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Előterjesztés 

a Képviselő-testület részére 
a Kőbányai Ges:ztenye Óvoda alapító okiratának módosításáról 

I. Tartalmi összefoglaló 

A Kőbányai Gesztenye :')vodának (a továbbiakban: Óvoda) az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma megbízásából u: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EET) 
által meghirdetett A hazci és határon túli óvodai tehetség-kibontakoztató programok 
támogatása megnevezésű ;,ál?ázati kiírásra (pályázat kódjele: NTP-OTKP-18) benyújtott 
Mese, mese, mátka című progrc.mja (pályázati azonosító: NTP-OTKP-18-0020) 880 OOO forint 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az EET értesítése az előterjesztés 2. melléklete. 

A támogatást szerződés al.apj:'m folyósítja az EET. Az összeg befogadásához az Óvoda 
részéről a 084070 kormár:.yzc.ti funkciószám - a fiatalok társadalmi integrációját segítő 

struktúra, szakmai szolgt ltatások fejlesztése, működtetése - szükséges. Az Óvoda 
alaptevékenységét az alapí:ó okiratban a kormányzati funkciószámok jelölik, amelyeket a 
kormányzati funkciók, állarrliaztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről 
szóló 68/2013. (XII. 29.) NG:\1 rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) tartalmaz. Az NGM 
rendelet 2. § (1) beke:;,:dé::e alapján a költségvetési szerv közfeladatait, szakmai 
alaptevékenységeit kormán_"zari funkciókba - funkciószámmal és -megnevezéssel - be kell 
sorolni, és az alapító okirattban fel kell tüntetni. Az NGM rendelet 3. § (1) bekezdése szerint 
a költségvetési számvitelbe:1 a bevételeket és kiadásokat azokon a kormányzati funkciókon 
kell elszámolni, amelyek érdekében azok felmerültek. 

A 084070 kormányzati funkció;zámot az Óvoda alapító okirata nem tartalmazza. 

A módosítás során az Óvoda 2( 16. március 31. napján kiadott K/15530/5/2016/II iktatószámú 
alapító okiratának 5.1. p)nfát is módosítani szükséges a Magyar Államkincstár (a 
továbbiakban: MÁK) aktuá_is · itöltési útmutatója szerint. A költségvetési szerv vezetőjének 
megbízási rendjénél az egyéb rr_unkáltatói jogkör gyakorlóját is fel kell tüntetni. 

Az alapító okirat fentiek szerinti módosítására javasolom a polgármestert felhatalmazni. 

11.llatásvizsgálat 

Az Önkormányzat az alapít,5 o~<irat módosításával lehetővé teszi az Óvoda számára nyújtott 
támogatás befogadását. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az alapító okirat módosítá~át ~s az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot meg kell 
küldeni a MÁK részére a tön:slönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés végett. 



IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kenilet Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előterjesztés 1. mellékletében foglalt határozatot. 

Budapest, 2018. november,,, l 2: · " 

Törvényességi szempontból elh::njegyzem: 

1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

.. ./2018. (Xl. 22.) határozata 
a Kőbányai Geszlenye Óvoda alapító okiratának módosításáról 

Budapest Főváros X. ke::-ület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
államháztartásról szóló 20~ 1 ev1 CXCV. törvény 8/A. §-a alapján figyelemmel a 
jogalkotásról szóló 2010. év~ C:<XX. törvény 23. § (2) bekezdésére a következőket rendeli el. 

1. Budapest Főváros X. keriil;;::t Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a Kőbányai 
Gesztenye Óvoda alapító okiratit módosítja akként, hogy 
a) a költségvetési szerv i:w.c..p-:evékenységének kormányzati funkció szerinti megjelölését 
kiegészíti a „084070 Fiatalok té.rsadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások 
fejlesztése, működése" korrráJ\! Zati funkcióval, valamint 
b) az alapító okirat 5. L ;JOntját kiegészíti az egyéb munkáltatói jogkör gyakorlójának 
meghatározásával. 

2. Ez a határozat 2018. nove:nber 23-án lép hatályba. 

3. A Képviselő-testület felhatc.lmazza a polgármestert az alapító okiratot módosító okirat 
aláírására, valamint a változas Magyar Államkincstárhoz történő bejelentésére. 
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Döntés 

Döntés indoklása 

Döntés dátuma 

Megltélt összeg 

Döntési kikötés 

Pályázó szervezet adatai 

1. l 'ÁL.YÁZÓ SZERVEZET / PROGHAM ADA.TAI 

4. pályázat a szakmai értékelö tartalmi értékelése és az elért 

Jontszám figyelembevételével csökkentett összegütámogatásra 

avasolt. 

2018.07 .24 

,380000 

A tervezett költségek arányos csökkentése javasolt. 

Vá lassza ki, hogy székhelyintézményként, v.;gy tagin tézményként bályázik: 

székhelyintézmény 

OM azonositója : 

034420 

Fenntartója: 

13udapest Föváros X . kerület l<t,bányai Cnkornányzat 

1 

A köznevelési intézményben a gyermé?kEk lét;záma•: (2017. októbbri statisztikai adatok alapján szükséges megadni.) : 

93 
' 
1 

• ebböl a halmozottan hátrányos helyzetű tanEl lók létszáma (2017. októberi statisztikai adatok alapján szükséges megadni.) : 

A program megvalósulásának helyszíne :telep,ülés): 

13udapest 

A progrnm megvalósul ásának helyszíne járá~): 

liudapest 

1:: igyelernl A 1°rojektmJatoknál megadott negv3lósulási helyszinnel lazonos települést ~ell feltüntetnie! Több rnegvalósitási helyszín esetén 

;izt a helyszínt adja me g, al10I a támo-~atas összegének felhasznál~sa a legnagyobc mértékü. 

l"á lyázati programé1i felelös személy 

neve: 

Andrási Ilona 

telefonszáma : 

•36/30/5731146 

e„mai l cime : 

szakica !iO@grna il . corn 

A pá lyázat pénzügyi nieg valósitásáért felelös ~zemély 

neve: 

l' enyvesiné Huller Tímea 

! 



telefonszáma: 

+36/30/6351171 

e-mail címe: 

gesztenyeovi8@gmail.com 

Határon túli pályázókra vonatkozé adatok 

II. HATÁRON TÚI. I PÁ L.YÁZÓKl,A vo:,A 'f<OZÓ ADATOK 

Pályázó neve (ország nyelvén , latin be:űkf el): 

Székhely (ország nyelvén , latin betűkkel ) : 

Levelezési cím (ország nyelvén , latin b ~ tűl:kel) : 

Pénzintézet neve : 

Pénzintézet neve (orszá,J nyelvén, latin brdikkEI) : 

Pénzintézet címe: 

Pénzintézet címe (orszÓ [J nyr. lvén, latin bP. i'JkkEI) : 

Számla száma: 

IBAN szám: 

Swift kód: 

Devizakód : 

Határon túli pályázó cs, :tében - amennyiba,1 bc1 -oga dó szervezettel pál~ázik, adja meg a befogadó adatait! 
1 

Befogadó szervezel/intézmény adatai 

A befogadó szervezet/intézmény neve : 

A befogadó szervezel/in tézmény ci me: 

A befogadó szervezeVinté1.mó r1 y l1ivata os ,epvselőjének neve: 

A befogadó szervezeVir1tézmóny adós1.~m a: 

A befogadó szervezeVintózrnény kapcsolat artószemély neve: j 
1 

A befogadó szervrize t/int01.111óny kapcsolat örtó s zemi!ly telefonszám a: 1 

A befogadó szervc:zeVinté?.móny J.:apcsc, lat artó személy e-mail címe : 

A befogadó szervrizet/i11t61.móny b,111ki ;:icla:ai 

Bank neve : 

Számla száma: 

IBAN szám: 

Swift kód : 

Befogadó szervczet/int r.zrnc\ ny r.sa tol;rn -Jó idrku-nenturmii 

1. Befogadó nyil alkozat (a111e r111yilm n sz:iks.~ges:) 

1 
2. Befogadó létezését jo ri szabálybön mc:ohat~ro.:ottak sze rint igazoló 3f napnál nem régebbi okiratnak (különösen cégkivonat , 

nyilvántartásba véte l rő l szóló igazolás. c iró~ági l ivonat) egy eredeti pél~ánya vagy a kiállító hatóság vagy közjegyző által hitelesített 

másolata (a hiteles másolat esctéten is szű<sé!;J:!S a 30 napnál nem ré$ebbi okirat). 



• Amennyiben a Befogadó a Magyar Allarr ki r.cstár törzskönyvi nyi11ántartásában szereplő törzskönyvi/ költségvetési szerv, nem szükséges 

csatolnia. 

• Amennyiben a Befogadó nem az állannaztatás központi- vagy örkornányzati ;i lrendszere alá tartozó költségve túsi / törzskönyvi szerv 

(µ I. alapítványi- , egyl1 ázi vagy ~gyéb ' en1tart:isú intézmény) , a létebést jogszabályban meghatározottak szerint igazoló okiratként 30 napná l 

nem régebbi kormányhivata li igazolá~ csa:o ltsa szükséges eredeti pélC:ányban vc1gy ö kiállító trntósúg vugy közjegyzö által hitelesített 

másol.ital 

• Amen nyiben a Befogadó ö lelkiismereti és V3llásszabadság jogár?I, valamint az egyh ázak, vallásfelekezetek és vallási közösségek 

jogállásáról szóló 2011 . évi CC'/1. Tö ·vény sz::rint bevett egyház, Jagy 1yilvántartásba vett belsö egyházi jogi személy , az Ehtv. 16§. (2) 

bekezdés szerinti igazolás szükséges ... (2) A Jelsö egyházi jogi szJmélyt a miniszter a bevett egyház egészének vagy legföbb szervének 

képviselöje kérelmére veszi nyilván tartáEb3." nyilvántartásba nemi vett belsö egyházi jogi szemúly jogi személyiségét il bevett egyház 

egészének vagy legföbb szervének v3gy az a::lott belsö egyházi joJ i személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszterné l 

bejelentett képvise löje vagy 3 b,3ve tt egy1az te lsö szabálya szerin, erre feljogo sított tisztségviselöje igazolja ." 

3. Befogadó képvise löjének ~özjegyzö ál:al hi elesített aláírási címpéldánya vagy ügy ~éd által ellenjegyzett aláírás-mintája egy másolati 

példányban vagy a szán1laveze:ö pérzin ézetáltal vezetett aláírási kartonja másola tána k a szá ml avezető pénzforgalrni intézmény által 

hitelesített eredeti péld ánya . 

• Tankerületi Központ fenn taiásába tarta:zó kiöznevelési intézmények eseté n a pá lyáza thoz elegendő csatolni a tankerü leti központ vezetö -

H Magyar Államkincs tárná l vezete tt s2á1Tiáho= tar1ozó - aláírási ka tnjának másolati példányát a tankerülr.ti központ vezető által 
1 

hi telesítve. j 
• Amennyiben a pály éi zó él crntc landó do <umrntumot benyújtotta a Nemzeti Tet1etsé~ Program 2016; 2017 évi vagy 201 8. évi pá lyázatát1oz 

- és abban vá ltozás nem történ t- , nyi latkc:za to- szükséges felcsatol ia a dokumentum benyújtás ának tényérö l, a pályázati azonosító 

megjelölésével. 

Program adatai 

Ill. PROGRAM ADATAI 

A pályázatban váll éi ll program 1 

A tehetség ígéretek pozi tívumait , erös~.ég eit kiemelö, az óvodai neve lési évet átfogó , 30 órás foglalkozássoro zat megvalósílása . A 

fog lalkozások heti 1 alkJl01111-1al, a kor-:scp:,rtr ak megfelelően lega ább 30 és legfe ljebb 60 pr.rces idötartamban tervezhetőek. 

A nem támogatható tevékenységek ktre: 

- erdei óvoda . 

Az EFOP-3.3.4-17 felhí vás kedv3zrnénye~e tljEi, azon szakmai tevékeny.ségekre, melyekre az EFOP<l.3.4-17 ke retóben támoga tást kaptak, 

jelen pályázati kiírás kere tében nem pály2zhatlak. 

Válassza ki a péi lyázati pro gram álta l fejl e,zterdő tehetségterületet. (legalább egy, maximum három vá lasztható) 

nyelvészeti 1 

interperszonális JJ 

;_egfe lJ ebb 5 mond atban fog i;; IJ a ossze a pályá='.ati program lényeg · t! (maximum 500 karakter) 

Ó,odáokbao a gyem,ekek tehetséggo;d~á,~ kiemelt fetadatookl" te<iotjük, melyet a taoküteles gyecmekek köcébeo, kiscsoportos 

! 



tehetséggondozó műhely foglalkozások keretében valósítunk meg. A p~l•1ázati progra mmal óvodánk „Mesekuckó" tehetséggondoz ó 

műhelyének a foglalkozá sait szeretnén< 93;:da.;i ítani. Programunk a népmesék sokszínű világán keresztül, népi mondókákkal. játékokkal 

kiegészítve, a népi kultúra megismerési)t , ;i gyermekek képi gondolkoz~~ának erősitesét, tartja legfontosabb feladatának. 
1 

A Pályázó szervezet bemutatása 

IV. A PÁLYÁZÓ SZERVEZET BEMUTl'.T/Í SA 

Mutassa be a pályázó szcrvez<,t tevékeny~égé·, kü lönös tekintettel a vJlasztott tehetségterületen. Számszerűen is térjen ki il 

i 
tehetséggondozásban cléti eddig i ercdmef, 1yei1=. Amennyiben már rég9ta működő műhelymunkát választ . úgy röviden tP.rjen kt il 

műhelymunka kezde lérr., ecldin e l6rt ercdr,ény ~ire. (max. 2000 karakter) 

Intézményünkben 4 tipikusan fejlődö és 1 al.tizm1ussal élő gyermekcso, ort működik , Óvodánkba járó gyermekek eltérő szociális 

környezetből érkeznek. J< i ll emzö 'l viszonylag s:ik három, illetve több gyermekes család , akik megélhetési gondokkal küzdenek. A szülök 
1 

túlnyomó része alacsony iskolai végzettsérge l 1endelkezik . Az intézmét yoen sok a hatrányos helyzetű , tanulási és magatartási gond okka l 

küzdö gyerek, akik külön fejlesztést, fogla l, ozá8 igényelnek. Az esélye~yelöség, valamint az egyéni bánásmód követelményének 

biztosításának érdP.k(:be11 fe ladatunk ;:i csa ádi ~ á ttérből adórJcí hátránykompenzáció csökkentése . Óvodába lépéskor gyermekeink 

ismeretanyaga hiányos , IJc sú,clkultC1ráj1 k ( ln1a1:1clott. Célunk, hogy diffemnciált fejlesztő munka során ;i bejövetelkor és?.lelt kijlönbsének 

eltűnjenek a beiskoláz;i s iclr!jére.l<irnm,lt fif,-y~ lrret fordítunk a gyermekek ~gyéni megismerésére, fejlesztésére , a tehetségcsirák 

felfedezé sére , a tehetségitk gondozásának sok~zínű biztosítására. óvoidánkban 2017 szeptembere óta szervezünk gazdagító 

tehetségműhe l yekct , melynek cé lja a gyerm(·ke ~ erős oldalának fejlesz lé~e. tehetséggel összefüggő gyenge oldalainak kiegyen lítése. 

Ebben a nevelési évben 2 tehetsé~1r1onrJozó mű1elyt indítottunk, Mesek~ckó, Vitamint,Jrna néven . Mindkét m(jhely sikeresen m(ikörlik. 

melyet a gyermekek lr.lkesedés<',n . soko da ú fej ődésén túl , a szülők vi Jszajelzései bizonyítanak. A Mesekuckó tehetséggonrloz ó 

műhelyünket ebben il nt'vc lés i évben a Kör,ány i Pedagógiai Napokon bemutattuk 14 érdeklődö kerületi óvodariedagógusnak. 11lf!ly nan y 

sikert aratott. felkclt ri tle íl j elen l évők fi,JY·~lrrét a :ehetséggondozás ilyeri fcrmája iránt.A pályázatban a Mesekuckó tehetsé,rnondozó műhely 

vesz részt. A mültel ybr. já ró gyemckek, ny cttaJbak, tájékozottabbak , érceklődőbbek , sok-sok új ismerettel, tapasztalattal gazdagodnak. 
1 

Legfontosabbna k tartjuk c1 lehr.tség ínéretes gye11T1ekek személyiségén~k sokszínű fejlesztését, tevékenységük bövítését , gazdagítását. 
1 

Mut;issa be a pály;izó s,ervez(i t s~c 111 P. lvi 6s tár,4yi feltételeit a jelen pályá~ati programmal összefüggésben . (max . 500 karaktr.r) 

A pályázati program iréi11yi tója a 111:ihely ·1e~:őj E, munkáját 2 fö segíti a lmühely munki ban , az óvodán kívüli programokon . Az éves 

1 

tematiká hoz szükség es ~l! andó cs~közök ti:b:isEge saját készítésű , a műhely vezetője által gyűjtött , melyet a pályázati ke retből szeretnénk . 

bővíten i . gi17.cla9il ,1ni lc11iós és il fogyó e~.zk j;_ök ~el , mely segíti. gazdag'.ítjc a programunk sikeres megvalósít ását. 

Partnerek 

V. EGYÜTTMŰKÖDÖ 1'/\RTNí:l<f'I< 

A pályázati prowam mcc1v:1iósit;is;; sor;'m cryiitts,űködik-e más intézmJnnyel/szervezettel? 

nem 

Az egylHtmüködö pnrlncrs;, r.rvezct ~k s1i\111r.: 

Partner 1 

A pa1inerszervezet neve 



Jogi státusza 

A partnerszervezet bevonásnak indoka: 

A partnerszervezet felad ata 

A partnerszervezet részesedése jelen pál'{áza: keretében igényelt tamog atásból 

A kapcsolódó kültségvetési sor 

l'artner 2 

A partnerszervezet neve 

Jogi státusza 

A partnerszervezet bevonásának indoka 

A partnerszervezet fel adata 

A partnerszervezet részesedése jelen pá l,iáza~ keretében igényelt tamogatásból 

A kapcsolódó kültségvetési sor 

A partnerszervezet neve 

Jogi státusza 

A partnerszervezet bevonásának indof:a 

A partnerszervezet fe l;idatél · 

A pörtncrszcrvczet része sedése jelen ::>á l.táza keretében igényelt ilmogatásból 

A köpcsolódó kültségvetési sor 

Partner 4 

A pö1inerszervezet neve 

Jog i státuszö 

A pö1inerszervezet bevonásának indok a 

A pa1inerszerveze t felöcl atél . i 
A partnerszerveze t részesedése jelen pál·1üa· keretében igényelt támofatásból 

A kapcsolódó kültségvetési sor 1 

Partner 5 

A partnerszervezet neve 

Jogi státuszél 

A pa,incrszervezct bevonásának indoka 

A partnerszervezet fe lada ta , 

A partnerszervezet része sedése jelen pál:vázar keretében igényelt t~mogatásból 

A kapcsolódó költ ségvetési sor 



Program bemutatása 1. 

' 
VI. A PÁLYÁZATI PROGRAM CÉLJA, v1LI\KM\,1ÓDSZEREI , RÖVID T~ 'JÚ EREDMÉNYE, HASZNOSULÁSA 

1 
1 

Röviden foglalja össze a tehetséggond,né pro!lram célját. (max. 2000 r arakter) 

1 
Pályázatunkba „Mesckuckó" műhelyünk g ,erm~keit vontuk be. A komplex tehetséggondozó programunk megvalósítása során fontosnak 

tartjuk a gyermekek megisme11etését, r épllesek csodálatos világával, laz ehhez kapcsolódó néphagyományokkal.A program cé lja, a 

népmesék által szerzett meseélményen kEresz:ül a gyermekek a mesJ ránti szeretetének további mélyítése, képzeletének, fantázi ájának . 

belsö képalaki tásiÍ 11ak fejlesztése. A sok s;: ínű aiűhelyfoglalkozások sotán a gyermekek érzelmi intelligenciájának. esztétikai . erkölcsi 

érzelmének gazdagítása, egész szemé yisé9 üJ. formálása.A meseműhl!II' Bajzáth Mária mesepedagógus, programja alapján a népmesék 
1 

sokszínű vi lágával , népi nyer111ekját{iko,kE I, ve ·sekkel, mondókákkal , drámajátékokkal fejleszti a gazdag szókinccsel , jó kifejezőkészségge l 

rend elkez ő, a mesék iráni erdck l ödő. g~c-~,,.ek~~eL Erös'..tj~k ~ mag~~r t éphag~omány°.khoz fűzöd'ő pozití~ viszony.ulá.s kialakításá t. . 

fontosnak tartJuk a l1agyo1nanyokca epulo . eie~felismero , ertekmegorzo nevelest, a szukebb termeszet, , tarsada lm1 kornyezethez vala 
' 

pozitív viszony al ak ításiÍ t. A közös alkotása~ segítenek a szerze tt tudá { megőrzésében .A 30 órás műhelyfoglalkozások at , kis létszámú 

műhelyben szervezzük a gyermekek létslama 3 fő , mely lehetőséget n~újt az egyéni képességek sokszínű fejlesztésére. A foglalkozások 
1 

heti egy alkalo111m i1 l. a clr.lutáni idő szak rnr, kerl!l lnek megrendezésre, Je yet a gyermekek nagyon kedvelnek . várnak . lelkesen . akt ívan 

bekapcsolódnak . 

Rövid8n mutassa be azon tevékenység"kct és , 1ódszereket, amelyek biztosítják a tehetséges gyermekek kieme lkedö készségének 

fejle sztését. (max. 1 OOO karak ter) i 

A gyermekek megismerkednek népmese 9 t·pu ; áva l, ami hozzájárul ai. irJdalom iránti szeretet kialakításához, az olvasóv;í neveléshez . 

szókincslik bővít ésr. lle7. beszéd{,11és fejlC! , ztés§hez . A műhely foglakoká sokon változatos módszereket alka lmazunk . elsödle,ies a 

mesélés, a mesehnllgil tá s, nwly r. gycrn1d ek a,yanyelvi nevelésének.lbelsö képalakításának egyik kiemelkedő eszköze . A kis létsZi'1m1i 

csoport lehetösc',gr. t nyújt b('Slélg ':tésrc . il g:;ernekek egyéni gondolatainak kifejezésére. A műhely foglalkozásokat az alábbi módszerekkel 

tesszük színesebbé: bemutatás, szemléltelés, gakorlás, a közvetlen t~pasztalatszerzés, népi játékok , drámajátékok, könyvtár-látogatás . 

múzeumlátogatiÍ s. felfcrl r. zós . kut~tás , r,robl lé1113felvetés , feltárás , együ
1
tt gondolkodás, játékos cselekvés, népi gyermekjáték. közös 

meseírás , kézm(i vcs tevr.kcnységek. 1 

Rövid en mutass ,1 be :v on tev('ke11yséoek1'!!1 r.s •1ódszereket, amelyek biz:osítják a személyiség-tényezök (önismeret. srnciális 

kompeten ciák stb.) fc jles1 tés{,1. (1fü1x. 100( karékter) 

A meseélménycn kcres1tC1I. a mesék so<s2írü \..ilága , erkölcsi tanulság µ, 11ely a gyermekek belső tudatában jelentkezik , hisz nem 

elemezzük a mesr',t. 111:1 nn a törtr. ,wt hat a >]yernekre, sokszíníi módon!fe.leszti a gyermekek egész személyiségét. A program e l ső 

részében a mesék 6s a h11 zz :,í j1Jk f:apcscdór ó te~ékenységek segítségé~el, megismerik önmagukat , egymást , mely erős íti az ,ij 

közösséghez tartoz:\s t ér1ését is. fcj lörl1· e,k Slon ális képességeik. Lehdtöségük nyílik egymás megismerésére , együttm(i ködés. érze lmi 
1 

kötödés. kapcsol;it{,p ítés soks z ínű IC!hetósé.;g~nEk megteremtésére. Népi gyermekjátékokkal, versekkel, drámajátékkal, esz tétikai , erkölcsi 

érzelmük gazdao ít ~s;i . /\ kö1ös pDnramokf:al s c kszínű módon gazdagÚju< a gyermekek mindennapi él0.tét, mely több gyermeknek oly,rn 

lehetöségr. nyL1jt . ;,melye t ;i csalác nem :ud szánukra biztosítani. 

Röviden mutassa he a la1ító pro9n1111e-,lemd<et. max. 1 OOO kilrakter) 

Heti rend szeresSf''lCJri l s1 ,,rvc1elt fog lalkoz asok é. t, 3 lazító progrnmmal 1egészítjük ki, mellyel maradandó élményt szeretnénk 11y1ijlani a 

műhelybe járó 9yermckek sz ,i mára. 1. 1 útop1 tás a Budapesti 8ábszínhJzba: A gyermekek szívesen báboznak . nézik a feln őttek bábjátékát. 



1 

1 
1 
1 

2. Egés, capos ki,áadolás a Fő,ácos ; Ar atketbe A, állatke,ti ,J mellett k;s p;heaöt be;ktat,a, logked,esebb állat"""'"' meghallgatása 

ISbOd egy kd,01; Olle,embea, majd mesés séta a Vácosligetbea, a 1 ,jdóhoayad ,ár megtek;atése, s<abad játék a jáls,ótérn". A, állalmesék 

;.i gyerrrn:kekhez köze lá lló törté netek , ig" az öllatkerti látogatás során rr egismerkedhetnek közvetlenül is a „mesék swreplöivel" . mely 
- 1 

ismere tük, löp ösz talatuk llövitésén túl éh1én :. t nyújt számukra . 3. Bajúth Mária mes;is délutánja , mc:ly új mese élm ényt ny(1jt a 

yyerrnekeknek, népi játékkal, kézműves tevé::enységgel egészül ki A t~rvezett tevékenységek uz éves prog1 uml1oz. szurusön 

köpcsolód nak. 

1,öviden mutassa be azon tevékenységeket c:.s módszereket, amel ek biztosítják a komplex tehetségnondozó proyr;.im élmény- és 

felfedezés közµo11túság [1t. Amennyiben pr:igr:imja több tehetségteJJoletet érint, kérjük, itt mutassa azt be. (llléJX. 1 OOO kilrakter) 

A műhelyben közpo nti sze repet kap a me~élés, a mesehallgatás, elyre sokszínű módszereim segitségévf?I hangol om a gyermekeket 

(mondóka, kézfogii s, gyertya). A meseh ;; ll;iatilst változatos tevéke ysé~ekkel egész ítem ki : népi gyermekjátékokkal , versekkel , 

mondókákkal, cl ulokka l, drámajátékkal, találó~ kérdésekke l, meseirkssa l, kézműves tevékenységgel . A fel soro lt tevékenységeken kercsztCil 

il gyermekek egész személyiségé nek forff át§sára, esztétikai, erkölbsi érzelmük gazdagítására törekszem. Megismerik önmag ukat , 

környezetüket, az. egyes történetek olyar viselkedés mintát mutatnJk, mely elraktározódik a tudat alatt. L.et1etöség nyílik az érzékszervük 

fcjlesztúsére li1tl1;; tó , hallható, szugolhato , izle,lh e tő , térben és időbln i letezö tárgyak segítségével.A kézműves tevékenységek során az (1j 

tec:hnik;í k C!i sa j~tit;í sa , a rneseé lmények ·eldo gozása mellett leh etőlség nyílik a gyermekek térbeli„vizuá lis képessó!Jeinek fejlesztésére , 

!JélZclagitására. 

VII. Tl: Hl:TSÉ C,'17- 0 NOSÍTÁS 

l~öviden rnut;; ss ,1 be a tehetségazonos íta s és diagnosztizá lás módLere t. Fejtse ki, hogy milyen szempontrendszer alapj án vá log atja be a 

tel1etség ig éretek L? t a prugrarnbé. . Hag1onányJkkal rendelkező prodran- 1ál, kérjük téqen ki a korábban haszn ált tel H?tséguzonositó 

módszerekre, valamint azok eredmén:;eire. (l'llax. 1 OOO karakter) 1 

Telietségazonosit,i st Nagy Je nőné : Tel1Etség géretel< gondozásának el néletc és gyakorlata círnO könyvG c1l;ipján kido lg ozott rn éröanyag 

és a megfigyelés r:1ódsze 1i alk a 111 c1 zva ve~zí ;a gyermekek óvodapJdag ógusa és a tehetséggondozó rnüliely veze tője. A beválogatást a 

tel1etségözonositf1sra építjük. melyet az ovod;ipedagógusok a gyer(nek óvodába lépésétől dokumentálnélk . /Anamnézis, Gye rmekek 

i 
fejl ődés i naplók, le liets égszűrő általÉ. no , megfigyelési tulajdonságlista Érdeklődési te rületek rnegállapítása./Az óvodapedagógus 

1 

munkáját sc11iti óvodánk fe j l e sztő pedagégusE. aki minden tankötel~s g~crmeket, az MSSST szűrö elj árássa l vizsgá lja, mely a fejlesztnndö 

területek ki súiréS(! melleit alkalm as a gyen1e~ek kiemelt területein f k megállapítására.A vizsgálat tárgya tehetségterület11ez igazodó 

átlagon felüli motivá ciós és kreatív adottságok megfigyelése a leendő ta•iköteles korú gyermekek körében . A műhelyvezetö 

megfigyelé sek(?! véuez a csoportbön, ezt k'ivEtöen konzultál a gyer~ek óvodapedagógusával. 

l~öviden rnutél ssa be u tc l1etséygondozó Jrog rn mba bevonni kívánt lcé lc,oportot (a tehetséggondozó prog ramba bevf1 logutott személyek 

élctkorn, sz~ma és tehetségt ipu sa szerin , nen szükséges a szem ~lye~ konkrét megnevezése) .Ha gyományokka l rendelkn1.ő program 

esetén, kérj C1 k té:rjr. n ki a célcsoport ec di~i erejményeire is! (max. 1!000 karakter) 
1 

A progrnrnba óvodá nk nyelvi te h etségmű 1elyEbe járó gyermekeket ~onjuk be .A „Mesekuckóba", a mesék , versek, könyvek iránt érde k l ődő , 

kieme l ked ő besz.': d kósz só gű, kÉpzelő•,el re:ndc? l kező gyermekek ve l zne~ részt. A program jellege komplex gazdagító, egyén i 

képességfejle sz léi , ruga lmas tehetséggondJzé prog ram . A gyermekk ket óvodánk tanköteles gyermr.keiből v;í logatjuk. A gyermekek száma 

8 fö, életkora 5-G· 7év.A 111 ühe ly jvodá1ktan egy éves múltra tekint f issza. A műhely vezetője az előző munkahelyén már 5 alka lomm;il 

sikeresen szervuc tt e programm al tehe t~égg „ nd ozó műhelyt. Sikeresnek tekintjük a :oglalkozásainka t. melyet a gyermekek mindennapi 
1 

visszajelzése 111 ulle tt, a szülök, óvodaped3gógusok pozitív elismeré~e is megerősít. 

! 



Program bemutatása II. 

VIII. A PÁLYÁZATI l' f~OGRAM MUNKI\L:RV:: 

Időrendi sorrendben mutassa be a foglalk:iz ás.Jk munkatervét. Kérjük, hogy a letölthető Munkaterv sablon alapján csatolja a kidolgozott 

részletes Munkaterve tl 

munkaterv_sablon __ ntp_otkp_ 18.xlsx 

IX. SZAKEMBER[I< 
i 

Részletesen 111 ut~,s a be a pá lyázati progi:a11bci bevonni kívánt megval,ósító személyeket és az általuk ellátandó tevékenységek körét. 

Indokolj a kivál aszt;\suka ti (max. 2000 karakter 

A program részvevöi, maf)as szilklllili tapaf'z taattal rendelkező óvodapedagógusok, az intézmény vezetője. helyettese. a tehetséomiíhr:ly 

veze tőj e. Fenyvr,si11é Hu llr. r T imea intézn""eP. 1y1.ezetö. Végzettsége: óvodapedagógus felsőfokú végzettség ; közokta tás vezető és 

pedagógus szakvi1.soa. Beszéd percepció~ dia!lnosztika és terápia 30 qrás akkreditált képzés. (A programban megbízási dij nélkül segit1 a 

munkánkat)Berecz Jufi,mna inté;;:111é nyve1.e tö elyettes, fejlesztő peda9ógus-gyógypadagógus.Végzettsége: óvodapedagógus fe lsőfokú 

végzettség; óvod é!p tidagógus fej lesztési s! akir§nyon szakdiploma, pedagógus szakvizsga; gyógypedagógus tanulásban akadályozot t tanár 

fel sőfo kú végzcth:rJ. Mo, g;ísterápicJ a t,wu ás nehézség megelőzésére és oldására 60 órás akkreditált képzés . Beszédpercer1ciós 

diagnosztika és te, :", pia 30 órás akkreditá lt kép=és .A komplex tehetséggcndozó program és műhelyvezető : Andrási Ilona. óvodapedagógus . 

Végzettsége : óvorJ;ip r.d 8r1ógus felsö fof:(, 1 égz Ec tt ség, Tehetséoseg ités gazdagítás iskcláskor elölt 30 órás akkredit;ilt képzés . 

Mesepedagógin .'. n órús ;·r kk reclit ~lt kép'.é;. Te-,etségseg it ő szakembere~: Bajzáth Mária mesepedagógu s. a mesepedagógiéli módszrir 

kid olg ozója , a Né1'r ne sek incstár 111esekön'.'"11 so:-oza tának gyűjtője, melx 2lapján a foglalkozásokat tervezzük , szervezzük . az országos 

Népmesekincst ;ir Mesr.p c, dagógi :, Mű he ly vezEtöje. Az Eötvös Loránd Tfudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Karán 

neveléstudomán yi bö lcs,:!;zként diplo1názrtt , tanári és tanítói végzettsé'get is szerzett. A Műhely foglalkozásunkat személyes jelenlétéve l. 

foglalko zá s vczctA··rvr.l s1.i11P.siti , mely küEinlc!l es élmény ny(1jt a gyermekek számára . (a gyermekeknek sz erveze tt műhely fog lalkozásáórt 

meg bízás i dijélt k~: )Ö11k r. ,1t r.,, kö :'. renüí ~öc ök : f::őbányai Gyermekkönyvtú könyvtárosa.Csáki Józsefné óvodánk népt;\ncos dajkn nénrJC 

tánchá z vezetésóv,i l s, in ,,si ti 8 fog lako ,.á~unk2t.Verbai Lajos Köbéi nyai Helytörténeti Gyűjtemény vezetője 

X. TÁRGYI ESZl<c'i' ÖJ< 

Mutassa be a p;il ; ' 1at kcrr.téb0.n br.s,i, rn,ndö tárgyi eszközöket. indokolja azok szüf;ségességét és várható hasznosulá sát. Adja meg, 

hogy a beszerw11,' "i t,1rq yi cszk ö:,ök közü l mel'.'"ek igazgatási eszközök! é, melyek szol,~álják a célszerinti tevékenységet közvetlenül'/ (max . 

500 karak ter) (An1 r': 111yibr. n a púly;i zati :án ogatásból tárgyi eszközöket !ktván vásárolni!) 

A pályá zn ti kero tr, :, , oly;in eszközök , anya, r.k 113sárlását tervezzük mely a műhelyek működéséhez szükségesek . a rész letekP.t il 

munkaterv ta1i aJ 11,·• •1a . /1 nwses;·. őnyeg . a 11erchitt mesehnllg;itást seg íti , a cd lejátszó a mesék hangulatához kancsolódó zr.nr.r anyaq 

maghallgatásáh o;, .;üksrrws. S1.in0.s nyor1 lató a műhely-foglalkozásokhoz készített segédanyagok szkenneléséhez , nyomtatásához . 

sokszorosításáho.' 11~ sz nflljuk. 

Disszemináció 

Xl. DISS7.EMINÁ,'' "l 

Ismertes se, az al;1 1 i1 í t;ibJ ,i zat kitcltésóvc l. ,ogv a támogatás eln ye rése esetén a köte ezően előírtakon túl milyen tr. vékenységckct 

terveznek a nyilvil'1% S~[J 6s a tújr.koz tatiis biztc,sítása érdekében, hogyan kívánják bi1.tosítani a program eredményeinek szélesebb körben 



történö megisrner i:sét. (max. 10 sor, az e s5 sJr kitöltése kötelezö!) 
1 

Cúlcsoport (kinek. mi lyen célcsoportoknal;cka ják eljuttatni a projekttel k,pcsolatos információkat) 

Tárgya (Mit.milyen je llegű inforn-.ációkat ckarn3k terjeszteni) 1 

1 

Szintje 

l::szköze, formáj 8 

ldöpontja 

A l!:hetséggondozó műhe lybe járó gycrm~kek szüleinek a tájékozta\ása a műhely foglalkozások alkotás;iiról, eredményeiről, fényképek , 

1 
video , kész munkák bemutatásával. ! 

1 
kézzelfogható ered mények (Pl.: produktu111Jk, kézikönyvek, tematikák stb.) 

belsö 

közösségi portál 

folyamatos 

intézményünk óvoda pedagógusai, kerület lak•sai. 

projekt megvalósii il sának tapasztalata , 

helyi 

újs;ig 

2019.06.30. 

szülök, gyermekek, óvodánk dolgozói , poig!lrrresteri hivatal 
1 

1 

kézzelfogható eredmények (Pl.: :xoduf:tumok, kézikönyvek, tematikfk stJ.) 

helyi 

könyv 

2019 .06.30. 



Programhoz kapcsolódó nyilatko:;:ato-< 

XII. PROGRAMHOZ KAPCS:::>LÓDÓ NYILATf<OZATOK 

Nyilatkozom, hogy jelen támogatási igénnfe l egyidejűleg az NTP-18 pál1•ázati kiírások keretében egyéb pályázatot 

nem nyújtottam be 

Amennyiben benyújtott am. a benyújtott p~lyáz3t adatai : 

Pályázati kiírás kódja: 

Részletesen fejt se ki. ho[J y a jelen pályázati pDgram szakmailag és pé;nzügyileg hogyan határolódik el a fenti pontban megjelölt egyéb 

pályázatától! (max .500 karak:er) 

Nyilatkozom , hogy ncrn áll fe1n harmadik 3ze111ély irányában olyan kötelezettség, amely a költségvetési támogatás céljának 

megvalósulását mcghiúsitj a. 

• nyilatkozatot elfogadom 

Nyilatkozom. hogy jelen tfi mcga tási igény szernti hasonló fejlesztésre euópai uniós forrásból , így különösen a Széchenyi 2020 . Kutatás

Fejlesztés-Innovációs pályázat, ~:+F ösztéil,jíjpílyázat keretében a PálVÜÓ szervezet számára - olyan tevékenységgel , amelyet jelen 

Pályázati Kiírás is tárn og ,1t -· ·árll:J[l él tást r-em ryertem . Amennyiben a közeljövőben támogatást nyerek hasonló programréilfejle sz té sre. 

akkor az eszközölt beszerzések elszárnolEsa, i 1. a végrehajtott tevéke1jységeklszakmai programok jól lehatárolhatóak lesznek szakmai la[J . 

műszakilag, és pénzügyil ,)g a jel(,11 pályáz,tba1t rnegwilósított programoktól és az elsz;ímolni kívánt költségektől. 

- nyilatkozatot elfogéid o111 

Szakmai indikátorok 

1. A programban részi vr vők ;zárna összesen 

8 

8 

2. A programban részi vr:vö tr,hetségígérnle,< s:árna 

3 

2.a . ebből a hiilr;inyos l 1elyzetű g1erme:<el< szá-118 

3 

2.b . ebbő l a fiú mr:rmekr: k sz;i rrni 

2.c. ebből a roma gycrmr.kek száma: 

3 



' 
3. A program megvalósításában szerepet váll:aló tehe tségsegítő szakeirberck száma 

:.l 

4. A programba bevont önkéntesek szárrE 

:.l 

5. A tehetséggondozó prog ram megva lósitásaioz beszerzett tárg yi ~sz~ özök száma 

2 

6. A programhoz kapcsolódé, nyilvános rrne gjeenések száma, a köthlezóon e lőírtakon kívül 

Csatolandó dokumentumok 

' 
1. A Pályázó hatályos létesít:i o~:iratának - kül5nösen alapító okiratának . alapszabá lyának - digitális rniisolata 

Alap ító okírat.pdf 

• Hatá ron túli pályázó esetében a dokumentu Pályázó álta l elkészített magyar nyelvü fordítá sá t is szükséges csatolni. 

• Amennyiben a pályázó a crn to andó jo~umentumot benyújtotta a Nemze ti Tetietség Program 20'16 : 20 17. évi VélQY 2018 . óvi 

pályáza tához - ós abban vá ltozás nem tö lilént - nyilatkozatot szüksé~es 'elcsatolnia a dokumentum benyújtásának tényórő l , a pályázati 

..izonosí tó megjelölésével. 

2. A F'ályázó létezését jogszabályban me!!lhatt rozottak sze rint igaz9ló 30 napnál nem régebbi okiratnak (kü lönösen cégkivonat, hatályos 

' 
nyilvántartási adatokról szóló igazolás vaf y kil.-0nat, bírósági kivonat) eredeti példánya Vögy másolata a kiállító lrn tós~ig vc1gy köz1egyzö 

.i lta l hitelesítve (a hiteles másolat esetébS'1 is :.züksé 11 es a 30 napná l nem régebbi oki rat). 

Al;iµító okirat.pdf 

• Amennyiben a l"á lyá zó a Magyar Áll aml<kcslár törzskönyvi nyilvádtartásában szereplő törzskönyvi/ köl tségve tési szerv, nem szükséges 

csöto lnia a pályázötához a létezés t igazol:i oki ·atot. 

' • Amennyiben a r0 ályázó nem az állam 1á;;ctartás központi- vagy önkqrmányzati al rendszere alá tartozó kö ltségvetési / törzskönyvi szerv (pl. 

ulapítványi-, egyházi vag y egyéb fenntartésú irtézmény) , a létezést jogs~abályban meghatározottak szerint it1azo ló okiratként 30 napnál 

' 
nem régebbi kormányhiva ta li igazolás csa:clása szükséges eredeti péld~nyban vagy a kiá ll ító hatósá!l vagy közje[Jyzö által hitelesített 

másolatai 

• Határon túli pályázó esetéb,"n e dokur1e1tum Pályázó által elkészített n1agyar nyelvű fordításá t is szükséges csatolni, azonban a 

megküldött dokumentum 30 11 apnál rógebJi ler,et. 

:.l. A Pil lyázó aláírásra jogosult kc pvise őj&,ek ~özjegyzö által hitelefoett aláír.isi címpéldánya 

Al;iírási cimp.ptH 

• vagy ügyvéd álta l ell enjegyzett ;i láí rás-rnntájé 

• vagy a számlavezető pénzintézet álla vu~te t aláír{1sí ka rton másolatának a számlavezető pénzforga lmi intézmény által hitelesített 

eredeti péld ánya, 

• Határon túli pályázó esetében a dokume 1tum Pályázó által elkészített magyar nyelvű fordítását is szükség(is csatolni . 

• Amen nyiben a pályázó a cs.itolandó cokJme11tumot benyt'.1jtotta a Nem;:eti Tehetség Program 2016; 2017. évi vagy 2018 . évi 

pályázatához - és abban vá ltozás nem töné1t - nyilatkozatot szükséges fe lcsatolnia a dokumentum benyújtásának tényéről , a pályáza ti 

azonos ító megjelölésével. 

• illetve a létezést igazoló okiratban meghctaro:ott képvise l őtől e ltérő kéi:viselet esetén a szervezet képviselőjének aláír.is i jogosu ltságát 



igazoló 30 napnál nem ré!]ebbi - közokirctnakvagy teljes bizonyító er~jü magánokiratnak minősülő- okirat (Meghatalmazás) 

4. Egyéb, a pályázó által csatolni kívánt ctiku, entum: 

Nyilatkozatok 

1. Nyilatkozom, hogy a tárno~atasi igé1yten fciglalt adatok. információ~ és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek . 

2. Nyilatkozom, hogy az ado;t tá rgyban tárrog3\ási igényt korábban v~g:1 egyidejűleg nyújtottam be. 

nem 

A BENYÚJTOTT TÁM OCATÍ\SI IGÉNYT (PÁ YÁZATOT) ELBÍRÁLó lszERVEZET NEVE 

A TÁMOGATÁSI IGÉN Y BENYÚJTÁSÁNAK IJÖPONTJA 

A TÁMOGATÁSI IGÉN YB EN MEGJELÖLT ÖSSZEG 

ELNYERT TÁMOGATÁS ÖE,SZEGE 

3. Nyilatkozom, hogy öZ flltalam képviselt szer.1czet nem áll jogeréis végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt. ellene jogerős 

végzéssel elrendelt csőde ljárás ·1agy cgyeb, a megszüntetésére iránydlé, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban . 

4. Nyilatkozom, hogy az ;i ltalam képvi se lt szer.1ezet megfelel a rendez~u munkaügyi kapcsolatok követelményeinek , a köztulajdonban álló 

gazdasági társaságok l a~.arékosa bb m(iköcés _röl s7.ólci tö rvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és jogi személy vagy 

jogi személyiséngel nem rcn -:lelkező m;'is s zer .1e7.cl r.sG tén átlátható sze<vezetnek minősül. 

5. Nyilatkozom , hogy az ;i ltalam képvise lt szer.1ezet átlátható szervezetnek minősül. 

6. Nyilatkozom, hogy az c lsz ~mo lás alapj3ul s.:olgáló dokumentumok áz alábbi címen lelhetők föl 

Név: 

Kőbányai Gesztr.nyc Óvocla 

Irányítószám: 

11 06 

település: 

Budnpest 

Cím : 

Maglódi út 8 

7. Nyilntkozorn, hogy u vftllo2;'is-oejelenté3i kö elezettséget magamra 1ézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtot t 

dokumentumokhoz kép Dsl bc: következö vál'.oz2sokat 8 napon belül a L)ebonyolító felé benyújtom . 
1 

8. Nyilntkozorn . ho!Jy a 1ogos.1Jat anul i!]éryJe Jeti t.irnog fl tás össze!]ét és annak kamatait a hatályos jogszabályokban fog laltak szerin t 

vi sszafizetem . 

9. Nyilntkozom, hogy a lámogató álta l e l őí-t biz!ositékokilt rende lkezésre bocsátom legkésőbb megítélt költségvetési támoga tás 

folyósításának a támog al fls i szc rződésbc11 meJhatározott időpontját m ,egelőző ötödik napon. 

10. Nyi latkozom , hogy a köl tségvetési tiHTlO Jatils tekintetében adólevo~ési joggal szervezetem rendelkezik. 

nem 

11. Nyi latkozom . hog y cs;itolom az 

a)igawlást va!]y nyilatko, fltol " Sflját fr.rr;i3ról 1endelkezósre álláséiról (jelen pályázati kiírás esetében nem relev;'rns) . 

b) a pá lyáza ti díj rnegfiz ctc':sérő l sz óló ir,az Jlj s!elvény vagy számlakivonat másolatát Uelen pályázati kiírás esetében nem releváns) . 



c) adatl;ipo t kitöltve, illetve c2 abban elöíi adatokat, 

d)nz egyes finanszírozási id5szakokat ta. talm3zó költségtervet, valamint az 

e)arra vonatkozó nyilatkoz<1lo t, t1ogy rerr áll P-nn harmadik személ~ irányában olyan kötelezettség, <1mely a költségvetési támogatás 

céljának meg valósulását rne;ghiúsitja. 

1 %.Ingatlanhoz kapcsolódó lelhalrnozási :;élú ámogatások esetében elektronikus dokumentumként szolgá ltatott nem hiteles tulajdonilap

mi,solat, építési engedély-kóteles beruhÉZ3S ·ámogatására benyújtott p;ilyázat, kérelem esetén a jogerős elvi iipitési engedély az ingatlan 

tul ajdoni lapon bejegyzett tulajd Jnosá:ól ,zárnazó hozzájáruló nyil~tkozatával , vagy a jogerős építési engedély. (Jelen pályázati kiírás 

esetében nern re leváns.) 

13. Jelen nyil atkozat útji,n tuzzájárulck c:h1o;c, hog y a Kincstár által i mű{ödtiitett monitoring rendszerben nyilvántartott adö tailioz a 

költségvetési támogatá s utalványozója, fJl·1óstója , a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési tám o~atás esetén a 

k özreműködő sze rveze t. ennek hiányabél'l az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósitója), az Állami Számvevőszék. a 

Kormányzati Elle nőrzési Hivatal. az EuróJai T~mog atásokat Auditá lo Fóigazgatóság , az állami adóhatóság , a cseké ly összegű 

tárnogatások nyilvántart;isá ban érinte tt s:::ervek hozzáférjenek . 

14 . Tudomásul veszem, 1·10~y nem lere t 3 táraogatási jogviszonyban kedvezményezett 

8) az, nki a tám ogatási dcint,~s t meghc,ztE vagJ aki a támogatási dörités mnghozatalában döntés-előkészítőként részt vr. tt , 

b) az, aki a támog atá si clöntós i dőp on lj áta'1 a Kormány tagja, államtitkár. közigazgatiisi államtitk{1r, l1elyettes ;1 llamtitkár. megyei közgyű l és 

elnöke, f ő polg ármester, po l~(rnnester , re;ii:inélis fejlesztési ügynőks'.ég vezető tisztségviselője, 

c) az a) és b) pont szerinti s!.erné llyel '<ö:cös h;íztartásban élö hozzáta rtozó , 

tJ) - a nyi lvánosan műk öd ő részvénytarsaság kivételéve l - az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság , 

e) - az állam, a helyi önkormányza t, il ell.e a ~öztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társ aság , 

val;imint a sportegyes i:ll et és a spo rtszöv3tsé~ kivételével - az olyan gazdasági társaság , alapítvány . egyeslllet. e11yl1ál. i jog i személy vagy 

sz.akszervezet , ille tve ezek önál ó jogi személ~iséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont szerinti személy 

veze t ő tisz t ségv i s e l ő, az ala :i itv ~1 ny keze-0 szervének , szervezetének tagja , tisztségviselője, az egyr.sület, az egyházi jogi személy vagy a 

szökszervezet ügyintéz ő v;agy képviselet ~zervének tagj a. 

15. Nyilatkozon,, hog y a Civ I tv . Szeri1ti Jesz§molót letétbe helyeztem. /\mennyiben a civil szervezet 2016-b an vag y 201 7-ben alakult . 

v(,llalom, hogy a Civil tv. 30. § szerinti 2017. éli besz{1111olót letétbe helyezem. 

nem relevéi1 1s 


