nyugdíjas emberek számára 
színvonalas és tartalmas kikapcsolódást, maradandó élményt nyújtani. Köszönjük szépen a 
Humánszolgáltatási Bizottság tagjainak a támogatást. 

A program megvalósításának idöszaka: (kezdete-vége) 

2018. július 1 - 2018.12.31. 

D 

' KŐBÁNY1\ 
az élo vár0~; 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem Teljes költség megnevezése Saját forrás Igényelt támogatás 

buszbérlés 170 OOO 20 OOO 150 OOO 

belépőjegyek 60 OOO 20 OOO 40 OOO 

ebéd 60000 20000 40 OOO 

környezetvéd. prog. 50000 10 OOO 40 OOO 

karácsony, rendezv. ·100 OOO 20 OOO 80 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 350 OOO Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a szervezet 
nyilvántartásban l évő adata iró l 

A civil szervezet l étesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székl1elyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adata iról , valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet műköcléséröl 

A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

Az előző évrő l szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

igen nem 

'[2] p 
f[2T ID 

0 f[2T 

j[ZJ 10 
0 í0 

-----------···-----------·---

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-ná l történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata [D 
---------·----

április 30. 
Budapest. 2018.-------

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesü let, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyeg zőj e 

KŐBÁNYh 
~z élo '!áros 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pályázatot benyújtó bíróságon IJejegyzett kőbányai szél<l1elyü civil szervezet. (egyesület. 
alapítvány), va lamint nem kőbányai székl1elyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civíl szervezet neve: HAVASI GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 
------------------------------------·--·-------------·------

Székhelye: 11 05. Budapest, Bánya u. 31 . 1/7 . 

Adószáma: 18158469-1-42 

Képvi se l ő neve: Miha licska Terézia 

Bíróság i bejegyzés dátuma: 1997.04.18. Száma: 11 .Pk.60 . 111/1997/15 

r=·-··· 
l<özl1asznúság i fokozata: Q nincs r0-közhasznú t'.J' kiemelten közhasznú 

------------------------------·-------

Tele_fo_n_s_z_á_m_._e_·m_a_il _c1_·m_:_2_6_o_-_6_7_2_5_, _P_o_s_tm_ a_s_te_r_@_h_g_y_a_._t-_o_nl_in_e_._h_u ____ G3--i.-t&.,'. PE-'.'JT F{) V ,ÜlO~, ;~. n;: :Ú~: ~ .-:~. 
A kőbányai tagsze rvezet* 1 .:őp,í r 'YA 1 ~'"l (; Á ,:, •i rf.'<:::TT:p 1' i"'/.'>T/ ) , 

. ·-- ..... 1 ;;;,;,~s~,;,, :,cg'~~~~ ( ~: ~,. ' 
f / D1fJ MiJll1 

Neve: -

Címe: -

I·- . .- ·- .... ;, . 
···-· •=····,;. f' .,.; ... _ , · ... !'·, -~ r: .·:: '.i. 

/ t .lo,,, .?. 11.. .. .. ............ (.,, l . 1 .... ",, J 

T,1gszervezet vezető neve: 

Telefonsziima, e-mai l elme: - J rnc ilél..:Jut _ , 1 

A pOlyawtot beayüjtó smmet péa,laté,et; adatú ··---··········-· i -==-~· -~:~:=-~-~:,i::~_,JL ~- \\ i 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt . Budapesti Régió 

Címe: 1102. Budapest, f<örös i Csoma sétány 6. 

Bankszám la száma: 11710002-20083162-00000000 

• 1\ i. µunt c.sc1k a nr:rn köbányai ~z~l-:helyü. de Kóbilnyán tausiervPzetl~l re:nctclkczó szervc1C!lek µ,1ly~2uta csel én töllcn(lö ~1 [tJtJ:m íll esetben u 1. pontot :l tagc.sopurt orszduo:; vaijy regiomllis ~ic.:rvezelt• 101ti :.: i 

II. Nyilatkozatok 
'1. A szervezet biztosítja c1 nagycsa láclosok részére a Budapest Főváros X. ke rület Köl)ányc1i Önko r111 ányzc1t (a tovább iakban: 

Önkormányzat) álta l meghatározott l<edvezményeket. 
2. A pályázat nem irányu l más fmrásból finanszírozott pálycizat megvalósítcisiival c1zonos célra. 
3. A sze rvezetnek ni ncs közta rtozása, és nem áll j oge rős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt. j ogerős 

végzéssel elrendelt csöde ljárás vagy egyéb, a nwgszüntetösé1·e irányuló. jogszab,\lyban meghalMozott eljá rás nincs 
folyamatban ell ene. , ... 

4. A szervezet a támogatás tel< intetében adólevonási joggal renclelkezi k: 10 i9e11 \?:1 nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesü lt a Kőbá n yai Önkorm ányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a t<ímogatás céljíl: nem relev~.'..'..~ ·-·----·-·-----

b) a tiimogatás összege: _ne_m_ r_e_le_v_á_n_s ___________ _ 

6. Amennyiben 2018-ban már részesül t nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

) . t. . 
1
. " Jubileumi rendezvény" 

a a tamoga as ce Ja:----- --------------------------------
200 e Ft. 

b) a t<ímogatás összege: -----------------------------------------------
7. Kötelezettséget vállalok arra, t1ogy a pályázattal elnyert támogatá ssal a szervezet 

az Önkormá nyza t telé a m egá llapodásban rögzített l1 atá rid ő ig elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és informáci ók a valóságnak 111e9felelnek. 

..-
KŐBÁ 



A pályázó neve: HAVASI Az GYOPÁR ALAPÍTVÁNY 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Az Alapítvány közhasznú fe ladatainak el látása érdekében e l sőso rban a kőbányai hátrányos 
helyzetűek és időskorúak problémáinak megoldására szervez programokat, rendezvényeket. 
Tevékenységünket ( cé l kitűzése inknek megfelelően) az életminőség javítása és az 
esélyegyenlőség e lősegítése érdekében végezzük, együttműködve a helyi intézményekkel , 
civil szervezetekke l. 

Tervezett programok: 

- preventív jellegű: 
egészségmegőrző, életmódjavító , rekreációs programokat szervezünk , előadások 
tanácsadások , bemutatók formájában. 

- kulturá lis , közművelődési programokat hagyományápoló , ismeretterjesztő cé lla l szervezzük . 
ünnepeinket a tavaszváró- húsvéti , pünkösdi és adventi rendezvények megtartásával. 

- közösség i programot az önkéntességről és az együttműködési lehetőségekről szakmai 
előadásokkal szervezzük. 

- az esélyegyenlőség e l ősegíté se érdekében, Információs , - Segítő Szolgálatunk keretében 
személyesen és telefonon keresztü l is segítünk az ügyintézésekben, a jogszabályok, 
törvények érte lmezésében, ruhaosztással a rászorulóknak , áldozatsegítö és bűnmegelőzési 
előadások , tájékoztatók formájában. 

- felvidéki partnerszervezetünkkel közös ta lálkozókat szervezünk Kőbányán és Párkányban. 

Rendezvényeinkrő l folyamatos tájékoztatást adunk saját honlapunkon , a médiában, 
önkormányzati és civil honlapokon, szóróanyagokon. 

Programjaink megva lósí tásához tiszte lettel kérjük a Humánszolgáltatási Bizottság és a 
Képvise l ő- Testü let szives támoga tását. 

A program megvalósiléis,ínak idöszaka: Cl<ezdete-vége) 

2018 .01 .10 .- 20 18.12.31. 

. ~,, 

[ 
KŐBÁNV.t 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése 

Rendezvénysze rvezÉ 
e 

Teljes költség 

270.000 

Irodaszer ,irodai eszk 130.000 
····-···-··· ······-······-·· - e ····--·-····- ············-
Könyve lés+ügyvite l 100.000 

Saját forrás Igényelt támogatás 

40 .000 230.000 

30.000 100.000 

50.000 50.000 
-------------------------- ·----------

Eszközbeszerzés : a: 
C) 

Tárgyi fe ltételek bizto 
0 

120.000 

150.000 

Igényelt támogatt1s összesen: 4 70.000.- Ft 

30.000 90 .000 

150.000 0 

V. Csatolt mellé!~letek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

igen nem 
·--·----------------·----

1. 

2. 

A nyilvántart i.í st vezető bíróság er·ecleti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyi lvántartásban l évő adatairól 

A civil szervezet l é t esítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselőj e ál tal t1itelesitett máso lata 

[[2] 
1 

[
- ·1 

__ _J 

.D 
·----······-·-··----·----·-----·------ ------··----·-

3. 

A nem kőt"J .111 ya 1 széld1elyű, de Kőbá nyán tagszerveze ttel rendelkező szervezet 
esetében a nyi lvánta rt ,íst vezető bírósá g eredet i 30 napnál nem régebbi igazolás,1 a 
szervezet nyi lvá ntartásban l évő adatairól, va lamint a szervezet igazolása a l<őbányai 

tagszervezet 111üködés1i röl 

4. A szervezel törvényes képvise l ője aláírási címpéld,í nyána k hiteles másolata 

D ·o 

iCZl CJ 
- ------------ -------------·--------------·-- --------·-----

5. 

6. 

Az előző évröl szólö beszámo ló OBH-nál történő letét l)e l1 e lyezésérő l szóló igazolás, a 
postára ild,is tényd igazoló feladóvevé ny máso lata 

Közhasznú szervezd esetében a köz ll asznűsági m elléklet OB H·nál történő letétl)e 
l1e l yezéséről szó ló igazo lás, a postára adás tényét igazo ló feladóvevény másolata 

04.27. 
Budapest, 2018. -------

ILJ ;LJ 
i[J 

---
H A V A S 1 ~ Y q P Á R--- ~A-2::zc@_q,_,:'__hft~~ 
SZOCIÁLI S, EGES ZSE GÜGYI, A pá lyázó kőbányai szé l<l1elyü civil sze rvezet 
KULTURÁLIS SEGITÖ ALAPITVÁNY (egyesület. alapítvány) cégszerCi alé\ lrása és bélye9zője 
1105 Budapest , Bánya ll. 31. 
Adó szá m · 18 1 58 4 6 9 - 1- 42 

A pá lyázó kőbányc1i t;:,gcsoport 
vezetőjének ,1!;ú ;isa 

Országos. regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű al,ií r,~sa és bélyegzöje 

:)/ I', , ·, ·.:.i· · ··. 



~ -.. ···· ···· ···· ········ · ··--,·,:;;:;;············melléklet az. elÚ 
l' 'T'/ 'f/-\ SD/, 1-< · ; !'· . .\ r\. . . ). I:V:"' . 

'.ÁLYÁZATI A ATLAP 
,._ .. __..__. .... 

A civil szervezetek 2018. évi támogatására 
· / . . •; 

1. A pályázó adatai . :.,,':/ 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szeF'v{jZer,'(egy'esolet. ... 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: HORVÁT HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

Székhelye: 1103 BUDAPEST GERGELY U. 37. FSZ. 11 . 

Adószáma: 18165465-1-42 

Képviselő neve: ISPANOVITY ÉVA 

Blrósági bejegyzés dátuma: 1996.07.27. Száma: 01 -02-0007143 

Közhasznúsági fokozata: @ !nincs [D j közhasznú Q kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mail clm: +36/70/931 -3001; ispi56@freemail.hu 

A kőbányai tagszervezet• 

Neve: 

Clme: 

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma. e-mail címe: 7. 018 fvl 1~ J Ü fi. 
A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 1- ·····--·-- .. ···------~- ! 

í 
-:-. o._., ~_ a1n: • •• \. i...: L..l r)·.:.,., , 

q,'1',l·1,·t 1 
1,1 :, 11:,i-, ( ~ . ! A szám lavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Rt . 

Címe: 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 6. l. __ 
Bankszámla száma: 11710002-20083021 

' A 1. ponl csak a nem kóbányai székhelyú, de Kóbányán tagszervezellel rendelkezó szeivezetek pályázata esetén töltendö ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölt i ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosltja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszlrozott pályázat megvalósltásával azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása. és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt. jogerős 

végzéssel elrendelt csőde ljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló. jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban el lene. r==i . ni 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: J_J iigen J_YJ I nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: 

b) a támogatás összege: ----------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: 

b) a támogatás összege: ----------------------------------
7. Kötelezettséget válla lok arra. hogy a pályázattal elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített hatá rid ő ig elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

KŐBÁNYA 
az élö város 



A pályázó neve: HORVÁT HAGYOMÁNYŐRZŐ EGYESÜLET 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Helyszln: Montenegró, Herceg Novi 
A Horvát Hagyományőrző Egyesület több nemzetközi fesztiválon is nagy sikerrel szerepelt. 
Ennek köszönhetően idén meghlvást kapott Montenegróba a "FESTIVAL FOLKLORA S 
PESMOM I IGROM KROZ HERCEG NOVI - 25-31 .08.2018" Nemzetközi ének és táncfesztivál 
Herceg Noviban - 2018. 08.25-31 . clm minden évben megrendezésre kerülő 
rendezvénysorozatra. 
Mivel egyesületünk céljai között szerepel a magyarországi horvát néphagyomány valamint a 
magyar kisebbségi politika eredményeinek nemzetközi megismertetése, örömmel tennénk 
eleget a megtisztelő meghívásnak. Montenegróval kulturális téren kevés az összekötő szál, 
ezért jó kapocs a számukra is közeli horvát néptánc, s egyúttal jó alkalom egy sikeres 
nemzetiségi támogatási modell bemutatására. 
Fellépő táncosaink száma 20 fő, klsérő zenekarunk a tököli Prekovac Együttes 8 fővel. A 
kiutazás időtartama , amely tartalmazza a fellépéseket és az utazást: 2018. augusztus 25-31 . 
Egyesületünk a fesztiválon két alkalommal ad műsort. A montenegrói közönségnek 
magyarországi horvát táncokat és énekeket ad elő. A fesztiválra több országból is érkeznek 
tánccsoportok . Mivel a fellépések az esti órában vannak házigazdánk gondoskodik arról , hogy 
megismerjük városuk műemlékeit és nevezetességeit. 
Egyesületünk célja , hogy bemutassa hagyományait és egyben megismerje egy ország 
kultúráját , múltját és vendégszeretetét. 

Költségek: 
- utazási költség (buszbérlés , 2000 km) 850 OOO Ft 

A program megvalósításának időszaka : (kezdete-vége) 

2018. augusztus 25-31 . 

KŐBÁNYA 
az élö város 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

autóbusz költsége 850 OOO 550 OOO 300 OOO 

Igényelt támogatás összesen: 300 OOO Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A nyi lvántartást vezető bíróság eredeti 30 napná l nem régebb i igazolása a szervezet 
nyilvántartásba n l évő adata iról 

A civi l szervezet létesítő okirata (egyesü letek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító ok irat) a szervezet képviselője álta l hitelesített másolata 

A nem kőbá nya i székhelyű , de Kőbá nyá n tagszervezettel re nde l kező szervezet 
esetében a nyilvántartást vezető blróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyi lvántartásban lévő adatairól, va lamint a szervezet igazolása a kőbánya i 

tagszervezet működéséről 

A szervezet tö rvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

Az e l őző évrő l szó ló beszámoló OB H-nál történő letétbe he l yezéséről szóló igazolás. a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló Iga zolás, a postára adás tényét Igazoló fe ladóvevény másolata 

május 3. 
Budapest. 2018. -------

igen nem 

({f: Cl 
~ 0 

0 o: 
0 o 
p 121 

D [if 

/~JPá;;~~·:' .. ._ 
/ •,)- ~ \ /; \ .. · 

{ :r: lcdll"Ct ~ . 

\,S e 6u>--,o v~·~ ~l;')\-~ ·····~ha ... 
A pályázó kőbá nyai székhelyű civf~f~vezet C/ 

A pá lyázó kőbá nya i tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

(egyesü let. alapítvány) cégszerű aláírása és'llé1tegzője .,,,,jl' 
··~ y._,.+.t.:cr 

Országos. regionális egyesü let. alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzőj e 

1, ll • ii \ •" • · \ 

• KŐBÁNYA 
az élö város 
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PÁLYÁZATI ADATLAP \ .. . [~;~~-~;~] 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására '1 

\ 
\ 

1. A pályázó adatai ·, ..... . -~" 
A pá lyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet. (egyesü let. 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Ifjúsági Elsősegé lynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) 

Székhelye: 1105 Budapest, Előd u. 1. 

Adószáma: 18079052-1-42 

Képviselő neve: Mihályi László 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1995.11 .28. Száma: 9 Pk61407/1995 

Közhasznúsági fol<0zata: (]nincs @l közhasznú [Dl kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mai l cím: +36209737373; ifelore@ifelore.hu 

A kőbányai tagszervezet* 

Neve: 

Címe: ----·- ·-- --- · ---·- ------··-·---~-·. --·-----· - ----·-······-····- ··-· .. , 
nr •p, i-rs;:T 1,()VÁ'f.'(,c v ,.-r,t.:(·, FT ! 1 , , ,_ . ., i, . , /\ ,}, . . ,.,1, ·-· 1 

Tagszervezet vezető neve: r<őn /~ ~;:YA r ,)o! .GA n~\,rr:~~- -·-·E1<1 I 1·1·\'/~ ·1'/~) , i 
· -·· .......... - ... . ... 'j' ·-· .......... "' i " "" .. - .·· ... 

Telefonszáma, e-mail címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: Erste Bank Hungary Zrt. 

Címe: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Bankszámla száma: 11991102-02155254 

.. .... .... ...... LilJ 
me:: lléklel . (' 

• A 1. pont csak a nem köbányai székhelyű, de l(öbányán tagszervezetlel rendelkezö szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsopor t országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önl<ormányzat (a továbbial<ban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításáva l azonos cé lra. 
3. A szervezetne l< nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt, jogerős 

végzéssel elrendelt csőde lj árás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
fo lyamatban ellene. . , 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: []igen @j nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesü lt a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: ·-· ----------------------------------

b) a támogatás összege: ------- ---------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesCilt nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:------------------------------------

b) a támogatás összege: ------- ---- ---- ------------------ -
7. Kötelezettséget vállalol< arra. hogy a pályázatta l elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és információk a va lóságnak megfelelnek. 1 KŐBÁNYA 

az élö város 



A pályázó neve: Ifjúsági Elsősegé l ynyújtók Országos Egyesülete (IFELORE) 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Egyesületünk e l ődszervezeteivel együtt már több évtizede tevékenykedik Kőbányán az 
elsősegé l ynyújtás oktatása és a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltése érdekében. Ennek 
keretén belü l nagy figyelmet fordítunk a serdü lők és fiatalok egészségkultúrájának javítására . 
Az IFELORE elsőso rba n az iskolán kívü li programok szervezésében veszi ki részét Minden 
harmadik tagunk vizsgázott e lsősegé l ynyújtó, akik az önkéntesség jegyében segítik 
programjaink megvalósulását 

Ennek keretén belül lehetőséget biztosltunk az újraélesztés tanulására, az ifjúsági szervezet 
országjáró túráin va ló részvételre, tömegsport programokhoz va ló csatlakozásra. Ezek által is 
pozitív értékeket adunk át az egészséges életmód kialakítására. E lsősegé l y tanfolyamunkon az 
életmentés sokfé le technikáját tanítjuk meg az érdek lődőknek . Foglalkozásaink lebonyolítását 
fe lkészült szakemberek vezetik, így szakoktatók , egészségügyi dolgozók, pedagógusok, 
ifjúság i vezetők stb. Havi egy alka lommal szervezünk fog lalkozást a KÖSZl-ben (Kőrösiben) , 
illetve nyáron a ba laton lellei táborban is. Kőbányai rendezvényeken, valamint egy-egy városi 
rendezvényen egészségmegőrző programot kínálunk a résztvevőknek . Így például pulzus és 
vé rnyomás, illetve testzsírszázalék mérés, va lam int e l sősegély bemutató és totó kitöltés. Ezen 
fe lül módunkban áll , több városban és kistelepülésen is közösségi rendezvények 
megszervezésére, ezekre a helyekre, általunk a kőbánya i fiatalok is eljuthatnak. 
Lehetőségei nkhez képest sok helyszínt vonunk be a szakmai és ifjúságvédelmi munkánk 
kiszélesítésére. Már több alkalommal kapcso lódtunk be tá rs szervezetek hason ló munkájába 
(MÁV-telepen, Hős utcában). Tevékenységünk sikeréhez új önkénteseket toborzunk. 

2018. évben több nagy programot és célt szeretnénk megvalósítan i: 
1. egyesületünk müködésének bőv ítése , új önkéntesek toborzása által , 
öt alkalommal, 10 egyesületi tag szervezésével rendezzük meg kb. 100 főnek; 
2. elsősegé l y tanfolyam indítása három helyen (Pataki Szakközépiskola, KÖSZI, MÁV-te lep) , 
három alkalommal, 15 egyesületi tag szervezésével rendezzük meg 6 napon , 3x20=60 főnek ; 
3. több klubfoglalkozást és szabadidős programot (3 túra, 1 háromnapos táborozás) szervezni , 
négy alkalommal, 12 egyesületi tag szervezésével rendezzük meg kb. 4x30=120 főnek ; 

4. együttműködn i kerületi ifjúsági és tömegsport szervezetekkel (Radar, BBU, KS Sportközp. ), 
három alka lommal, 3 egyesületi tag szervezésével va lósítjuk meg kb. 45 főnek ; 
5. részt venni minél több kőbá nya i tömegsport rendezvényen, azokat elsősegé ly ügyelettel 
támogatva (futórekord klsérlet, fö ld alatti futás stb.), öt alkalommal, 15 egyesületi tag 
szervezésével szervezzük meg min . 2ezer főnek ; 
6. az országos elsősegélyve rse nyen egy 5 fős csapatta l képviselni kerületünket, hét nap 
felkészü lés után , egy alka lommal, 8 egyesületi tag szervezésével va lósítjuk meg 5 fő 
versenyzővel. 

A fent nevezett célok és programok megvalósításához: 
papírárura (4x5e és 2x1 0e Ft= 40e Ft) ; mobil telefonköltség biztosítására a szervezésekhez 
(4x10e és 2x20e Ft= 80e Ft); önkéntesek fog lalkoztatásának kö ltségeihez: étkeztetés/helyi 
közlekedés/higién ia (4x10e és 2x20e Ft= 80e Ft) ; egészségügyi fogyóeszközökhöz : 
kötszer/sebfertőtlenítő/egyéb eü. (2x20e Ft= 40e Ft) ; szállásköltséghez: háromnapos 
táborozás (2éj x 20fő x 3e Ft= 120e Ft) , míg az étkezési és az útiköltséget a résztvevők fizetik. 
Fenti költségek felét egyesületünk önrészbő l tudja biztos ltani , míg a másik 50%-át nem, így ezt 
ez úton pályázzuk meg a Tisztelt Kőbányai Önkormányzattól. 

Az éves programunk megvalósításához és a cé l kitűzéseink eléréséhez, va lamint a kőbányai 
ifjúsági szervezet működéséhez a támogatásukra feltétlenü l számítunk ! 

A program megvalósításának idöszaka: O<ezdete-vége) 

2018. január 29 - 2018. december 31. 
E ·Ö·O·.( -:,i,'{-.\ 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnern 
megnevezése 

papír-írószer költsé& 

mobiltelefon-költség 

önkéntesek fog lalk'ü 

egészségügyi fogyóe 
e 

szállás költség 

Te ljes kö ltség Saját forrás Igényelt támogatás 

40.000 20.000 20.000 

80.000 40.000 40.000 

80.000 40.000 40.000 

40.000 20.000 20.000 

120.000 60.000 60.000 

Igényelt támogatás összesen: 180.000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 
A ny ilvántartást veze tő bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyil vá ntartásba n l évő adata iról 

2. 
A civ il szervezet l étes ítő okirata (egyesü letek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító ok irat) a szervezet képvise l őj e által hite lesített másolata 

A nem l<ő bá nya i szék h e l yű, de Kőbányán tagszervezettel re nde l l<ező szervezet 

3. 
esetében a nyilván tartást vezető bíróság eredeti 30 napná l nem régebb i igazolása a 
szervezet nyi lvántartásba n l évő adata iró l, va lamint a szervezet igazolása a kőbá nyai 
tagszervezet működésérő l 

4. A szervezet törvényes l<épvise löje aláírás i címpéldá nyánal< hite les másolata 

5. 
Az előző évrő l szó ló beszámoló OB H-ná l törté nő letétbe he lyezésérő l szóló Igazolás. a 
postára adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OB H-nál törté nő letétbe 
he lyezésérő l szóló igazolás, a postá1·a adás tényét Igazoló fe ladóvevény másolata 

ápril is 30. 
Budapest, 2018.------- ....-_......,.·-.. ., 
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PÁLYÁZAT ADATLAP 
..... J.}.: ..... melléklet az előt 

A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet. (egyesület. 
alapltvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civi l szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Jakab és Komor tér 6. Egyesület 

Székhelye : 1101 Budapest, Salgótarjáni utca 61/a/3/73 

Adószáma: 18739646-1-42 

Képviselő neve: Negyela László 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2016.02.25. Száma: 01-02-0016074 

Közhasznúsági fokozata:@lnincs Q közhasznú DJ kiemelten közhasznú 

Telefonszám. e-mail cím: +36-70/638-494 7 office@jkto6.hu 

A kőbányai tagszervezet* 

Neve: 

Címe: 

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma, e-mail címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: t 1,1. _., '! tl 
, 11,·_,?{\,,, 

Cime: OTP Bank Nyrt. 

Bankszámla száma: 11705022-21088713-00000000 

• A 1. pont csak a nem kőbányai székh elyű , de Kőbányán ta gszervezettel rendelkezö szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete töl ti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. 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 finanszlrozott pályázat megvalósltásával 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: D]igen ~ nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: 

b) a támogatás összege: ··-----------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:--------------·-----------------------

b) a támogatás összege: -----------------------------------
7. Kötelezettséget vál lalok arra, hogy a pá lyázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek . .. . ....... - ........ .... _________________ \.. 

J:NJ'tr)~ ~ ~@.duér 6. 
Dv VL. \.JY esulet 

"'~ ........ ...... _ .. ______ •{<> 

1.\_, ______ ...... - ----·'"' '" '-··-·---~-~ - -

KŐBÁNYA 
az élö város 



A pályázó neve: Jakab és Komor tér 6. Egyesület 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

A projekt célja a kőbánya i szakrális (egyházi) épített örökség népszerűsítése. Egy 
kiadvány-sorozatot kívánunk magyar nyelven megjelentetni, összesen 7 füzetet , melyben a 
történelmi egyházak templomai kerü lnek egyenként bemutatára. A kiadvány nyelve: magyar, 
terjede lme : 20-25 oldal/füzet; példányszám: 1.000/kiadvány=?. OOO, tervezett nagysága : A5 
méret. A füze tek mindegyikében feltüntetésre kerü l az adott egyházi közösség rövid története , 
a templom története, művészettörténet i j elentősége és ahol mód van rá , ott személyes, 
kőbányai visszaemlékezés is. 

A projektum célja, hogy népszerűs ítse ezeket a szakrá lis épü leteket (kato likus, református, 
evangé likus és az egykori zsinagógát), fe lhívja rájuk a figyelmet mint az épített kulturá lis 
örökségünk részére, ugyanakkor a (vallás)turizmust is segfteni kfvánja. Az é rdek lődő olvasó 
megismerkedhet ezekkel a kőbánya i kulturális örökségekkel, míg a kőbá nya i k a saját 
kerü letüket ismerhetik meg, ezá ltal pedig e rősöd het a loká lpatriarch izmusuk. 

A kiadványok szerkesztéséné l az adott egyházközösséggel/vallási fe lekezettel 
együttműködünk . A megjelent kiadványokbó l az érintett egyházközösségek rendelkezésére 
ingyenpéldányokat biztosftunk, a helyi oktatási- és kultu rális intézményeknek és az 
Önkormányzatnak tiszteletpé ldányokat juttatunk el. 

A tevékenység saj tónyilvános . A támogatót és a támogatás tényét a kiadványban fe ltüntetjük. 
Mindegyik kiadványt ISBN számmal látjuk el. 

A kiadványokat nyilvános rendezvény keretén mutatjuk be. 

A kiadvány tartalomfejlesztésében közreműködnek az Egyesület történész, teológus és 
örökségvédelemmel fog lalkozó tagjai. 

A projektum résztámogatás esetén is megvalósítható (részarányosan kevesebb füzet 
megjelentetése). 

A program megvalósftásának időszaka : (kezdete-vége) 

2018 .06.01 .-2018.12 .31. 

1 l{ŐBÁNYA 
a z élö város 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás megnevezése 

Kiadói tevékenység 900.000 50.000 850.000 

Célfel. könyvelési k. 70.000 20.000 50.000 

Kiadványbemutató 150.000 10.000 140.000 

Igényelt támogatás összesen: =1.040 .000,00- Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

igen nem 

1. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
~ PJ nyilvántartásban lévő adatairól 

2. 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében alapszabá ly, alapítvány raJ DJ esetében alapító okirat) a szervezet képviselöje álta l hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű , de Kőbányán tagszervezettel rende l kező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a Dl [OJ 
szervezet nyilvántartásban lévő adata iról. valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képvise l ője aláírási címpéldányának hiteles másolata ~ Dl 
5. 

Az előző évről szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás. a 
~ [01 postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mel léklet OBH·nál történő letétbe DJ Dl helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

04 .16. 
Budapest, 2018.----·---

I -~"··=· .. ·~~~---

~l\ t0" ,) Jakab és Komor tér-++,--+---++-_____ IJ_vv_, ____ _ 
EgyesDlet 
"~ ·---{<> 

A p lyázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
(egy sület. alapítvány) cégszerű aláírása és bélyegzője 

-- ·--··-----------------...! 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetöjének aláírása 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

KŐBÁNYA 
az é l ő város 
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\ -~--
\. --~· 1. A pályázó adatai .. . . . .. . . ~- .. 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kobanya1 szekhelyu c1v1I szervezet. <:gyesulet. 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkezo c1v1 I szervezet 

A pályázó civi l szervezet neve: Kontúr Közhasznú Egyesület 

Székhelye: Budapest 1106 Gyakorló u. 14 IV/23 

Adószáma: 18288267-1-42 

Képviselő neve: Balog-Urbanovszky Zsuzsanna 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2011.06.03 Száma: 01 OO/Pk.60251 /20 11 

Közhasznúsági fokozata : [Jlnincs 0 közhasznú 01 kiemelten közhasznú 

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

A kőbányai tagszervezet• 

Neve: 

Címe: ··:;):l:YN1~:~:\~-: ~[)(;:;?~~1)1~~,:~!/:::~/~·ll:li:.:;.:::t~A. j. ! 
['\ . ) /" J r 'I. , t ... l , , , 1 .t .... . . .. ..\ I • •• •• , • l 

lktató :,zjm 1li '.L 1!-::~.\~'J„JJ ;i{'(,[Y,.,(/_) 
) 1 

Tagszervezet vezetö neve: 

7nm I A I n 1 / Telefonszáma. e-mail címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

Flor;zmn: 
. . .... ..... .. ..... . 1 

A számlavezetö pénzintézet megnevezése: Magnet Bank ..... (1 1, Ufo,.h: 1 
11W/ lék l\')t i -----------------------+-, ---------;(f<::.;~n--. - .~ \~ 1 

Címe: 1062 Budapest , Andrássy út 98. . __ _ V C\).C, \.:'--<-. \ ,\1 \ 

Bankszámla száma: 16200216-17071460 

'A 1. pont csak a nem kőbányai székhelyú, de Köbányán tagszervezettel rendel kező szervezetek pályázata esetén t öl tendő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a lagcsoport országos vagy regionáli; szervezete tölti,;. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Föváros X. kerület Köbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pályázat nem irányul más forrásból finanszírozott pályázat megva lósításával azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerös végzéssel elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt. jogerös 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. . 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Qigen @l nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:-------------------------------------

b) a támogatás összege: ----------------------------·------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:------------------------------------

b) 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. 

KŐBÁNYA, 

/ 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem Teljes költség megnevezése Saját forrás Igényelt támogatás 

trambul in , sportszere 70.000.- 5000 65,000 

kézműves eszközök, 60.000 5000 55.000 

ellátás (étel, ita l) 40.000 10000 30.000 

nyomdai költségek, e 10.000 3000 7000 

Konténer rendelés, s; 150.000 5000 145.000 

Igényelt támogatás összesen: 302.000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban l évő adatairól 

A civ il szervezet l étesítő okirata (egyesületek esetében alapszabá ly, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képv ise l őj e ál tal hite lesítet t máso lata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 
esetében a nyi lvántartást veze tő bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a 
szervezet nyilvántartásban l évő adatairól, va lami nt a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működéséről 

A szervezet törvényes képvise l ője aláírás i címpéldányá nak hiteles máso lata 

Az e l őző évrő l szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-ná l történő letétbe 
he l yezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

május 1 
Budapest, 2018.-------
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A pályázó kőbán~ai székhely~ civ il szervezet 
(egyesü let, alapítvány) cégszerű aláírása és bélyegzője 

A pá lyázó kőbánya i tagcsoport 
vezetőjének alá írása 

Országos, reg ionális egyesü let. alapítvány 
cégszerű aláírása és bé l yegzője 
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• KŐBÁNYA 
az élö város 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatására --------.. -
1. A pályázó adatai 
A pá lyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbánya i székhe lyű civil ezeHe~yesüle·ti----\ 
alapítvány), valamint nem kőbánya i székhe l yű, de Kőbányán tagszervezettel rende l kező civil szervezet 

A pályázó civ il szervezet neve: Kőbánya i lrók, Költök Egyesü lete 

Székhelye: 11 01 Budapest, Hungária krt . 5-7., 11.ép.2„ lh ., 7/2. 

Adószáma: 18193350-1-42 

Képv i selő neve: Oszvald György 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2007 . 04.1 9 (módosítás jogerő : 201 6.04.15). Száma: 01-02-0012451 

Közhasznúsági fokozata: Q nincs ra közhasznú iCJ kiemelten közhasznú 

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

A kőbányai tagszervezet• - --·-· -~- ·· --· --·~ ·· --- : ~~~r;~-·.;,;:.·,·p;/~1' 
BUD1\ ''A.lJ. , "· , -·· <> ' .•• 1 

Neve: "'((~)I' / 'J"''A "j' ... ,,~[ ( ' i ., 'n~vq,:m í i, i,',\, \ ;, } ' l 
l , H.I~ \ t'.. ' \! . ,t·'\ ~· .. _ .. - · - ·_:__.::_ .. , - . \ 

\ - - - - 1 S J \ ') r- i v\ v ("C\ \ 

\ Iktató"'"' Yc~:t'"-" Címe: 

Tagszervezet vezető neve: 

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

A pá lyázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 
rlb HoJ!.Tc'i: 

"i'iiöiiii'1~1i' - ~ ' 
A számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Ny Rt. Köbán_y_a_i _fi_ó_k _ _.._ _ __ .c__--'------· _(\1-J~f''J_ t ,J1 
Címe: 1102 Budapest, Körösi Csoma stn y. 6. 

Bankszámla száma: 11710002-20084967-00000000 

'A 1 pont csak a nem kőbányai szék helyű. de Kőbányán tagszerveze ttel rendelkező szervezelek pályázata esel én töltendő ki. Ebben az eselben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionllis szervezete tolt, ki. 

Ii. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. l<erület l<őbá nyai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önl<0rmányzat) által meghatározott l<eclvezrnényel<et. 
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. j ogerős 

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló. jogszabályban meg l1atározott eljárás nincs 
fo lyamatban ellene. n · 5.· 

4. A szervezet a támogatás tel<intetében adólevonási jogga l rendelkezik: I._J igen ~ nem 
5. Am ennyiben 2018-ban már részesült a Kőbánya i Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: 

IJ) a támogatás összege: 
6. Amennyiben 2018-ban már részesü lt nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: -------------------------------- ----

b) a támogatás összege: __________ _ 

7. Kötelezettséget válla lol< arra, l1ogy a pá lyázatta l elnyert támogatással a szervezet 
az Önkormányzat felé a megá llapodásban rögzített határidőig elszámol. 

8. A pályázatban megadott adatok és információi< a va lóságnak megfelelnek. 1 KŐBÁNYA 
az é!ö \1éro~ 



A pá lyázó neve: Kábányai lrók, Költök Egyesülete 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

A KIKE 2018. évi antológiájának elkészítése, kiadása 

A KIKE 2018-ban már a 10. antológia kiadására készül , mint tette ezt ddig minden évben. Az 
antológia a tagok egész éves alkotói munkájának összegzése. 
Ez évben is lesz vendégoldal , melyek Kőbányán élő vagy dolgozó amatőr költök, írók munkáit 
kívánja bemutatni : köztük stroke-on átesett, jelenleg is rehabilitáció alatt álló beteg és egy 
közalkalmazott versei is helyet kapnak. 
A tervek között szerepel a vedégoldal diákírók műveivel való színesítése is. 
A kötetet továbbra is a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete művészeinek munkái 
illusztrálják. 

Tervezett műszaki jellemzők : 

A/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 kiszállítás 2017. november 30. Antológia 
bemutatása 2017 . december, de legkésőbb 2019. január hó . 

Költségvetési terv: 

Eddigi nyomdai ismereteink és tapaszta lataink szerint a tényleges nyomdai előállítási költség a 
jelzett paraméterekkel 180-200 ezer Ft. 
A KIKE vállalja, hogy a szerkesztési, lektorálási feladatokat, a fotók nyomdai előkészítését , 
melyek összértéke 100-120 ezer Ft, saját erőként teszi hozzá a kötethez. 

Fentiek alapján a tényleges összeg (a költségek maximumán): 320 OOO Ft 
A pályázott összeg (az önrész nélkül): 200 OOO Ft 

-----·----

A prog1·am megvalósításának iclöszaka: (kezdete·vége) 

2018 . május 2. - 201 8 december (nyilvános bemutató, legkésőbb 2019. január) 

1 KŐBÁNYA 
az é!ö va ros 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

nyomdai munkák öl 320 OOO Ft 120 OOO Ft 200 OOO Ft 

Igényeit támogatás összesen: 200 OOO Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévö adatairól 

A civil szervezet létesítö okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képvíselöje által hitelesített másolata 

A nem köbánya i székhelyű, de l(őbányán tagsze rvezettel rende l kező szervezet 
esetében a nyilvántartás t vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévö adatairól, valamint a szervezet igazolása a köbányai 
tagszervezet működéséről 

A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

Az e löző évröl szóló beszámoló OBH-nál történö letétbe helyezéséröl szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

l<özhasznú szer vezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

május 02 . 
Budapest. 2018.--------
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A pályázó köbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regioná lis egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzöje 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatására l L_.. · · -·--
1. A pályázó adatai -·----+---_.. 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet. (egyesület. 
alapítvány), va lamint nem kőbányai székhe l yű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Kőbányai Képző-és Iparművészek Egyesülete 

Székhelye: 1102 Liget tér 2. II. em. 10 

Adószáma: 18170524142 

Képviselő neve: Horváth György 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2000. 08. 11 Száma: PK. 60446/2000/2 

Közhasznúsági fokozata: 0nincs Qj közhasznú Q kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mail cím: 06309864618 e-mail: horvathgyorgyO@gmail.com 

A köbányai tagszervezet• 
--- ~---- ---h- ~------- - · ···- ~·· -·~····· ·- - · .. ---· 

Neve: 
IlUD/<,PES~' FÖVAROS )i. ,.:•:l; '.:1.:::c,, 

KŐBAHYAI í'OI.G/~ r~'.',lY"TFF.1 1-;1 ·· 'At',' 

Címe: 

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma, e-mail címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. Budapesti fiók 

Címe: Bp. X. Kőrösi Csoma Sándor sétány 6 

Bankszámla száma: 117 1 OOO 2200 83966 

llctatósdim 

Uöszúm: 

J ____ .. .. 

?018 MAJ O i:. 

.. ..... .. .. . .r, '.J 
i110 llék!:.:,; 

' 

' A 1. pont csak a nem kóbányal szék he lyű , de Kőbányán tagszervezettel rendelkezó szervezetek pályázata esetén töltendó ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete lölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. 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 

végzésse l elrendelt csőde ljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. · 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Digen Dl nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat álta l nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:-----------------------------------

b) a támogatás összege: ----------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:-----------------------------------

b) a támogatás összege: -------------------------- --------
7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pá lyázatta l elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. h'.- ll · ll ·,\ ·N· Y ·,\ ..-· 
8. A pályázatban megadott adatok és információk a va lóságnak megfelelnek. 

• KŐBÁNYA 
az é l ő vá ros 



/ 
A pályázó neve: Kőbányai Képző-és Iparművészek Egyesülete - / _______ ./ 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

A Kőbányai Önkormányzat támogatását kérjük az alábbi célok megvalósításához: 
1.) Szinvonalas kiállítások létrehozása , megrendezése és kommunikálása. 
2.) Művészeti Műhely foglalkozások, önismereti foglalkozások szervezése; közösségépítés és 
tehetséggondozás céljából. 
3.) ,,Kőbánya - Élő Város" koncepcióhoz kapcsolódva hozzájárulni a kulturális tevékenység és 
öntevékenység révén a kőbányai életminőség és a város presztízsének még további 
emeléséhez. 
4,) "Kerítéstárlat"-or tervez az Egyesület, amely villámalkotások egynapos kiállítása lesz. 

Bővebben: 
1.) Kiállítás-szervezés, az idén eddig már három helyre hívtak: 
a. Budán a MAG galériában , már le is zajlott „Kitekintés" címmel a kiállítás február 8-22. között. 
b. Pécsett, június 29-től július 26-íg állítják ki a kőbányai művészek munkáit „Nyári fények" 
címmel a Civil Házban. Továbbá felkérték a Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesületét, -
hogy a tavalyi egri programhoz hasonlóan - tartsunk a kiállítás mellett művészeti műhely és 
művészetterápiás foglalkozásokat is . 
c. Balassagyarmaton a Palócz Múzeum hivta meg az Egyesületet egy kiállítás 
megrendezésére, a pontos dátumról még nem született döntés. 
Minden kiállítás rendezés költségekkel jár: az utaztatott képek „pukkantós" műanyag fóliával 
va ló becsomagolása , maga az utaztatás, a kiállítási installáció létrehozása , valamint a plakátok 
kinyomtatása. 

2.) Mi a kiállítások mellé „csomagtervet" ajánlunk; művészet i műhelyfoglalkozást 

gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt, méghozzá ennek nemcsak rajzos , festészeti formáját, 
hanem közös zenéléssel, szerepjátékkal kiegészített válfaját is. Amennyiben lesznek művészeti 
műhelyfoglalkozások, úgy azok anyagigénye is pénzbe kerül. 

3.) Az Egyesület a maga szerény eszközeivel szeretne hozzájárulni a kőbányai élet vonzóbbá 
és boldogabbá tételéhez. Ahogy két éve sikeres volt a főleg vakációzó gyerekek számára 
szervezett, az Újhegyi Művelődési Központban megrendezésre kerülő „Tér-Köz" projekt, vagy a 
Szent László napi, a Templomkertbe kihelyezett műhelyfoglalkozás úgy a jövőben is készek 
vagyunk hasonló események lebonyolitására! 

4.) "Kerítéstárlat" ünnepkörhöz kapcsolódóan egynapos, meglepetés-kiállítás lesz, interaktiv 
alkotói folyamat, villámalkotások bemutatója. 

A program megvalósításának idöszaka: (kezdete-vége) 

2018. január 1. - 2018. december 31 . 

)s·ll· IL ·,\ ·S· Y ·,\ 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése 

Kiál lítási kellék 

Művészeti eszközök 

Utazási költség 

Nyomda, grafika 

Teljes költség 

60 OOO 

150000 

50000 

120000 

Igényelt támogatás összesen: 355000 R 

Saját forrás Igényelt támogatás 

10000 50 OOO 

15000 135000 

50000 

120000 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

/ 

igen nem 

1. 
A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet ~ Pl nyilvántartásban lévő adatairól 

2. 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 

~ Pl esetében alapító okirat) a szervezet képvise l ője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

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

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 81 Pl 
5. 

Az e l őző évről szóló beszámoló OBH·nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a ~ I Pl postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH·nál történő letétbe Dl Dl he l yezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

május 3. 
Budapest, 2018. ------- ~ e,'=> warrn~·,, 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

/ . . / / / 'o' 6'~°'\ . J, A .- ·-··, ,..,'V ~ \ 
í . .· 1 , .;:-< r 

·•.--/1/' Y ~ ;,'·) / ~ . ~ 

A pályázó kőbányai szé'khelyű civi'I ~z~~v~::t ;! l{{tE l 
(egyesület. alapítvány) cégszerű aláírása és bélye~~ie,. ~ .,.. ~ & 

Országos. regionális egyesület. alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

\ Qo- "; ,.0 ~.. b( <l> 
·. ~ ilrn: t(J 170'52- ,, / 
'\.. . ' / 

"'- --~~~~~--/ 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pá lyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett köbéinya i székhe l yű civil szervezet. (egyesület, 
alapitvány), valamint nem kőbá nyai székhelyű , de Kőbányán tagszervezettel re ndelkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Lokomotív Turista Egyesület 

Székhelye: 1103 Budapest, Csombor u. 4/1. 

Adószáma: 19620039-1-42 

Képvis el ő neve: lspánovity Márton 

Bíróság i bejegyzés dátuma: 1990. 04. 19. Száma: 11. Pk. 62.212/1990. 

Közhasznúsági fokozata: Q nincs 10] közhasznú Dl kiemelten közhasznú 

Te lefonszám. e-mail cím: 30/549-2668, martin .ispanovic@gmail .com 

A kőbányai tagszervezet* 

Neve: 

Cím e: 

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma. e-mail címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adata i: 

A szám lavezető pénzintézet megnevezése: Pátria Takarékszövetkezet 

Címe: 2230 Gyömrő , Szent István utca 28. 

Bankszámla száma: 65100 11 8-11264147 

'Al. µunt t sak a nem kübár;y,i széklie lyű , cle KötJ,ir,yán tagszervezettel remlrlkezci s1erve1etrk pályJ1ata esetén tö!trndci ki. EIJIJen az esetben a 1. pontot a ttlgcsoport rir,1j9os vayy rey!or,Jlis swrve1ete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Fővá ros X. kerü let Kő bánya i Önkormányzat (a tová bbiakban: 

Önkormányzat) álta l meghatározott kedvezményeket. 
2. A pá lyázat nem irányul más forrásból fi nanszírozott pá lyázat megvalósításáva l azonos cé lra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll j oge rős végzéssel el rendelt végelszá molás vagy felszámolás alatt, joge rős 

végzéssel elrendelt csődeljá rás vagy egyéb. a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: O]igen 01 nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbá nya i Önkormányzélt által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: 2018-ban nem kaptunk támogatást 

tJ) él támogatás összege: -------------------------- --------
6. Amennyiben 2018-ban má1· részesült nem a Kőbá nya i Önkormányzat álta l nyújtott támogatásban: 

) á tá él
. 201 8-ban még nem kaptunk támogatást 

a a t moga s e Ja:------------------- - --- - ---------- -

b) a támogatás összege: ---------------- ---- - - --- ---------
7. Kötelezettséget vé'llla lok arra. hogy a pályé'lzatta l elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megá llapodásban rögzített l1atáridöig elszámol. K· •)·ll ·,\ · N · Y·>. 

8. A pá lyázaw an megadott adatok és információk a valóságnak meg felelnek. 

• KŐBÁNYA 

,' , 



A pályázó neve: Lokomotív Turista Egyesület 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

A Lokomotív Turista Egyesület 2018. szeptember 12-én autóbusztúrát szervez az egyesület 
nyugdíjas korú tagjai számára. melyen a Észak-Dunántúl legszebb városait kívánjuk 
meglátogatni . 

Az 1949-ben alapított és immár 69 éve folyamatosan működő Lokomotív Turista Egyesület 
Kőbányai székhellye l bejegyzett közhasznú társadalmi szervezet. Tevékenységünk során 
együttműködünk a X. kerületi Természetbarát Szakbizottsággal és 2011 óta tagszervezete 
vagyunk a Kőbányai Sportszövetségnek. Egyesületünk tagszervezete a Magyar Természetjáró 
Szövetségnek (MTSZ) és a Budapesti Természetbarát Sportszövetségnek. 

Az egyesü let alapszabályban rögzített l egfőbb célja a sportje ll egű, aktív túrázás , a szabadidős 
természetjárás meglévő igényeinek kielégítése a gyalogos, a teljesítménytúra, a kerékpáros, a 
magashegyi és a technikai turisztikai szakágak területén . 

Tag létszámunk évek óta nő , 2017-ben meghaladta a 300 főt. Tagjaink között mindig is 
megtalá lhatók voltak a szociálisan hátrányos helyzetűek, különös tekintettel a nyugd íjasok. 
Nyugdíjasaink száma eléri a 150 főt, több önálló nyugdíjas csoportunk van. Egyesületi tagjaink 
között mintegy 35 fő kőbánya i lakos, ebből 20 fő nyugdíjas. 

Egyesületünk éves túraprogram szerint működik , mely programban mindenki korosztály 
megta lálhatja a számára megfe le l ő túrázási l ehetőséget. A nyugdíjas korosztá ly számára 
2016-ban rendeztünk először igen sikeres autóbuszos túrát a Mátra hegységbe, melyet 
2017-ben újabb túra követett a Balaton-fe lvidékre. Idén immár harmadik alkalommal az éves 
programunkba meghirdettünk egy autóbusztúrát, melyen 45 - 50 fő részvételére számítunk. 

A autóbusztúra útvonala: Budapest - Esztergom - Komárom - Tata - Budapest 

Autóbusszal megteendő távolság: kb. 220 km 

A túra e lső állomásaként Esztergomban megtekintj ük a Bazilika épü letét és Kincstárát, 
valamint a Vármúzeumot. Komáromi látogatásunk során a Monostori erődöt, míg Tatán az 
Öregvárat és a Kuny Domokos Múzeumot kívánjuk fe lkeresni . 

A kért támogatásból részfinanszírozás! kívánunk biztosítani az autóbusz bérléshez, a csoport 
megvendégeléséhez és múzeumi belépőkh öz. Ezzel a résztvevő nyugdíjasok számára 
csökkenteni tudjuk a részvéte li díjat. 

Egyesületünknek nincsen támogató bázisszerve, így a kőbányai önkormányzat által nyújtott 
támogatás igen fontos egyesületünk számára. A kapott támogatás hozzásegít bennünket egy 
2018-ra tervezett fontos programunk sikeres lebonyolításához. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 

2018. szeptember 12. 

/ 

>-.· •"1 · 11 ·,\ ·'" · \· .: . 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás megnevezése 

Különjáratú autóbuj 100 OOO 20 OOO 80 OOO 

Vendéglátás 100 OOO 50 OOO 50 OOO 

Múzeumi belépők 110 OOO 60000 50000 

Igényelt támogatás összesen: 180 OOO Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

igen 

1. 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a szervezet [2iJ nyilvántartásban lévő adataíról 

2. 
A civ il szervezet l éte sítő okirata (egyesületek esetében alapszabá ly, alapítvány Ril esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbánya i székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel re ndelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető l)íróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a Dl szervezet nyilvántartásban l évő adata iról, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata [ijl 

5. 
Az előző évről szó ló beszámoló OBH-nál törté nő letétbe helyezéséről szóló igélzolás, a í[2jl postára acJás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szerveze t esetében a közhaszn úság i mellék let OB H-nál történő letétbe 01 he lyezéséről szóló Igazolás, a postára adás tényét Igazo ló feladóvevény másolata 

április 30. 
Budapest, 2018.-- - ----

A pá lyázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégsze rű aláírása és bé lyegzőj e 

nem 

p j 
c-1 D , 

DJ 

C] 

!Dl 
!Dl 

KŐBÁNYA 
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PÁLYÁZAT A AT 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pá lyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székl1elyü civ il sze rvezet, (egyesü let, 
alapítvány), valamint nem kőbánya i székl1elyü, de Kőbányán tagszervezettel rende l kező civil szervezet 

- ------- -----··-----------------------··---------------
A pályázó civ il szervezet neve: Magyarország i Lengye l Kato likusok Szent Adalbert Egyes! 
-----------·-----·-··---·-·--·-·--·-------··-----··----·-·-· ·--··-----------·--·-··--------
Szél<l1elye: 1103 Budapest, Óhegy u .1 1. 

Adószáma: 1804334 1-1-42 

Képv i sel ő neve: Molnárné Sagun Zdzislawa 

Bíróság i bejegyzés dátuma: : 1993.01. 11 Száma: Pk. 69.897/1992/2 

Közl1asznúság i fokozata: [ ] nincs iw közhasznl'.1 10 kiemelten közhasznú 

Telefonszá m, e-mail cim: 1-2626908, adalbert@dombudapeszt. com 

A kőbányai t agszervezet' 

Neve: 

Címe: 

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma, e-mail címe: 

A péí lyázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A sz á m l.ivezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank NyRt 

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

Bankszámla szá ma: 1171 4006-20301 310 

' A 1. pont csak a nem kól1ány21 székhel'/U. de Kobányán lagmrvezellel rendelkező szervezetek pályázata esetén tollendó ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy re11 ion,ilis szervezete tol ti k1. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztos ítja a nagycsaládoso l< részére a Budapest icöváros X. kerület Kőbánya i Önl<0rmányza t (a tovább iakban: 

Önkormányzat) által meghatározott keclvezményeket. 
2. A pá lyázat nem irá nyul más forrásbó l finanszírozott pá lyázat megvalósításáva l azonos célra. 
3. A szervezetnel< nincs köztc1 rtozása, és nem áll joge rős végzéssel elrendelt vége lszámolás vagy felszámolás alatt, jog e rős 

végzéssel el rendelt csőde lj árá s vagy egyéb, a megszC1ntetésére irányuló, jogszabá lyban rneg l1atározott eljárás nincs 
fo lyamatban ellene. ·- · 

4. A szervezet a támo~Jatás tekin te tében adólevonási jogga l rendelkezik: [ ] igen [_lj nem 
5. Amennyiben 2018-1Ja11 rná r részesül t a Kőbé'l nya i Önkormá11yzat cí lta l nyújtott tám ogatás 1Ja11: 

a) c1 támoga tás célj a: ···-····--··· ···-··--··----····-·- ··-···-· - ··-·-·-·· --··-···-·-···-···-··-·· -··-

IJ) a támogatás összege: --··-·-·-·-···-·---·--·--·--·-·---·-·-···-··-·-··---·-··-----··---·-·--··-··-·-·--·--··-·-·------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesül t 11 e111 a f<őlJcí nya i Önl<orrné'lnyzat által nyújtott tárnoga tás lJan: 

a) a támogatás cé lja: --------·---------------·--·---------------

b) a támogatás összege: ____ ·----·--- - --
7. l<ötelezettséget vá llalok arra, hogy a pá lyá zat tal elnyer t támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megállapodásban rögzített l 1 atá ri d ő i g elszámol. 
8. A pályázatban megadott ada tok és inform ációk a valóságnak megfelelnek. 

!KŐBÁNYA 
,,,~ ~!() \' 1r,:1.=, 



IV. Költségvetés 

A kiadásnern 
meg nevezése 

személyszál lítás 

szá llás.étkezés 

belépök 

Tel jes költség 

658.000, -Ft 

420 .000,-Ft 

160.000,-Ft 

Igényelt támogatás összesen: 300 .000 ,- Ft 

Saját forrás lrJé nye lt támogatás 

358.000 ,~Ft 300.000 ,-Ft 

420.000,-Ft 0,-Ft 

160.000,-Ft 0,-Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

--·--------·-·---·--...... ___ ,, ___ ,, ___ ,, _______ , ___ ,,_,_,,_ .. _ .. _, ____ ·--·-··-.. ---·-·-.. -· .. ·--.. _ .. _,, __ .. _ .. _,,_,. _____ ,, ___ ._,, _____ igen ___ ne n::_ ___ ... 

,. 

2 

3. 

A nyilvántar tást vezetö IJíróság eredeti 30 napnál nem régebb i igazolása a szervezet 
nyi lvántartásba n lévö ada tairó l 

A civil szervezet létes ítö ok irata (egyesül etek esetében alapszabá ly, alapítvány 
esetében alapító oki rat) a sze rvezet képvise lö je által l1itelesíte tt másolc1ta 

A n.em köbányai szél<helyü, de l<öbányán tagszervezettel re ndelkezö szervezet 
esetében a nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a 
szervezet nyilvánta1'tásbc1n lévö adatairól, valam int a szervezet igazolása a l<öbányai 
tagszervezet működésérő l 

4. A szervezet törvényes képviselöje alá írási cimpélclányánal< hiteles másolata 

5. 
Az elözö évröl szóló beszámoló OBl+nál történő letétbe l1elyezéséröl szóló igazo lás, a 
postár·a aclás tényét igazo ló fe ladóvevény másolata 

[21 D 

[D 

Cl 

0 

D 
·----·-------··------··----------·----------.. ----------·-

6. 
Köz hasznú szervezet esetében a l<özl1asznúság i me llél<let 013H-nál tör té11 ö letétbe 
helyezésé röl szóló igé1zolás, a postá ra aclás tényé l i~Jazoló felilclóvevény rn áso léllél 

május 02. 
Budapest , 2018. ----·-·-·------.. ----

A pá lyázó kőbányai tagcsoport 
vezetöjének aláírcis,1 

Or·szágos, reg ionális egyesü let, alapítvány 
cégszerC1 <1láírásé1 és IJélyegzöje 

[] 

~ 
KŐBÁNYA 
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~ YÁZ 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. 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 pá lyázó civ il szervezet neve: Magyar Szakszervezeti Szövetség 

Székhelye: 1068 Budapest , Városl igeti fasor 46-48 

Adószáma: 18524040-2-42 

Képvise l ő neve: Kordás László 

Blróságl bejegyzés dátuma: 2014.02.28 Száma: 01 OO/Pk.60783/2013 

Közhasznúsági fokozata: [Zi]nlncs DJ közhasznú DJ kiemelten közhasznú 

Te lefonszám, e-mail cím: 06 1 3232 650, tltkarsag@szakszervezet.net 

A kőbányai tagszervezet* 

Neve: MASZSZ Kőbányai Nyugdíjasok Szervezete 

Címe: 1105 Budapest, Szent László tér 7-14 

Tagszervezet vezető neve: Mester Lászlóné 
BlJDAPEST FÖVÁROS X. KEI! f.; 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Címe: 1051 Budapest, Nádor utca 16. Elöszárn: .. ... dh 

Bankszámla száma: 11784009-20603650 

\ 
' A\. pont csak a nem köbányai székhelyú, de Köbányán tagszervezetlel rendelkezöszervezetek pályázata esetén töltendö ki. Ebben az esetben a t. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a tové1bblakban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pályázat nem Irányul más forrásból flnanszlrozott pályázat megvalósításával azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzésse l elrendelt végelszámolás vagy felszámolás alatt. Jogerős 

végzésse l elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére Irányuló, Jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. nl F7il 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik_: 1=-]_Jlgen ~ 1 nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: Nem részesü ltünk támogatásban 2018-ban 

b) a támogatás összege: _o _________________________________ _ 
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

) tá tá él
. Nem részesültünk támogatásban 2018-ban 

a a moga s c Ja:------------------------------------
0 

b) a támogatás összege: ----------------------------------
7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. h l) 11.\ ·" \ .\ 

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

.~ - \\ 

9 KŐBÁNYA 
az élö város 



A pályázó neve: Magyar Szakszervezeti Szövetség 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Reményeink szerint a pályázat lehetöséget teremt a szervezet számára, hogy 52 fös 
tagságunk egy közösség építö és értékteremtö kirándulás keretében jobban megismerje 
egymást. A résztvevökkel közösen eltöltünk közösen 1 napot, ahol városnézö programon 
veszünk részt. Elöször Zebegényben megtekintjük Kós Károly és Jánszky Béla által tervezett 
római-katolikus templomot és meglátogatjuk a Hajózástörténeti Múzeumot. Zebegényi 
programunk, után Nagy-Börzsöny látnivalókban gazdag települését idegenvezetökkel sétálva 
nézzük meg . A helyi nevezetességek, után Vízimalom hoz sétálunk, melynek történetét a helyi 
vezetö érdekes bemutatója keretében ismerhetjük meg . Ezután Szlovákiába egy kis településre 
Sahyba utazunk. Sétálgatva ismerkedünk a kis faluval és határon túli magyarokkal. Ezen 
program végeztével , Vácra megyünk, ahol városnézést tartunk idegenvezetöi kísérettel. 
Megtekintjük a püspöki várat és Ferencesek templomának épületét , a Dunakorzót, valamint a 
Migazzi tér egyházi épü leteit a székesegyházzal. Haza érkeznénk este hét óra fele . 

Még 2018-ban szeretnénk a tagjaink számára egy szép és kellemes összejövetelt szervezni, 
ünnepi műsorral kiegészítve. 

A program megvalósításának idöszaka: (kezdete-vége) 

2018.08.12; 2018.12.12 

h O 11 \ ', \ .\ 

• KŐBÁNYA 
az élö város 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése 

Buszbérlés 

Teljes költség 

300.000 

Saját forrás Igényelt támogatás 

40.000 260.000 

Rendezvényszervezé 
e 1 DO.OOO 20.000 80.000 

Igényelt támogatás összesen: 340.000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

igen nem 

1. 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet P] C211 nyi lvántartásban lévő adata iról 

2. 
A civi l szervezet l é tesítő okirata (egyesü letek esetében alapszabá ly, alapítvány lwl Dl esetében alapító okirat) a szervezet képviselőj e álta l hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű , de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyi lvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 01 Dl szervezet nyi lvántartá~n lévő adatairó l, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működésérő l 

4. A szervezet törvényes képv i selőj e aláírási címpéldányának hiteles másolata í0J Dl 
5. 

Az e l őző évről szóló beszámoló OB H-nál történő letétbe helyezésérő l szó ló igazolás, a ,~ 01 postá ra adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

6. 
Közhaszn ú szervezet esetében a közhaszn úsági melléklet OBH-nál történő letétbe 101 ra1 he l yezésérő l szó ló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

04.21 
Budapest. 2018. -------

. /\agyar Szakszervezeti 
Szö~tség Kőbónyal 

A pályázó kőbánya i tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

, r wjNyugdljas Szervezete J.o )-1 ~~" Szent L tér 7-14. 

A pályázó kőbányai székhe lyű civ il szervezet 
(egyesü let. alapítvány) cégszerű aláírása és bé lyegzője 

/.si~üivb~i~-.... 
;;; ~,f; ''/ :: ·, 

-~----.... ,&:JV t'·t ·. ·\ 
~ ....-:? ~-· (ú q\ 
~-- ~ i,;; 

~- .1 ' '11 

Országos. regioná lis egyesü let. al~@,t_vány El NÖ'~ 1~ ! 
cégszerű aláírása és bé l yegzője~ • - ' ' 1.,.y 

~ /' ~--,.,.,-

KŐBÁNYA 
az élö város 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 

fi~. 
"".:.-·~mn...-:~léklet az terJesztesr,c 

J !('l'ATAS RA ATVÉVE: 

A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet, (egyesület, ·--..:.,----
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel 'r'enOefkező civi l 's'ze7vezet 

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

Székhelye: 1108 Budapest, Takarék u. 14/207 

Adószáma: 18199198-1-42 

Képviselő neve: Oláhné Jelli Zsuzsanna 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2009.március 7. Száma: 16.PK.60.890/2008 

,;="
Közhasznúsági fokozata: :0 nincs 

' 
l[{i. közhasznú 
1 

rr kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mai l cím: 06-30-7 40-0119 jellízsuzsa@gmail.com 

A kőbányai tagszervezet* 

Neve: Magyar Szív és Tüdőátü ltetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 

Címe: 1108 Budapest Takarék u. 14/207 
• • . 1 

---------------·---------------r------B_t_Í_D_A_t_'F-~-/.-r -F~(~)l-/ ,~\ ~R~.0~,~~.=;(~.~~~~/~ .. 1~1·, ,1,,~l 1 

Tagszervezet vezető neve: Oláhné Jelli Zsuzsanna I~Őll,~.N'{A, r:H.CtÍ. r:\·ffr T1.:r i 1-:ff'',\TA ~· .. \ 

·-:~:·s~-f:~i:~·-· i.·:1-1-sis· ;DjE\. t c.(: . \ Telefonszáma, e-mail címe: 06-30-740-0119 jellizsuzsa@gmail.com 

1 

1 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: ' A • 1' . 1·1 ' i_ íV,l\ 1 h . 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: Erste Bank Hungary Zrt . ·j 
.dt:i---YJöcidc: ! 

/ fil(.'Ji lékkit j Címe: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 

Bankszámla száma: 116000006-000000_o_o_-3_4_0_3_5_75_3 _ _ ________ L_._· ________ '~_.·_r_'"~Q_ ~\.-~ ~,. H ! 
• A 1. pont csak a nem kőbánya i siékhelyO, de Köbányán ta gszervezettel rendelkezó smvezetek pályá za ta esetén tö ltendő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális m rvczcle tolli ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. 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. f=i' n · 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: L J igen J.yJ nem 
S. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: 

b) a támogatás összege: - ---- --· --- -------- ------------ --· ____ _ 
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:---- ----------- - ---------- ---

b) a támogatás összege: 
7. f(öte\ezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. ' '; 

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

• :{1Ő2 1~1·~ 1! 
az élö va ros 



A pályázó neve: Magyar Szív és Tüdőátültetettek Sport, Kulturális és Érdekvédelmi Egyesülete 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Az MSZTE fő tevékenységi körébe tartozik a szív- és tüdőátültetettek rehabilitációjának 
segítése. A fiz ikai 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 é letminőség javulásának kihasználását, az új szerv 
elfogadását. Az egyesület kulturá lis és szabadidős programokkal, előadások, közös 
rendezvények szervezésével szeretné a szív-és tüdőátü l tetettek közösségi életét szervezni és 
ezeken a találkozókon a kezelőorvosokka l kiegészülve segíteni tagjait új életüket elfogadni, 
tartalmassá tenni. Ebbe a programba illeszkedik a balatonfüredi rehabil itációs tábor. 
A négy napos betegtalálkozóra szeretnénk meghívni az utógondozásért fele l ős orvosi team 
egy-egy tagját, a fiz ikai rehabilitációért fe l e l ős gyógytornászt illetve az adott témában jártas 
pszichiátert. A tábor ideje alatt l ehetőség lenne a nemrég transzp lantá lt és i dősebb betegtársak 
tapaszta latcseréjére, csoportos pszichiátria i fog lalkozásokra, közös sportolásra szakember 
felügyelete mellett. Kihasználva a környezet adta lehetőségeket kirándu lással és esti 
szabadidős programmal színesítenénk a programot. Tervezett tevékenységek : 
• orvosi beszámoló, előadás a szív- és tüdőátü l tetettek rehabilitációjáról , helyzetéről , 

lehetőségeiről , kötetlen beszélgetés 
• kiscsoportos foglalkozások a meghívott pszichiáter szervezésében az új életkörülményekről , 
szervbefogadásról, csa ládról , munkahelyről, az életminőség javulásának hatásáról 
kapcsolatainkra 
• tájékoztató a meghívott gyógytornász előadásában a kapott szerv fizikai rehabilitációjá ról, 
edzésérő l , fejl esztésérő l , megfe l e l ő kardio- és l égző torna gyakorlatok bemutatása és 
elsajátítása, közös sporto lás (gyógytorna, kerékpár, asztali ten isz) 
• szabad idős programok: kötetlen beszélgetések, közös főzés (tábortűz) , ki rándulás, vetélkedő 

Egyesületünk elsőd leges céljainak egyike, hogy bemutassuk ezeknek az embereknek, hogy 
kimozdulhatnak, az új impulzusok hasznosak a számukra, hogy felvilágosítsuk őket fizikai és 
sze llemi l ehetőségeikről, éljenek a transzplantációt követő életminőség javulással, hogy még 
hasznosabb tagja i lehessenek a társadalomnak. 
A szív- és tüdőátültetettek túlnyomó része rehabilitációs járadékra illetve rokkantsági ellátásra 
szorul. Sok köztük a fiatal, 30 év körüli transzplantált, aki alapbetegségébő l kifolyólag korábban 
sem volt alkalmas munkavégzésre, ha igen, akkor is csak korlátozott mértékben. Ebbő l 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 beszűkü l 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 i l leszkedően elősegítve fizikai 
és szel lemi rehabilitációjukat . 

Ehhez kérnénk az Önkormányzat támogatását. 

A program megvalósításának időszaka : (kezdete-vége) 

2018.07.4-8.-ig 
. ', ·,' 

• 



IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

2018.07.4-8-ig reha..Qi 
- ~1~ 

496. 000,- 196.000,- 200,000m. 
~,:::, -~G~~. 

Igényelt támogatás összesen: 200.000,- Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévö adatairól 

A civil szervezet létesítö okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselöje által hitelesített másolata 

A nem köbányai székhe lyű, de Köbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet müködéséröl 

A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

Az elözö évröl szóló beszámoló OBH-nál történö letétbe helyezéséről szóló igazolás. a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

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

M SZTE 
11 08 í:lp., Takarék utca 11\/207 . 

igen 
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Budapest. 2018.-------- Tel ./fax +36- 1-264-2640 

Adószám 18199198· 1-4 2 
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A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetöjének aláírása 

- Q~ l (\ R.,7) . . Q;'.)~ 
A pályáz~bányai székhelyü civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerü aláírása és bélyegzője 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzöje 

1 ' ' • 

nem 
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PÁLYÁZATI ADATLAP .. ... . i .9.: ...... meHéklet az előterjesztést,•~·.· / 

/ 

A civil szervezetek 2018. évi támogatására 
/ I 

1. A pályázó adatai ---··;u·r~~PEST FŐVÁR9S x. KP.Ri .. 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbá nya i székl1elyü civil szervezet, (egyes· leKÖB ÍÍ.NYAI P0I.GÁP.-'v1ES'f'1'JU Hl 
alapítvé\ny), valamint nem kőbánya i székhe l yű , de Kőbányá n tagszervezettel rendelkező civi l s ervezer-. - ·r--y:--· ·· -

;: Ó:'\ZéÍílÍí .( l·;L'. 
A pá lyázó cív il szervezet neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Főváros i Szervezet 

Székhelye: 1051 Budapest, Arany János u.31 
1 --···--·· ·· 

Adószáma: 19003056-2-41 

Képvi selő neve: Buncsik Ild ikó 

Bíróság i bejegyzés dátuma: 1993.11 .19 Száma: 5525 

Közhasznúság i fokozata: Q nincs ~ közhasznú Q kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-rna il cím: 061-311 -3660, titkarsag@voroskeresztbp.hu 

A kőbánya i tagszervezet' 

Neve: Magyar Vöröskereszt (Budapest Fővárosi) X. kerületi Területi Szervezet 

Clme: 11 07 Budapest, Bihari u. 15 

Tagszervezet veze tő neve: Mohácsiné Rózsa Jolán 

Telefonszá ma, e-mail címe: +36-70-933-8705, mohacsinejo lan@voeoroskeresztbp.hu 

A pályázatot benyúító szervezet pénzintézeti adatai: 

A szám laveze tő pénzintézet megnevezése: OTP BANK NYRT. Budapesti Régió · 

Cím e: 1051 Budapest, Nádor utca 6. 

Bankszámla széíma: 11786001 -20157324 

' A\. pont csak a nem köbányai székt1elyű. de Kóbányán lagszervezettel rendelkezó szervezetek pályázata esetén töltendó ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy I egionális szervezete tólti ki. 

II . Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Fővá ros X. kerü let Kőbánya i Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) álta l meg hatá rozott kedvezményeket. 
2. A pá lyázat nem irányul más forrásból finanszlrozott pá lyázat megvalósításával azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll joge rős végzésse l elrendelt végelszámolás vagy fe lszámolás alatt. j oge rős 

végzéssel elrendelt csőde ljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. . 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: Qjigen [lÍ nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbá nya i Önkül'mányzat álta l nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás cé lj a: - - - ------· 

b) a támoga tás összege: ------ ------- -·--------------- - -
6. Amennyiben 2018-ba n már részesült nern a Kőbánya i Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a tcímoga tás célja:------- ------------------- ----- -----

b) a támoga tás összege: _____ _ 
7. Kötelezettséget vá llalok arra, hogy a pá lyázatta l elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat felé a megá llapodásban rögzített határ i dőig elszámol. 
8. A pá lyá zatban megadott adatok és információk a va lóságnak megfelelnek. 

/, ·ll ,, .. \ ·" -~ \ 

• 



A pályázó neve: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet X. kerületi kirendeltsége 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

\ 
A Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Kelet-Pesti Régió X. kerületi Szervezete 
165 fős tagsággal rendelkezik, melyből 1 munkahelyi és 3 lakossági alapszervezetből tevődik 
össze. A tagokkal az aktív kapcsolattartást önkénteseink segítségével és az alapszervezetek 
elnökeinek közreműködésével tudjuk ápolni és fenntartani . Szeretnénk a tagok és a lakosság 
részére egészségnapot szervezni, ahol minden résztvevő visszajelzést kapna az aktuális 
egészségi állapotáról, és ha szükséges, akkor a szükséges szakorvoshoz tovább tudnánk 
irányítani. Az egészségnapok keretében lehetőséget biztosítanánk egészségügyi szűréseken 
(vérnyomás-, koleszterin és vércukor szintmérés ) való részvételhez , az egészséges 
táplálkozásról előadást és egészségmegőrző tanácsadást is tartanánk, valamint társadalmi 
elsősegélynyújtó alapismeretek megszerzését biztosltanánk a résztvevőknek . 

Szervezetünk mindennapjaiban az Önkénteseink munkája és segítsége nélkül, 
megvalósíthatatlan lenne a folyamatos munkavégzés. 
A civil pályázat lehetőséget teremt a szervezet számára, hogy 50 fő önkéntesünknek és aktív 
tagunknak egy közösség építő, értékteremtő és közösségépítő kirándulásra, Vácra. 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 déle l őtt városnéző programon vennénk részt, melyet egy közös 
ebéd követne, a délutáni program pedig szakmai fórumra adna l ehetőséget, 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 aktualitásokról. 
X. kerületi szervezetünknél nappali szociális ellátás is történik, a pályázati lehetőség 
megragadva szeretnénk klienseink és a lakosság részére szociális és esélyegyenlőség 
jegyében egy komplex programot tartani, ahol az álláskeresési lehetőségekről általános 
lakhatási lehetőségekről , illetve az eladósodás veszélyeiről és az anyagi kiszolgáltatottság általi 
útvesztőkről kapnának tájékoztatást. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 

2018. július 1. - 2018 október 31. 

KŐBÁNYA 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
Telj es költség Saját forrás Igényelt támogatás megnevezése 

Egészségnap eszkij 150000 30000 120000 

Szociális, karitatív te, 50000 e 10000 40000 

Közösségi életre nev, e 140000 250000 115000 

Igényelt támogatás összesen: 275000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

A nyilvánta rtást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól 

A civ il szervezet l étesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képv i se l ője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhe lyO, de l<őbányán tagszervezettel rendell<ező szervezet 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredet i 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adata iról, valami nt a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet mOködéséről 

A szervezet törvényes képv i se l ője aláírás i címpéldányának hiteles másolata 

Az e lőző évről szó ló beszámoló OB H-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás. a 
postára adás tényét igazo ló feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közl1asznúsági melléklet OBH-ná l történő letétbe 
helyezésé rő l szó ló igazo lás, a postá ra adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

április 26. 
Budapest, 2018.--- - ---
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A p,11yázó kőbányai szék l1elyü civil szervezet 
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PÁLYÁZATI ADATLAP ~ -~.:.1__02 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

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

A pályázó civil szervezet neve: 56-os SZÖVETSÉG 

Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 36. 

Adószáma: 19637729-1-41 

Képviselő neve: ÉGI PÁL országos elnök 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990/77. Száma: 14.Pk.62.860/1990/77. 

Közhasznúsági fokozata: !]]nincs DJ közhasznú DJ kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mal i cím: 269-0009 ; 56osszovetseg56@gmail.com 

A kőbányai tagszervezet• 

Neve: 56-os SZÖVETSÉG X. Kerületi Kőbányai Szervezete 

Clme: 1102 Budapest, ónodi utca 1. 
----- - . -- ----·-------- ------- -- -------···· . - . ··1 

BlJDAPEST F()VAROS X. KI-:R.{!1.:ET 1 
Tagszervezet vezető neve: Tóth Ferenc KŐBÍ.i-JYAr Pm,c.í.r~'.'ff',TI:Ir! B:l: \1-\TAl, .1 

Telefonszáma, e-mail címe: 20/555-9965 ; tfair@freemall.hu 

1 \ 1 
A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

')íl 1 Q IIA f. ! íl 1 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: BUDAPEST BANK 

Clme: 1054 Budapest, Kossuth Lajos tér 10. i=: löszám: ............ db Előadó: l 
melléklet 1 

1 

Bankszámla száma: 10103173-34245900-01003003 .. ---~\_JÓ~:C~3-_li~lc- \1 \J_ 1 

• A 1. pont cs ak a nem kőbánya i székhelyű, de Kőbányán tagszer vezettel re ndelkező szervezetek pályázata esct~n töltendő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy re gionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által megl1atározott kedvezményeket. 
2. A pályázat nem Irányul más forrásból flnanszlrozott 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. F7il 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: D.]igen l.4J_J nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja : _n_e_m_ré_s_z_e_s_ül_t ____________________________ _ 

b) a támogatás összege: --------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: _n_e_m_ré_s_z_e_s_ül_t ______ ______________ ________ _ 

b) a támogatás összege: ------------------------- --------
7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rög zltett határidőig elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. ·:·:· ·"'· )C 

• KŐBÁNYA 
az élő varo,, 



A pályázó neve: 56-os SZÖVETSÉG X. Kerületi Kőbányai Szervezete 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Aktív részvétel nemzeti és állami ünnepeinken, ide értve a megemlékezést a lengyel nemzeti 
és a poznani események évfordulóját 
(március 15. ; augusztus 20.; október 23.; november 4: Corvin-köz; Magyar Hősök Napja+ 
+ lengyel események) 

Koszorúzás 80 OOO Ft 

Megemlékezések és aktív részvétel a kerületi önkormányzati protokoll szerint 
(Szent László Napok: Liget téri Kopjafa; Élessarok; Kisfogház; 301 . parcella; Ismeretlen katona 
Új köztemetö e l ső körönd; Állomás utcai Emléktábla) 

Koszorúzás 20 OOO Ft 

Kegyeleti egyéb eseti megemlékezések 

Virág 15 OOO Ft 

1956 eszmeiségét továbbadni, befogadásukat előadásokkal, bajtársi találkozókkal segíteni. 
Kapcsolattartás más bajtársi szervezetekkel, hagyományörzés. 
(aprósütemény, virsli, üdítő , pogácsa, ásványvíz, hidegtál) 

Fogadás 50 OOO Ft 

Emlékhelyek, intézmények, kiállítások közös meglátogatása 
(Terror Háza: Kiskunmajsa: Recsk; stb.) 

Látogatás 30 OOO Ft 

Rendszeres egyesületi összejövetelek, önkormányzati prominensek, politikai szervezetek, 
neves személyiségek, más bajtársi szervezetek meghívásával 
(aprósütemény, pogácsa, üdítő, ásványvíz, virs li) 

Egyesületi élet 40 OOO Ft 

Nem tervezhető eseti kiadások 

Postai költségek, irodaszer 

10 OOO Ft 

15 OOO Ft 

A program megvalósltásának i dőszaka: (kezdete-vége) 

2018. január 2. - 2018. december 31 . folyamatos 

"""':" ) 
• KŐBÁNYA 
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IV. Költségvetés 

A kladásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

Koszorúzás, virág 15 OOO Ft 115 OOO Ft 

Fogadás 10 OOO Ft 50 OOO Ft 

Látogatás 10 OOO Ft 30 OOO Ft 

Egyesületi élet 10 OOO Ft 40 OOO Ft 

Posta + Eseti 5 OOO Ft 25 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 260 OOO Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól 

2. A civil szervezet létesltő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, va lamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működésérő l 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

5. 
Az elöző évről szóló beszámoló OBH·nál történő letétbe helyezéséről szó ló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellél<let OB H-nál történő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás. a postára adás tényét igazo ló feladóvevény másolata 

' w/ · 
Budapest. 2018. (!c_,.)f}tttt tJ 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatására 1 1
·-·---·- - .. ·-- - - ·· -2; · ! ......... ~ ..... . 

1. A pályázó adatai '"----~--~--
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbá nyai székhelyű civil szervezet, (egyesület, 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű , de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civi l szervezet neve: Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 

Székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula utca 43. 

Adószáma: 19000321-2-41 

Képviselő neve: Földesi Erzsébet elnök 

Bírósági bejegyzés dátuma: 1990 02 15 Száma: 61597/1 

Közhasznúsági fokozata: [J nincs @ közhasznú Q kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mail cím: 329 5299 pestikozpont@mbeinfo.hu 

A kőbányai tagszervezet* 

Neve: MBE Köbányai Szervezete 

Címe: 1105 Budapest Halom utca 37/b ( Domak Zoltánné, Bp. 1105 Mádi utca 3/a fzst.2) 

Tagszervezet vezető neve: Domak Zoltánné 

Telefonszáma, e-mail címe: 06 30 593 1030 domakinci@digikabel.hu 

Címe: 1133 Budapest Tátra utca 10 

Bankszámla száma: 11713005-20082202 
1 ·-·--

1 L:lfoz:;1in : ............ ... :ltl i:.ii, ':1: 
• • • 1 . rn c:: lléklr:il .. _ . 

• A 1. pont csak a nem kobanyai székhelyu, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetbe! a 1. pontot a tagcsoport orszagos vagy reg1onáh;t;prve~~ tolt1 ki. 

1 _ \J - '<:,) . r\ 
II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pá lyázat 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 el lene. --

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: ID igen @ nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat álta l nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: _ _ _ _ N_e_m_ ré_s_z_e_su_·1_tu_· n_k _______ ___ ________ _ ______ _ 

b) a támogatás összege: ----- --------- - --------------- - - --
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

Nem részesültünk 
a) a támogatás célja:------------------------------------

b) a támogatás összege: -------- -------------------------
7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidő i g elszámol. 
8. A pályázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 



A pá lyázó neve: MBE Kőbányai Szervezete 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Szervezetünk kisebb megszakítás után, 12 éve újra müködik a kerületben. 

Különböző programot szervezünk a klubba járó, fogyatékkal élő emberek számára. 

Minden évben részt veszünk egy 1 hetes közös nyaraláson . Akadálymentesített 

gyogyr'úrdőket választunk ki, ahol a pihenés mellett rehabilitációs kezeléseket 

is igénybe veszünk. Ehhez szeretnénk felhasználni a pályázati hozzájárulást. 

Az idén Zsóry-fürdő a kiválasztott hely. 

Természetesen az Önkormányzat által biztos!tott támogatási összeg és a teljes összeg 

közötti különbséget tagjaink saját forrásból fedezik. 

Tisztelettel kérjük Önöket, hogy idén is támogassák szervezetünk rehabilitációs 

üdülését. 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 

2018 09 03 . tói -- 2018 09 08 - ig. 



IV. Költségvetés 

A l<iadásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

Rehab.ny-hoz szállás 450000 300000 

Igényelt támogatás összesen: 300000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

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

2. 
A civi l szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működésérő l 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata 

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

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
he l yezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

04. 17 
Budapest. 2018.-------
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A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 
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A civil szervezetek 2018 . évi támogatására f 1 

1. A pályázó adatai ',. ---h-
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbánya i székhe l yű civi l szervezet, (egyesü let, al~píivany) ; ,. - '"~''·-- ·H--.,....,~,,.,,. .. 

va lamint nem kőbányai székhelyű , de Kőbá nyán tagszervezettel rende lkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Nagycsaládosok Kőbánya i Szent László Egyesülete 
------····---------------------- ------~, 

Székhelye: 1103 Budapest, Örmény utca 12. 

Adószáma : 18186983-1 -42 

Képv i se lő neve: Himbergerné Kaszap Kata lin 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2005 . 06. 10 

Közhasznúság i fokozataIB} nincs 

Te lefonszám :+3670259424 
e-mail cím : 
himbergerkati@gmai l.com 

A kőbánya i tagszervezet* 

Neve: 

D közhasznú 

Száma 11 527 

0 kiemelten közhasznú 

Címe: ---------·-----+-....... ,..,.,""'D""',t .... r'"",r,"".;·"";·t,,..' ""F_,.,0 ..,_\,.,.,',•...,,;"'"""'·,CF; K i·>:r: 7"'."":
t<ŐR/r.f\/)'AI F{)!.(~Á.·~->.fF·::·i• j' i\ :i ~-I·;· , ·~·i - ~-

Tagszervezet vezető neve : 

Te lefonszáma. e-mail címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adata i: 

A szám lavezető pénzintézet megnevezése: UniCredit Bank ........ .. ... (fü i' ·.1, ·;(':. 
mellékk"!t 

Címe: , __ 

Bankszámla száma: 10918001-00000025-88290006 

• A 1. pont csak a nem kőbánya i székhelyO, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezetek pályázata esetén t ö ltendő ki. Ebben <1z esetben a 1. ponlot <1 tagcsoport országos vagy regionális szervezete lölti ki. 

11. Nyilatkozatok 
1.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 pá lyázat megvalós ításáva l azonos célra . 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy fe lszámolás alatt, j ogerős 

végzéssel elrendelt csőde ljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányu ló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
fo lyamatban ellene. D D 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: igen X nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban : 

a)a támogatás cé lja: 

b) a támogatás összege : 
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat álta l nyújtott támogatásban: 

a)a támogatás cé lja : 

b) a támogatás összege: 
7. Kötelezettséget vállalok arra , hogy a pályázatta l elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megál lapodásban rögzített határidőig elszámol . 
8. A pá lyázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 

' 
~ 
KŐBÁNYA 

,)1. úl6 v,Yo:; 



A pályázó neve: Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

A Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesü lete 1994 óta működő szervezet. Kb. lÖ 
örülhetünk. 
Az egyesület 25. évfordulóját ebben az évben egy különleges összejövetellel szeretnénk megün 
az alkalom részben a visszatekintés, összegzés, ünneplés ideje lesz, részben a jövőbe li 
megalkotásának, a tagságbővítési elgondolások kimunkálásának ideje lesz. 
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 igénye szerint szervezzük. Ez elmúlt évtizedek alatt a családokban a 
gyermekek korosztályváltásával mindig más - más igények voltak jelen, és ehhez igazodtak a közös 
programok. A kisgyermekes szü l őket érintő szemléletf01máló előadásoktól, a nagyszülőség szépségein át, 
sok éppen időszerű téma szerepeltek a programunkban. Ma inkább az egészségmegőrzés , nyugdíjjal 
kapcsolatos kérdések és az unokákkal való foglalkozás a terítéken lévő témák. Ugyanakkor fontos 
szempont számunkra olyan programok szervezése, ahova a már önállósodó, fiatal felnőtt gyermekeink is 
velünk taiianak, amik szemléletformálók lehetnek számukra (pl. hagyományőrzés, környezetvédelem, 
természetes életszemlélet, gyógynövények ismerete). 
Havonta tartunk találkozókat különféle programokkal, amik mindig valami lyen formában a közösség 
építését, a közös élményszerzést szo lgálják. 
Ünnepekre is (Húsvét, Miku lás, Karácsony) együtt készülünk kézműves délutánokon. Ilyenkor 
lakásdíszeket, ajándékokat készítünk a gyerekekkel, unokákkal együtt. Kirándulni, hangversenyre, 
színházba, múzeumba is eljutunk rendszeresen. 
Nagycsaládos táborozást is szervezünk minden évben Balatonlellén. Nagyon vá1juk minden évben ezt a 
nagyszerű közös nyári kikapcsolódási lehetőséget. 
Évente megrendezzük a Családakadémia programunkat. Ez egy bentlakásos felnőttképzés szeptember 
hónapban. Idén a hagyományőrzés témakörében tervezzük a programot, így Hollókőre, az UNESCO 
Világörökség listáján szereplő hagyományőrző faluba készülünk. 
Megismerkedünk a hagyományos falusi élet, fog lalkozások rejtelmeivel , a mai életbe is átörökíthető és jól 

hasznosítható fog lalkozásokkal (pl. szappanfőzés, gyógynövényszárítás ), konyhakerti munkákkal. A 
programok a mindennapi életünkbe beépíthető ötletekkel is szolgálhatnak családjaink számára, miközben 
élményekkel gazdagodhatunk. 
A Családakadémia tervezett időpontja : 2018 szept.7-8-9. 
Kérjük szíves támogatásukat programjainkhoz! 

A program megvalósításának időszaka: 20 18. június O 1. - december 31 . 

1 ·" t, 
KŐBÁNYA 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése 

szállásdíj 

étkezési díj 

múzeumi belépők 
rendezvényszerv. 
előadói díj 
kézműves 

eszközök 

Teljes költség 

Igényelt támogatás összesen : 370 .000 Ft 

Saját forrás Igényelt támogatás 

40.000 180.000 

40.000 75.000 

15.000 

50.000 

50.000 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

·-------------------------........;gen----nem- - ·· 

1. A nyi lvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairó1 (8 D 

2. A civil szervezet l étesítő okirata (egyesü letek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében al_apító okirat) a szervezet képv i selőj e által hitelesített masolata !Zl D 
A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása 
a szervezet nyilvántartásban l évő adatairól , valamint a szervezet igazolása a 

·--··-- kő_bánya_i_~gszerv~~et működésérő l _ ··------· 

4. 

5. 

6. 

A szervezet törvényes képviselője aláírási címpé ldányának hiteles másolata 

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

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

Budapest, 2018~.rnáj,us_Q2..__-

D 

D 

nyai székhelyű civil szervezet 

D 

D 

D 

D 

t , alapítvány) cégszerű aláírása és bé lyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regioná lis egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

' " ,, 
KŐBÁNYA 

ill. élú v1i•o·, 
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A civil szervezetek 2018. évi támogatására ! L- --.. ·-· 

/ 
1. A pályázó adatai ~'··~~ ......... -~~-----~---..... -~ A pá lyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbánya i szék he lyű civil szervezet. (egyesü let. 
alapítvány), valamint nem kőbá nya i székhe l yű , de Kőbányán tagszervezettel rende l kező civ il szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: (\/ !:., (: '( ( S ;;._L r< Dc,(,, ~ 

Székl1elye: 1 
,--1-\e(,11 

1~t f \ ·1~ e I v,S 11 s_ 
Adószáma: 

Képvise l ő neve: 

Bírósági bejegyzés dátuma: A 5 ~ q Szá ma: 0 /t o e· 

Közhasznúsági fokozata: D)nincs [2j] közhasznú DJ ki emelten közhasznú 

Telefonszám, e-mail cím: 

A kőbánya i tagszervezet• 

Neve: 

Cím e: 

Tagszervezet vezető neve: 

Tel efonszáma. e-mail címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 
- ,, -. ~ • . • - ... - -. . ,-, : ' ..... ... -.--' ' . ~ ' ·' • • ' l ) . i„i ' . . { .'-.. .i 

{1',\.. , ;J\:"'l 'i.' ~. j -~ ... ,· :,.·'!,. ~•- -• · ' ·· ' ··. 

01 ? T?, A ,~ I.L r-·-·· ... ·· -..... -- ----·-· ·- .... .. .. -...... · · · 
-------------- - - -------------~~~~~......+---+-'-+-->--+--ic-r--'-.-+-+t--\,'t-,'T-+ ... ~C,Q. 
A szá mlavezető pénzintézet megnevezése: 

Címe: 

Bankszámla száma: /l ,1 ":=\- 0 S C., Q Q - }_, 0 Íf '.:f- -=f- 6 t" (; 
.... ----..-.- --· __ ......... ,.. ........ _ ..... ~-- -.. -- ----·-·-- -······ ·· ... 

• A 1. ponl csak a nem kópányai székhe l yű . de Köbányán tagszervezetlel rend elkező szervezetek pályázata esetén töllendó ki. Ebben az esetb na l p9-n.(ot. a, tagc.soport országos vagy regionális$ervezele lö/ti ~!".···., 
1 l:: lv:,,.arn. ··r·né~ iiékiit) . . •v 

! . /ví . \ \ \) .\ 1 
II. Nyilatkozatok !. ...... ~~ _ ... __ .. __ CJ()'.10-V':-''- ,,1. -, _. 
1. A szervezet bi ztosítj a a nagycsa ládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbá nya i Onkormányzat (a továbbilkban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pá lyázat nem irányul más for rásból finanszírozott pá lyázat megva lós ításáva l azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozá sa. és nem áll jogerős végzéssel elrende lt végelszá molás vagy fe lszámolás alatt. jogerös 

végzésse l elrendelt csőde lj á rás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs 
fo lyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tek intetében adólevonási joggal rendelkezik: D igen 0] nem 
5. Amennyiben 201 8-ban már részesült a Kőbá nyai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:------ ----------- - ------------ -----

b) a támogatás összege: - -------------- ----------------- - -
6. Amennyiben 2018-ban má r részesült nem a Kőbánya i Önkormányzat által nyújto tt tá mogatásban: 

a) a támogatás cé lja:-- ---------------------------- - ----

b) a támogatás összege: - --- - - --- - - - ----------- - - ---------
7. Kötelezettséget vá llalok arra. hogy a pá lyázattal elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányza t fe lé a megá llapodásban rögz ített hatá ri dő i g elszámo l. 
8. A pá lyázatban megadott adatok és információk a va lóságnak megfelelnek. 

1,· tl 6 · \ ·'1 1 A 

~ 
~ , KŐBÁNYA 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése Telj es költség Saját forrás Igényelt támogatás 

l . f~L-~Llb~1 .2c.o. 000. ~ Í+o ooc,,. / lfo .. OOO -

(1 

tlf-~...-.i.A .. '1-i· . .l . 'Se. 000 . - ~Jo.00(\ _ 

~o 000 . '7. (:(>[', .. - j O 00 

~-Jo. o a o ,{ e. 

5c., 0 (.) 
o\_,1-,..,.A,."l 

Igényelt támogat'as összesen: 22..o oco n 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

igen nem 

1. 
A nyilvántartást vezetö bíróság eredeti 30 napnál nem régebb i igazolása a szervezet DJ DJ nyi lvántartásban lévő adatairó l 

2. 
A civi l szervezet létes ítő oki rata (egyesületek esetében alapszabá ly, alapítvány 

~ DJ esetében alapító ok irat) a szervezet képv ise l őj e álta l hite lesített máso lata 

A nem kőbánya i székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a [Zj] Dl szervezet nyilvántartásban lévő adatairól, va lamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet mükődéséről 

4. A szervezet törvényes képv i selője aláírási címpéldá nyának hiteles másolata ~ Dl 
5. 

Az e l őző évrő l szó ló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezésérő l szó ló igazolás. a DJ DJ postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellék let OBH-ná l tö rténő letétbe DJ Dl helyezésé ről szóló igazolás, a postá ra adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

~\\ 01 
Budapest. 2018.- ·- · -· ---- -

A pályázó kőbányai székhelyű civil szervezet 

11 ~ ( ') 1 h ( 
Aw'ÍD ,(,,.,~ i\ e./\~ 

A pályázó kő bányai tagc~oport 
vezetőjének alá lrása 

(egyesu let, alapítvány) cégszerű aláírása és bélyegzőJ.e o f? , .. . 
O" ·'<. CJO':> r•·· .. ,,\ .. ú· 

''lf ' g ...J '--. " \ .· 
t ,,. -cles.\Ú... . ~ ~1-1 '-'. ~:._ ..... J (, 
ó(_l.,v, .. • N m 

---0-r-sz_á_g_o-s.-re_g_i_on-a-. l-is_e_g-ye_s_ü_le_t_, a-l-ap-í-tv-,:"'~- -~--11~-Q~;_ ./: 
cég szerű aláírása és bé l yegzőj e ~'1.t BUDA PEST ';,0 

1987 '? 
3. 

,. 1 \ r, • \ " ~ \ 

• KŐBÁNYA 
az élö város 
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IKTATÁSRA ÁTVÉVE: 

A civil szervezetek 2018. évi támogatására E1s M;, _o~J 
1. A pályázó adatai 
A pályázatot benyúj tó bíróságon bejegyzett l<ölJányai székl1ely(i civi l szervezet, (egyesület, 
alapítv,iny), Vél lamint nem !<óbányai székl1elyi.i, de l<ölxinyán léigszervezettel remlelkezö civil szerve2N--------· 

A pályázó civ il szervezet neve: Szent László Kirá ly Alapítvány 
---·-----·--·----------------·--·--------·--------------------
Székhelye: Budapest, 1102 Liget u. 35/b 

Adószáma: 18193996-1 -42 

l<épviselö neve: Bicsk ei Gáborné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2007. 

Közhasznúsá~Ji iokozata: []- nincs 
' 

G!J° közt1asznú 
• 

Száma: 10297/2007 

t_'.j' kiemelten közhasznú 

____ ,.,, 

Telefonszám, e-mai l cim: 20 397 7586 orbaneva.56@gmail.com BUDAPEST FÖV ÁROS X. KfütÜLET l 
_·,.--l'í.~ { '•"'LLL1,[\T G (r;,,. r,,... ..... ,.,,RI YJY'"YJ'' l 1 

~ -~~·.· •. .'.\ . . )/ .. I L, . Jl).,U f",J 

A köbán yai tagszervezer -----.. - ·-·····--· .. ··---·-· .. --- ....... _,. _____ _. ..... ...., ..... ---- .... 1 

·mratoszé1rn: .~\~$~~c:,S-j 
Neve: 

Cí111 e: -----zunr!Vu .J u 7.. 1 

Tagszervezet vezetö neve: 
--· --·-·-----·-··-··---···-----····-----·---··---·-·-·-·-.. ···--·-·-·-··-·····-·-·····-·-------- _J:löszfun; ___________ ,.-~.,,...d.b.. ___ ..El.Qadó· 

Telefonszáma, e- 111ail címe:---- ···-··--- --···-····----··-·-·---- ·-·------ - ·--- ··-· - ·----------- mtll;: L,V\-Q.. -~ ~\ . 
A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adata i: ---- · -- .. · · · .... --- ~O ... · · - · ._. ... 

A szám l avezető pénzintézet megnevezése: 
------------------·--·-·----------·--------·-----·-·--------------·--- -
Címe: KH bank X. Liget tér 3 

Bankszámla száma: 10400157-50526768-89'331007 

',i 1 ponl cs:>k il 11~m i<ob;inyai szCktie!yu, de l(óbílny;in t<19sze1vNeltel ~Endelkr:ző si'.l:ívezetek p.ily;i zatv e~e1en tóltendó k1 Enhcn az esetben ,J \.pontot;:;, I.Jgcsoport orszilgos vagy 1egionaJiss2ervezete tolti k1. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület f<öbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önl<ormányza t) által meghatározott kedvezrnényel<et. 
2. A pályázélt nem irányul más forrásbó l finanszírozott pályéizéll megvéllósításával azonos cél rél. 
3. A szervezetnek nincs l<öztartozása, és nem áll jorJerös végzéssel elrend elt végelszéirnolás va~JY felszá111o lás alatt. joge rős 

végzéssel elrendelt csőd e ljárás Vél gy egyél), a 111egszi'lntetésére irányuló. jogszabá lyban meghatározott eljárás nincs 
fo lyama tban ellene. ,. . . _ 

4. A szervezet a támogatás teki ntetében adólevonási jogg,1J 1·encle ll<ez ik: 0 igen [Zl nern 
5. Amen nyilJen 2018-ban már részesli lt a l<öbányai Önl<ormá nyzat által nyújtott tárnogatáslJan: 

a) a támoga tás cé lj a: --·····-.. · ·---- .. ---·· ................... .... ··········-----------·- .. ---·-···· _____ ·-- .. · ----·-- -·-···----··-··-------

b) a tá111oga tás összege: ·----·- ... -·- ·-·-··--- --.. -----··--- .. ··--····-··---- ----···- ···--··-·----··----·------·---·- ·----------------.. 
6. Amennyiben 2018-ban már részesü lt nem a l<ölJányai Onl<onnéiny1-,1t által nyújtott tá111ogatéisba11: 

) . . . . . Dokurne ntumfilm a Kárpá tia Zenekarr'á l 
a a tarnogatas ce lJ a: ----------·---- - ·-· ______ _ 

200.000,-- Ft 
b) a támogatás összege: ---·--·-- ------·-··---------· 

7. l<ötelezettséget vállalok arr;:i , hogy a pá lyázatta l elnyert támogatassa l a szervezet 
az Önkormányzat fe lé a megá llapodásban rö~1 2: ített határidöi!J elszámol. 

B. A pályázatlJan meuaclott adiltol< és info rm,iciók a valóságnal< rnegfe lelnel<. 
!- ,. :• .1 r·\ 

' 

\ 



;-\ pdly,Jzó nüve: Szent László Kir31y Aiapitv3ny 

A b és f pon t alá tartozó témában 

Mátyás ki rály Emlékév a lkalmából di ákoknak prózamondó verseny szervezése és díjazása. 
A pályázat k: ikUldése az iskoláknak: 

- MÁTYÁS KIRÁLY PRÓZAMONDÓ VER SEN.Y 
A Szent Lász ló Király Alapítvány a Sze llemi és Erkö lcsi Megúju lásért 
a Mátyás kirá ly emlékév alka lmából: 

A magya r történelem leghí1·esebb igazságos ura lkod~ja Mátyás ki rál y szül etésének 575. és trónra 
lépésé nek 560. évfo rdulqja alka lmából vers és prózamondó versenyt hirdet a kőbánya i álta lános isko lák, 
valarn int a határon tú I i testvérvárosok: 
Ba lánbánya (Erdély), Párkány (Felvidék), Vinkovci (Délvidék) . .l aroslaw (Lengye lország) álta lános 
isko láinak diákjai számára . 

A versenyben elmondandó történet az igazságos és rnüve lt. nemzetéért k Li zdő bö lcs Mátyás királyról 
szó lj nn, aki száj hagyomány útján akúr mese, monda, stb. próza vagy vers fo rmájában fe nnmaradt a 
nemzet emlékezetében. 
A ve té l k edő re 20 18. decemberében kerül sor. 
DÍJAZÁS és kö ltségek a résztvevök számátó l fü ggően Kb. 100.000 ... Ft könyvutalvány. 
Jelentkezni az a lábbi e-mail c ímen orbaneva .56@gn1ail. co111 és ídtsban SZLKA Budapest l l 02 Liget u. 
35/b alatt lehet a név, települ és, a mü címe megjelöléséve l és az elmondandó szöveg elkül déséve l lehet. 

- Ün nepi rendezvény a Mátyás Király Emlékév alka lmából meghívott e l őadó va l 2018. novemberében. 
Várható kö ltségek: 100.000 .-. 

Min dkét rendezvényt a Helytörténeti Gyűjtemén nyel közösen sze retnénk bonyolítani 

- Erdé lybe és Kárpátalj ára ajándék könyvek száll ítása: 60.000.- ft. · 

20HL 1n;::;jus 15. - 20i8. de c. :,-, 
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!1 G. IKTATÁ.SR;-\,ÁTV&VE: 

YÁZ T 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pá lyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhe l yű civi l szervezet. (egyesü let, 
alapítvány), va lamint nem kőbányai székl1elyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pá lyázó civi l szervezet neve: Szociális Védegylet 

Székhelye: 1102 Budapest, Állomás u. 11 . 1/5 

Adószáma: 18193635-1-42 

Képv i se l ő neve: Marksteinné Molnár Julianna 

Bíróság i bejegyzés dátuma: 2006.03. 16 Száma: 7.Pk.60039/2006/2 

Közhasznúsági fokozata: (Ji nincs fCZJJ közt1asznú [] 'kiemelten közhasznú 
-----

Telefonszám, e-mail cím: +3630-585-2102, juliamolnar@gmail.com 

A kőbányai tagszervezet• 

Neve: 

-(_f_m_e_: -----------·--------------4------:-r 1n A n>,:S..''T' •10 />:.< (,( D<)R Y >,· .. 1·: p /'•, ,~ .;,~·---·, ----rn~~,,i""'j;'-:t_~r.::::w.:.;'t:7u n-. f_ .. -

Tagszervezet vezető neve: _ KőB!.NYAI Pf:_LGA.1t',ff1,:·"sR< 1-m·,;-rAJ, ·\ 

Telefonszáma, e-mail címe: 

1 
A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 20'18MÁJ 02. 
A szám l avezető pénzintézet megnevezése: Unicredit Bank 

t:.1oszarn: .. ...... . .. . .... 01) ciu,JUÚ . 
Cime: 1054 Budapest, Szabadság tér 5-6 fi 1,0)1 1{,klt-)l 

·1 1 \ ' • 1 

Bankszámla száma: 10918001-00000155-52830007 

'A 1. ponl csak a nem kóbányai székhelyű, de Kóbányán tagszervezetlel rendelkezó szervezelek pályázala esetén töltendó ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy 1egionális sze1vezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosltja a nagycsaládosok részére a Budapest Fővá ros X. kerü let Köbánya i Önl<0rmányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) álta l meg határozott kedvezményel<et. 
2. A pá lyázat nem irányul más forrásbó l fina nszírozott pá lyázat megvalósításáva l azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll j ogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy fe lszámolás alatt. j oge rős 

végzésse l elrendel t csőde ljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban megl1atározott eljárás nincs 
fo lyamatban ellene. ..., 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási jogga l rendelkezik: [] 1igen @lnem 
5. Amennyiben 2018-ban má r részesü lt a Kőbányai önkormányzat álta l nyújtot t támogatásban: 

a) a támogatás célj a: 

b) a támogatás összege: ----------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

) t
. . .

1
. "Köbánya i családok - a csa lád megtartó erő" c í mű projekt megvalósítása 

a a ·amogatas ce Ja: ------------------------------------
1.100.000 Ft 

b) a támogatás összege: ----------------------------------
7. Kötelezettséget vá llalok arra, hogy a pá lyázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megá llapodásban rögzített 1·1atáridölg elszámol. 
8. A pá lyázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfele lnek. 

i 

1 KŐBÁNYA 
az élö város 



A pályázó neve: Marksteinné Molnár Julianna 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

A Szociális Védegylet a családok, az idősek támogatását tűzte ki célul. Programjait az idős 
embereknek és a csa ládoknak, a generációk együttműködésének támogatása gondolat köré 
fűzve szervezi. Az Egyesület programjai valamennyi korosztályt megszólítanak, és iparkodnak 
választ adni a kihívásokra . !gy programjai sokrétűek . A Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja az 
Egyesület megalakulása óta működik, változó taglétszámmal , jelenleg 56 fővel, az átlagéletkor 
meghaladja a 76 évet. 
Klubfoglalkozások, egészségnevelés (szemléletformálás), kirándulások, vetélkedőkön való 
részvétel, tanácsadás a főbb tevékenységünk. A programokhoz a terem biztosított, esetenként 
meghívott e lőadók színesítik az idősek életét. Nagyon fontos számukra a kirándu lásokon va ló 
részvétel, a kü lvilágga l va ló rendszeres kapcsolat, az otthonukból va ló kimozdu lás . 
Az Egyesület programja valós társadalmi szükség letekre, kihívásokra keresi és ad választ, 
melyre igen nagy igény van . Az idősek igénylik a közösséghez va ló tartozást, szívesen 
vesznek részt a klubfoglalkozásokon . Közösen megünnepeljük a hagyományos ünnepeket, 
készü lünk rá. A névnapokat, születésnapokat esetenként megünnepeljük, odafigyelünk 
egymásra. A klub tagjai részt vesznek a kerület i ünnepségeken , rendezvényeken nagyon 
aktívan . Heti gyakorisággal táncprogramon is részt vesznek . . Az idősebb korosztály szívesen 
végez önkéntes munkát, ezzel is az adott közösséget szolgálva illetve szellemi frissességüket 
is megőrizve - az önkéntes munka segítségével tudunk nagyon sok és értékes programot 
megvalósitani ! 
Jelen pályázatunkka l a Kőbányai Polgárok Nyugdíjas Klubja programjait kívánjuk gazdagítani, 
mert a sok önkéntes munka mel lett a kirándulások, városnézés, egy-egy előadó meghívásának 
költségét klvánjuk ebből fedezni. 
A klub programján szerepel az idei évben két kirándu lás - Erdélyi barangolás és Sopron 
városlátogatás. Mindkettő étkezés és buszköltséget jelent, melyhez kérjük a támogatást, 55 fö 
számára a kirándulás során egyszeri ebéd fogyasztása 2.000 FVfö, összesen 110.000 Ft 
értékben valamint a klubnapokon vendéglátás, büfé biztosítása amely ásványvíz és pogácsa , 
apró sü temény, összesen 35.000 Ft értékben. I dősek napja alka lmából tartandó összejövete len 
ünnepség keretén belül 55.000 Ft értékben ajándékot kap minden klubtag . 
A jó hangulatú klubnapok sorába a helyismereti séták illeszkednek, melynek során a 
helytörténeten túlme nően baráti kapcsolatok szövődn ek, melyek a természetes támaszok 
szerepét töltik be, seg ítségéve l nehéz helyzeteken is könnyebb túljutn i. Sajnos minden évben 
előfo rdul , hogy klubtagjaink közül va laki meghal, a temetésén a klub részt vesz, koszorúval 
emlékezik meg barátunk elvesztéséről. Ezt a költséget nem tervezem be, mert bizakodom 
abban, hogy va lamennyi klubtag egészségben köszönti majd az új évet! 
A kö ltségvetés nem tartalmazza azt a hozzátett értéket, melyet az önkéntes munka je lent, a 
klubvezetés, pá lyázatok figyelése és irása , kirándulások szervezése, helyismereti séták 
szervezése és vezetése, előadások szervezése és megtartása, informatikai oktatás, takarítás 
és hosszan sorolhatom a feladatokat, melyre mindíg sok jelentkező van az idősek és a fiata lok 
körében egyaránt! 

A program megvalósításának időszaka: (kezdete-vége) 

2018. május 15 - 2018. december 24. 

1 KŐBÁNYA 
az élö város 



IV. Költségvetés 

A kiadásne111 
megnevezése 

Étkezés 

Teljes költség 

110.000 Ft 

Saját forrás Igényelt támogatás 

0 110.000 

Klubnapokon büfé 35.000 Ft 0 35.000 

Idősek napja ajándék 
e 

55.000 0 55 .000 

Igényelt támogatás összesen: 200.000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet 
nyilvántartásban lévő adatairól 

2. 
A civil szervezet l étesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító okirat) a szervezet képvise l ője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyü, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető 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 

5. 
Az e l őző évről szóló beszámoló OB H-nál történő letétbe t1elye zéséről szó ló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági rnellél<let OB H-nál tö rténő letétbe 
helyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

április 26 
Budapest. 2018. - -------

SzodáUs '-'.édch,ylet 
1 102 Budapest, Allornás u. 1 1. 

/.\dós1.~ rn: l 8193635- 1-42 

igen 

J2jl 

[C2Jl 

Dl 

0 
Dl 
Dl 

f.lank: í 091800 1-000001 SS-S2BJ0007 A pályázó kőbányai székhelyü civil szervezet 
(egyesület. alapltvány) cégszerü aláírása és bélyegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület, alapítvány 
cégszerü aláírása és bélyegzője 

nem 

Pl 
PJ 

Dl 

oi 
Dl 
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PÁLYÁZATI ADATLAP 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pá lyázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil szervezet. (egyesü let, 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civi l szervezet neve: SIBRIK Kertszépltő Egyesü let 

Székhelye: 11018 Budapest, Szegély u. 12. fsz .24. 

Adószáma: 18175110-1-42 

Képviselő neve: Kócs Sándorné 

Bírósági bejegyzés dátuma: 2001.04.23. Száma: 9.Pk.61.054/2000/2 

Közhasznúsági fokozata: ({ilnincs Dl közhasznú ['.fi kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mali cim: +36-30-844-8667 kocsne. rozsi@gmail.com 

A kőbányai tagszervezet* ---BlJD,\-Pl'aST. r,tjv.~Ll(F.f;:();~;.;:r·-----· \ 
Neve: 

KŐBi\NYAX POLGAl~\ff'c,T Ffü m•:,~TAL j 
----- r ------- - ---· r ........... .... 1 · ·---·-· ·--; 

Cfme: Ikta tószá m \4.}.'l:·:--J-:-.i .. h:1)\ '.LO~Z.)v.~CQ 

Tagszervezet vezető neve: 2018 MÁJ lJ 3. 
Telefonszáma, e-mail elme: 

1_ 1\J,'>L .. c.:u 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A szám lavezető pénzintézet megnevezése: OTP Bank 

Címe: 1102 Budapest, Körösi Csoma sétány 2. 

Bankszámla száma: 11710002-20084125 

' A 1. pont csak a nem kőbányai székhe lyű, de Köbányán tagszervezetlel rende lkező szervezelek pályáza ta esetén töltendő ki. [bbenaz esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) által meghatározott kedvezményeket. 
2. A pá lyázat nem Irá nyul más forrásból finan szírozott pá lyázat megvalósításáva l 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. F'íl F7,l 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezik: 1-J !igen J1_J 1nem 
5. Amennyiben 2018-ban már részesü lt a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:-----------------------------------

b) a támogatás összege: ---------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesü lt nem a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:---------------------------------

b) a támogatás összege: ---------------------------------
7. Kötelezettséget vállalok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a szervezet 

az Önkormányzat fe lé a megállapodásban rögzített határidőig elszámol. 
8. A pá lyázatban megadott adatok és Információk a va lóságnak megfelelnek. 1 r. 4' ": KŐBÁNYA 

az élö város 



A pályázó neve: SIBRIK Kertszépítő Egyesület 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Egyesületünk az idei évben nagykorúvá válik , decemberben lesz tizennyolc éve, hogy 
megalakultunk. Célunk: a környezetünk szebbé, lakhatóbbá, emberibbé tétele. Minden 
tavasszal javítjuk a tél által okozott károkat, pótoljuk az egy-, kétnyári növényeket. Az idei 
évben, a 2017-ban a Fővárosi Környezetvédelmi Alaphoz benyújtott és általuk is támogatott 
pályázattal tudjuk még érdekesebbé, zöldebbé tenni környezetünket. A kapott támogatásból 
őshonos fűszernövényeket és virágokat vásárolunk, melyek szétosztásával és elültetésével az 
önkormányzati növényosztás után, a Társasház lakóközössége által vásárolt muskátlikkal és 
egynyári növényekkel együtt, színesebbé, szebbé tesszük kertjeinket. 
Az elsődleges feladatunk a környezet- és természetvédelem, de 2004-től működtetünk 
közösségépítő klubokat is. Emellett 2007-tő l , havi egy alkalommal (a hónap utolsó 
vasárnapján) kirándulásokkal is bővítettük programjainkat. 
Közösségépítő klubjaink: 
filmklub - 2 hetente, 
fitness klub - heti 2 alkalommal (hétfőn és csütörtökön) 
a többi alkalomszerűen a fentiekhez, illetve egyéb eseti megmozdulásokhoz kapcsolódóan 
működik. Immár három éve, területünk illetékes képvise l ője - Agócs Zsolt - havi 1 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 megismerni, 
ahol gyógyfürdők is vannak. A fürdőzést időnként összekötjük kirándulással is vagy az épp 
aktuá lis eseményekke l. Ilyen pi : a már hagyománnyá váló Kecskeméti harangjáték 
megtekintése novemberben. Mindenki maga döntheti el , melyik csoporttal tart. A csa ládok 
kellemesen, változatosan tudják eltölteni a napjukat. Ezek a vasárnapok maradandó élményt 
nyújtanak minden korosztálynak. 

2018. évi gyógyfürdők - T E R V E Z E T belépők 40 főre 
utiktg. 
27. máj Bükfürdő 

24.jún Jászapáti 
29.júl Kiskunmajsa 
26.aug Kaposvár 
30.szept Tatabánya 
28.okt Kecskemét 
25.nov Orosháza 

200 
105 
139 

189 
56 
85 

185 

27 
4 
6 
17 
15 
10 
19 

2.500.- Ft 100.000.-Ft 125.000. - Ft 
900. - Ft 36.000.-Ft 85.000.- Ft 

1.400.- Ft 56.000.-Ft 100.000.- Ft 
1.750.- Ft 70.000.-Ft 125.000.- Ft 
1.500.- Ft 60.000. -Ft 85.000. - Ft 
1.1 00.- Ft 44.000.-Ft 85.000.- Ft 
1.300.- Ft 52.000.-Ft 125.000.- Ft 

összesen: 418.000.-Ft 730.000.- Ft 
Az együtt eltöltött napok változatosságot, tapaszta latokat és kel lemes 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 Képvise lő-testületet , legyen segítségünkre, hogy a közösségépítő 
programjainkat, a havi kirándulásokat és klubösszejöveteleinket tovább tudjuk folytatni. 

Költségvetési kérelmünk: Kirándulások 100.000.- Ft 
belépők 100.000.- Ft 
villanyszámla 100.000.- Ft 
klubösszejövetel 100.000.- Ft 
összesen: 400.000.- Ft 

A program megvalósításának Időszaka: (kezdete-vége) 

2018.01 .01 -2018.12. 31 -ig 

l~·Ó · ll ·, \ ·>i-Y·:\ 
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IV. Költségvetés 

- - ---N--·-- - -----

A kiadásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

kirándulás 730000 630000 100000 

belépők 418000 318000 100000 

vi llanyszámla 100000 0 100000 
------ -N- - -·---·------• 

klubösszejövetelek 150000 50000 100000 

1398000 998000 400000 

Igényelt támogatás összesen: 400.000.- Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1. 

2. 

3. 

A nyil vántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a sze rvezet 
nyilvántartásbc1n l évő adata iról 

A civ il szervezet l étes ítő okira ta (egyesü letek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alc1pitó okirat) a szervezet képviselöje áltc1l l1itelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 
esetében a nyi lvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régeb lJi igazolása a 
szervezet nyilvántartásban lévő c1datairól, valamint a szervezet igazolásc1 a kőbányai 
tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányánal< l1iteles másolata 

5. 

6. 

Az e l őző évrő l szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szó ló igazolás. a 
postára adás tényét igazo ló feladóvevény másolata 

Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe 
l1elyezéséröl szóló igc1 zolás. a postára c1dás tényét igazoló feladóvevény másolata 

április 27. 
Buclapest. 2018. -·· ······-·--··· ·- ........ ·--------· 
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„SIBRIK" Kcrtszépftó 
Egyesület 

1108 Bp., Szegély u. 12. fszt. .34. 
Adészám:-181-75110-1-42 

A pályázó kőbányai szék l1 elyű civil szervezet 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

(egyesü let. alapítvány) cégszerű aláírása és bélyegzője 

Országos, regionális egyesület. alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

1 



PÁ ZAT A 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására 

1. A pályázó adatai 
A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett kőbányai székhelyű civil sz~eJ . ..Cegyeswlet,• 
alapítvány), valamint nem kőbányai székhelyű , de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pályázó civil szervezet neve: Töréspont Stragéiai Alapítvány 

Székhelye: 1108 Budapest , Kozma u. 13. 

Adószáma: 18211937-1-42 

Képviselő neve: Petrezse lyem Jánosné 

Bíróság i bejegyzés dátuma: 2011.05.13. Száma: 11 373/2011. 

Közhasznúság i fokozata: DJnincs ~ közhasznú !Dlkiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-ma il cím: 06/30 742-8001; kla ri0421@gmai l. com 

A kőbányai tagszervezet' 

Neve: 

Címe: 

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma. e-ma il címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A szám lavezető pénz intézet megnevezése: OTP Bank Nyrt. 

Cím e: Budapest, XIX. kerü let Ül l ői út 2. 285. fiók 

Bankszámla száma: 11719001-20348557-00000000 

KŐBÁNYAI POLGÁR:vll~~ffERI HIVATAL 

1'1~' h',A,_ nn1~ .. IJ.(P . . 11,tatószám: .. . A-.. .. . '.l ':',.4 ..... , .,,,_., .. .. . 
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:-------------------1 
E l őszérn: ........... ... db E. l őac! ó: 

mellél, let 

• A 1. pont csak a nem köbányai szék he l yű , de Köbányán tagszervezellel rendelkezö szervezetek pályáza ta esetén töl tendö ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosok részére a Budapest Főváros X. kerü let Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) álta l meghatározott kedvezményeket. 
2. A pá lyázat nem irányu l más forrásbó l f inanszírozott pá lyázat megvalósításáva l azonos célra. 
3. A szervezetnek nincs köztartozása, és nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás vagy fe lszámolás alatt. jogerős 

végzéssel elrendelt csődelj árás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabá lyban meghatározott eljárás nincs 
folyamatban ellene. 

4. A szervezet a támogatás tekintetében adó levonási joggal rendelkez ik: Q igen @lnem 
5. Amennyiben 2018-ba n már részesül t a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

J 

a) a támogatás cé lja:-----------------------------------

b) a támogatás összege: ----------------~ -----------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbánya i Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:-----------------------------------

b) a támogatás összege: ----------------------------------
7. Kötelezettséget vá llalok arra, hogy a pá lyázatta l elnyert támogatássa l a szervezet 

az Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített határidő i g elszámol. K·Ö · 11 · . .i. ·,'\'·\"·A 

8. A pá lyázatban megadott adatok és információk a valóságnak megfelel nek. 

I 
, 
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• KŐBÁNYA 
az élö város 
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A pályázó neve: Töréspont Stratégiai Alapítvány 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Az alapítvány tartós közérdekű céljai között szerepel a nehéz helyzetbe jutott 
büntetés-végrehajtási dolgozók és családjuk, gyermekeik üdültetésének elősegítése. 
Ennek megfelelően a pályázatunk célja a büntetés-végrehajtás személyi állományában dolgozó 
nehéz anyagi helyzetben l évő hivatásos és közalkalmazotti tagok gyermekeinek üdültetése. A 
gyermekek részére kikapcsolódási és pihenési lehetőséget kívánunk biztosítani, melyet a nehéz 
anyagi helyzetben lévő szü lők nem tudnak megteremteni gyermekeik részére, egyben a szülők 
számára megkönnyíti a gyermekfe lügyeletet a nyári szünetben, és a gyermekek részére 
hasznos időtöltést biztosít, továbbá alka lmat szolgáltat a társas kapcsolatok bővítésére. 

A melléke lt együttműködési szándéknyilatkozatnak megfelelően , sikeres pá lyázat esetén az 
FBVSZOSZ vá llalja, hogy alapítványi térítés mellett 10 fő gyermek számára táborozási 
l ehetőséget biztosít az FBVSZOSZ gyermektáborban. Alapítványi hozzájáru lás mértéke 
25.000Ft/fő/hét , az összeg tarta lmazza a gyermekek teljes körű ellátását, a programokon va ló 
részvételi lehetőséget. 

A tábor helyszíne a Dunapatajon ta lálható Lepke Üdülő és Erdei Iskola Oktatóközpont. A tábor 
időtartama : 2018.07.29. - 2018.08.03. 

Az üdü l ő a tó közvetlen közelében fekszik, ezzel k itűnő lehetőséget ad a strandolásra . A 
strandoláson kívü l vá ltozatos log ika i fe ladatokka l, játékokkal és testi fej l ődésük érdekében 
egyéb mozgásos és sportversenyekke l készü lünk, melyek rossz idő esetén is szórakozást 
nyújtanak. 

Az alapítvány a pá lyázott összegen felü l további 50 .000 Ft-ta l járul hozzá a tábor 
megtartásához, mely a logikai és sportversenyek tárgyi feltéte leinek Uátékok, sportszerek, 
elektronikai eszközök) beszerzésére nyújtunk. 

A program megvalósításának idöszaka: (kezdete-vége) 

2018.07.29. -2018.08.03 . 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
megnevezése Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás 

tábor részvéte li díj 250.000 250.000 

hozzájárulás a tábor 1 50 .000 50.000 

Igényelt támogatás összesen: 250.000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

1 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a szervezet 
nyilvá ntartásban lévő adatairó l 

2. 
A civ il szervezet l étesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány 
esetében alapító ok irat) a szervezet képv i se l őj e álta l hite les ített máso lata 

A nem kőbányai székhelyű , de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyi lvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazo lása a 
szervezet nyilvántartásban lévő adatairó l, valamint a szervezet igazolása a kőbányai 
tagszervezet működéséről 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles máso lata 

5. 
Az előző évről szó ló beszámoló OB H-ná l történő letétbe helyezésérő l szóló igazolás, a 
postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhaszn úsági mellék let OB H-ná l történő letétbe 
he l yezésérő l szó ló igazolás, a postára adás tényét igazo ló feladóvevé ny máso lata 

ápri li s 10. 
Budapest, 2018. ------ -

Töréspont Alapítvány 
1108 Bp., Kozma u. 13. 

18211937-1-42 
11719001-20348557 
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A pályázó kobányai szék he l yű civil szervezet 

(egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és bé l yegzője 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regionális egyesület. alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 
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• KŐBÁNYA 
az élö város 
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J r. \\ . [,~MAI_ 0 1.. 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására __ 

1. A pályázó adatai ! 
A pályázatot benyújtó blróságon bejegyzett kőbányai székhe lyű civil sz~r.,yez.et. (E;_l;IY,E;_sü_Lfil, __ 4 _ ___ ;t 
alapítvány), valamint nem kőbánya i székhe l yű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező civil szervezet 

A pá lyázó civil szervezet neve: SZERÁF MŰVÉSZETI ALAP[TVÁNY 

Székhelye: 2119 Pécel, Faiskola út. 16/E., bejegyzés alatt 1106 Budapest, Gépmadár u.2-

Adószáma: 18687563-1-13 

Képviselő neve: Ifj. Perei Imre 

Bírósági bejegyzés dátuma: Száma: 

Közhasznúsági fokozata: j[J nincs @ közhasznú ro kiemelten közhasznú 

Telefonszám, e-mai l cím: +36 30 922 0309 szeraf@szeraf.hu 

A kőbánya i tagszervezet* 

tí. ŐBA i,i'r'/ü N H cl ;(~;ff'."l' f:lli 1 n V,\.T/d' 1 ,·-·-- .... -·- . - ---- ·- --- ---· - -·- ... - . ·' 
Neve: 

Címe: 

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma, e-mali címe: 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: Budapest Bank 't _.I 

Címe: 

Bankszámla száma: 10103056-40864000-00000008 
--------------- ---- - - ---- --------

' A 1.ponl csak a nem kóbányai s1ékhelyú, de Kóbányán tagszcrvezellel rendelkezö szervezelekpályázala esel én löllendó ki . Ebben az eselben a L pontot a tagcsoport omágos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. 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 2018-ban már részesült a Kőbánya i Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: • 

b) a támogatás összege: -------------------- - --------
6. Amennyiben 2018-ban már részesü lt nem a l<öbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja: ---------- - - --------------- ---- --- - --
-

b) 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. 

1-. tl · I ; \ ', 1 , 
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A pályázó neve: SZERÁF MÜVÉSZETI ALAPITVÁNY 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

A Szeráf Művészeti Alapítvány Szükség szerint programjának fejlesztése érdekében nyújtja be 
jelen pályázatát. A tervezett lépések, alprogramok adják azt az egységet, amelyben a karitatív 
tevékenység a közösségfejlesztés , és az egyéni fe lépítés szolgálatába állítható. 

a. , Programsorozat szervezése, amely támogatja a felépülő, tenni, adni is akaró emberek 
bevonását az önkéntes munkába. Elemei : rendhagyó, a célcsoport sajátosságaihoz 
alkalmazkodó e lőadásokon , beszélgetéseken keresztül önbecsülés építése, közösségi életre 
nevelés, a közhasznú tevékenység végzéséve l rendezett, rendszeres életvite l támogatása. (Az 
önkéntes munkavégzés vonatkozó szabá lyozása szerint.) Cél: felépíteni a programot támogatók 
új generációját, immáron a kerületi lakosokból - a rászorultság megszokása okán e lsősorban 

kapni akaró emberekből adni akaró és tudó emberek megjelenése a helyi élet-, 
lakóközösségekben . 
3 felkészítő alka lom szervezése és bonyolítása, az adott i dőszakban a Szükség szerint 
programmal e lérhető családok, egyének körének növelése. Időtartamuk kb. 3 óra, a résztvevők 
számára étkezés biztosított. Gyakorlati önkéntes munkában részvétel további 3 alkalommal. 

b., Fiatalok építése, a velük való rendszeres foglalkozás a Szükség szerint program keretében 
elért családokból. Közösség építése, pozitív életmodell állítása, inspiráció, motiváció a tevékeny 
részvétel által. Tematikus együttlétek, közös alkalmak rendezése a számukra szakemberek 
bevonásával, a alapítványi önkéntes munkatársak mellett.(Tervezett témákból: helytörténet, 
életmodell, életvezetés, reális célá ll ítások, prevenció, ünnepi alkotóműhelyek , általuk készített 
ajándékok célba juttatása .) 
2018 őszétől 3 alkalom szervezése és bonyolítása. 
A fenti 2 típusú program hatékony ötvözete a karitatív munkának és a közösségfejlesztésnek. A 
cé lunk változatlanul az, hogy a befektetett, célirányos, odaszánt munka maximális mértékben 
hasznosuljon . 
Terveink szerint az alkalmak nyitottak, a közvetlenül meghívott résztvevők mel lett 

tájékozódhatnak, az e lőadások üzenetin keresztül épülhetnek más é rdeklődők is . 

c., Segélyvonal elindítása . A várhatóan tovább növekvő kapcsolódások szükségessé teszik a 
személyes találkozásokon túlmutató kommunikációt. A Alapítvány erre az igényre reagálva 
tervezi segélyvonal elind ítását egye lőre egy hívható számmal, váltott beosztás szerinti önkéntes 
közreműködéssel. 

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

A program megvalósításának i d őszaka: (kezdete-vége) 

2018. szeptember-december. 
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IV. Költségvetés 

A kiadásnem 
Teljes l<öltség Saját forrás Igényelt támogatás megnevezése 

Adománycsomagok ti 300 OOO Ft 100 OOO Ft 200 OOO Ft 

Fogla lkozási alapanyi 70 OOO Ft 30 OOO Ft 40 OOO Ft 

Felkért külsős szaken 120 OOO Ft 60 OOO Ft 60 OOO Ft 

Segélyvonal indításár 130 OOO 30 OOO Ft 100 OOO Ft 

Igényelt támogatás összesen: 400 000 Ft 

V. Csatolt mellékletek, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

Igen 

1. 
A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi Igazolása a szervezet 8 nyilvántartásban lévő adatairól 

2. 
A civil szervezet létesítő okirata (egyesületek esetében alapszabá ly, alapítvány rc~r esetében alapító ol<lrat) a szervezet képviselője által hitelesített másolata 

A nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet 

3. 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a tJ szervezet nyilvántartásban l évő adatairól, valamint a szervezet igazolása a l<őbányai 
tagszervezet mül<ödéséröl 

4. A szervezet törvényes képviselője aláírási címpéldányának hiteles másolata B 
5. 

Az előző évrő l szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szóló igazolás, a ír2T postára adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

6. 
Közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági mellél<let OBH-nál történő letétbe :~ helyezéséről szóló Igazolás. a postára adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

május 2. 
Budapest. 2018.--------

A pályázó l<őbányai tagcsoport 
vezetőj énel< aláírása 

Országos, regionális egyesü let. alapítvány 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

1, 11 1: \ · ..... • 
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~L.ÁZ 
A civil szervezetek 2018. évi támogatására'. 

1. A pályázó adatai 

\'I .·\ r ,\SRA ATY b V L 

···-----i. . 
: ., í\ PI? 77 5 5. \ \ .\ ! } I 1 ~\Í r~. .. 1 

\ 
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"----··--·--··---· ------~ 
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: A Zene Mindenkié Egyesület 

Székhelye: 1102 Budapest, Füzér utca 27/a 

Adószáma: 18161904-1-42 

Képviselő neve: Erdős Gáborné 

...... melléklet az előterjesztés! 

Bírósági bejegyzés dátuma: '1997.12.31. Száma: 9Pk 61. 169/1997 /1 7849 

Közhasznúsági fokozata: [] nincs [{) közhasznú 

Telefonszám. e-mali cím: 06/309540381 parafonia1@gmail.com 

A kőbányai tagszervezet• 

Neve: 

Címe: 1···-.. --·-·· ·-··---... .... .... ... ... ........ ····-

i íJUDAPEST :FŐV,Ü-'L" .·-' •. q · 
1 };ÖHi\.NYAIPOLGÁT?\·./· " ·· :y( l: ' \'.\TAL 
J ........... ·- - -- ... ... ..... -._ ....... .--

Tagszervezet vezető neve: 

Telefonszáma, e-mai l címe: !l,tatósdim:~ 7.-:J.J ..... Sr?i ')i.)'1'?\i(:c, .. 

A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 20'18 ÁPI~ / ~~ ..... ,, 

A számlavezető pénzintézet megnevezése: Raiffeisenbank Rt 1···· _ .,_._ ·- -- ···- ---· -··· 
l 

, :11.. /.":.' ·., U: 1 Llo~;za rn : 

_c_ím_e:_10_5_3_B_u_d_a_p_e_st_ A_ka_d_é_m_i_a_u_tc_a_s ____________ -+-'.
1 

_____ - .. -•. -- - -. ·--- .- . -. _- _ -_ _ m __ e_l_l~P.t-4'.1--'_ -1<;,~"",-.-. -+. t~._-\_-_-. _ _ ... -- _ I 
Bankszámla száma: 12001008-00229921-00100008 _ _ J 1 'i __ --

'A 1. ponl csak a nem kóbányai székhelyú, de Kóbányán tagszervezeltel rendelkező szervezetek pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 1. pontot a tagcsoport országos vagy regionális szervezete tölti ki. 

II. Nyilatkozatok 
1. A szervezet biztosítja a nagycsaládosol< részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbánya i Önkormányzat (a továbbial<ban: 

Önkormányzat) által meghatározott l<edvezményeket. 
2. A pályázat nem Irányul más forrásból finanszírozott pályázat megvalósításával azonos célra. 
3. A szervezetnel< 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 tel<intetében adólevonási joggal rendelkezik: D igen ~ nem 
5. Amennyiben 2018-ban mtir részesült a Kőbányai Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

al a támogatás cé lja: 

bl a támogatás összege: ----------------------------------
6. Amennyiben 2018-ban már részesült nem a Kőbánya i Önkormányzat által nyújtott támogatásban: 

a) a támogatás célja:-·---------------------------------

bl 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 va lóságnak megfelelne!<. 

1• ;. • g 
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A pályázó neve: A Zene Mindenkié Egyesület 

Ill. A tervezett program részletes leírása (legfeljebb 1 oldal) 

Egyesületünk 1997 óta foglalkozik egy speciális módszer segítségével értelmileg illetve 
halmozottan sérült gyermekek és fiatalok zenei nevelésével. Ennek a módszernek a 
segítségével lehetővé válik, hogy olyan fiatalok, akik írni, olvasni, söt 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, 
iskoláil<ban . 
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 fö 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 zaj ló Művészetek 
völgyében vesznek részt programokon, kézműves foglalkozásokon , kirándulásokon. 
Szálláshelyünk a monostorapáti kultúrházban lesz, ellátásunkat is itt tudjuk elintézni, délben 
meleg ebéddel, a maradék l<ét étkezést a fiatalok segítségével mi magunk oldjuk meg. 
lgy nemcsak zenélnek, hanHm gyakorolják az önellátás, egymásról és magukról való 
gondoskodást is. 
A Művészetek völgyében ez idö 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/ teremszállás matracokon / és az ellátást is, a családok 
jó része szociálisan nehéz helyzetben él és időnként problémás előteremteni a tábor költségét. 

A program megvalósításának időszaka: Cl<ezdete-vége) 

2018 július 10 - augusztus 10 
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IV. Költségvetés 

A kiaclásnem 
Teljes költség Saját forrás Igényelt támogatás megnevezése 

Szállás 156.250 56.250 100.000 

Étkezés 187.500 37.500 150.000 

Szállítás, utazás bérle 280.000 80.000 200.000 

Igényelt támogatás összesen: 450.000 Ft 

V. Csatolt melléklete!<, ezekkel kapcsolatos nyilatkozatok 

igen 

1. A nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a szervezet ~ nyilvántartásban l évő adata iról 

2. 
A civ il szervezet l é tesítő okirata (egyesületek esetében alapszabály, alapítvány i[{] esetében alapító okirat) a szervezet képvise lője által hitelesített másolata 

A nem l<őbányai szék helyű, de Kőbányán tagszervezettel rendell<ező szervezet 
esetében a nyilvántartást vezető bíróság eredeti 30 napnál nem régebbi igazolása a o 3. 
szervezet nyilvántartásban lévő adata iról, valamint a szervezet Igazolása a kőbánya i 

tagszervezet működésérő l 

4. A szervezet törvényes l<épviselője aláírási címpéldányánal< hiteles másolata 10 
5. 

Az előző évrő l szóló beszámoló OBH-nál történő letétbe helyezéséről szó ló igazolás, a ID postára adás tényét igazoló fe ladóvevény másolata 

6. 
l<özhasznú szervezet esetében a l<özhasznúsági melléklet OBH-nál történő letétbe ,-
l1elyezéséről szóló igazolás, a postára adás tényét igazoló feladóvevény másolata ,D 

április 20. 
Budapest, 2018.-------
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. Egyesület A pályázó kőbányai székhe lyű civil szervezet 
1 102 ~u~opest Füzér utca 2 7 

; / egyesület, alapítvány) cégszerű aláírása és bélyegzője 
Adoszom: l 8 l 61904-1-42 

A pályázó kőbányai tagcsoport 
vezetőjének aláírása 

Országos, regioná lis egyesület, alapítvány 
cégszerű aláírása és bé lyegzője 
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