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Arany 0rosllán lfuttutális lgyesület
H.1053 Budape§t, PapnöVelde u.2,
Adószám: 18754742-1.41

yAtyÁzeTI FEr,nívÁs

Banl§zámlaszám:

1

1705008.2121 5656

Belváros-Lipótváros, Budapest Fóváros V. ktrlllet
Képviseló-tertütete
ak) ll20l5.(|,1,5.) évi önkomrányzati költségvetésbm jóváihagyoQ az w*áz& a tIá,rsadalmi
es ciül szervezetek, valambt alapítványok támogatásrára fordítható összeget pály*zat ntlin
Hvánja odaltélni.

Pály:ízhafuak azok az esyhirrú', tirsadalmi es ciüI szervezetet valamint alapítványok
amelyek:

.

kerületben van, vagy
ls sz€rvezet, mely az V. kerületben önrárlló szervezeti egységgel

- országos, illetve region

rsndelkezik vagy

- twéke,lrysége az

V. k€rületi lakossig erdekeit szolgálja-

Páyáuti - a 36/2007, (X. l9.) v. öntomán;zati rendelet 2. szÁmú mellékletét képezó qálvázati adaflamn kell, mely a Polgármesteri Hivarat (Bp. V, Erzsébet tá 4.)

űgyfél§zolgáüati Irodáján átvehető, illetve
(wwwbelvaros-lipotvaro§.hu).

az

irtemetes honlapjriról letölthetó

Ázok e pályázólq akik korábben önkormányzati ónogatásban reszesültek, ebbeu az
évben csak elszámolísl kötelezett§€ük
telie§ítése uíán nyljthatnak be újabb pályázetot!

A

pályázathoz csatolni
bekezdésében felsorolt
koróbban is nyújtott be p

a 36í2007

okira

19.) sz. önkormányzati

- ebban az esetben

§

rtndelet 3. § (7)
ha a pályázó már

- r|rFítvínyeretén; l.) alapító okiratot, 2.) az alryltvéay hatályos adatait tartalmazó, 30

napnál neru régebbi bírósági kivonato! 3.) batkszá."ia vezetéséről szóló banki igazolás! 4.)
az adóhatósághoz tórtént b{elentkezést igazoló ohúny másolatát, 5.) a páyázó nyil atkozrí;ár
arra vonatkoáar! hory orszrággyiilési vagy ö'nkormrányzati válasááson nem állít elöltet.

- egresület esetÉn: 1.) az egyesület haáps aÁfrait tatlafuazó, 30 napnál nenr régebbi
bírósági kivonatot 2.) bankszimla vez-etésiről szólő
törtffiiE§áffiezest ,Eazo
4.) a
aITa
h
í§on nem állít jelöltet.
- e§ház esetén: 1.) nyilvrántartásba vételt igazoló okiratot, 2.) bankszámla vezetéséól sáló
banki igazolás| 3,) az adóhatósághoz törtent bejelentkezést igazoló okmány másolaát.

- egéb páIyfuó esetén: l.) létezé§étés müködésének célját hitelesen igazoló okiratot,2.)
bankszámia veze€séói szóló banki igazoltist 3.) az adóhatóságbo z tötéat bejelentkezést
igazoló okmány mrisolatát 4.) a píÁyírrlő nyilatkozaát arra vonatkoáan, hogy orsággyűlési
vary önkormán;zati vrálasztáson nerr álít jelöltet.

-2A pályázet beadási határidej

ápriüs 3.

V.

pályázat beadrásának
4
Onkormánpatinak

helye: Belváros-Lipótváros, Budapest Fóváros
keriilet
Polgrirmesteri Hivatal4 1051 Budapest Erzsébet t& 4., IV. 404. Merkl
Józsefué T:872-7362

Budapest, 2020. febrafu 3,

fu _Z"n^
dr. Brllr valéria
elpolgármester

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
1053 Budapest, Papnövelde u.2.II.20.
Telefon: +3 6/3 0/9 -642 -1 7 9

E-mail: aokep2[)gmail.conr

Pályázati kísérő
A Belváros-Lipótváros

Budapest Főváros V, kerület Önkormányzata által,
kiírt civil pályázatralelentkezik az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület.

A kiírásban előírtak szerint csatoljuk
1

2
3

4
5

6

a

következő anyagokat:

Pályázati adatlapot
A pályizati cél és költségvetés rövid leírását
Az egyesület hatályos adatait tartalm aző törvélyszéki kivonatot
A bankszámla vezetésről szóló banki igazolást
Az adóhatósághoz történt bejelentkezés igazo|ását
Nyilatkozatot, hogy a pályáző országgyűlési vagy önkormányzativálaszáson nem ál lít jelöltet

Tisáelettel kérjük pályázatunk befogadását!
Köszönettel:
u.2.

Jeney Attila

elnök
-l

Budapest, 2020. március 0.

Számlaszám:

1

l

705008-2l 2l 5656

Adószá,rn: I87

5
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pÁl,vÁzlrl ADArl,Ap
Budapest Főváros V. kerület Önkormónyzaíától igényelt
üímogetásra

Belváros-Lipótváros,
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
1

053 Budapest, Papnövelde u.2.11.20.
'Ielefon : +36130/9 -642-17 9

E-mail: aokep2úi)

ail.com

Pályázati cél és költségvetés
vizesblokk |étrehozása
az Arany Oroszlán pinceklubban
második ütem
A 20l5-ben alapított Egycsületünk székhelye a l,Iild Józsefáltal l841-ben építctt
Ráth-ház. Összejöveteleinket, programjainkat
klubban és kiállító térben tarjuk.

a pincében közösen

kialakított

A BLV

2019. évi civil páIyéaatának a segítségévellétrehoztunk a klubban egy
vizesblokkot, hogy tisztán tudjuk tartani a vendéglátás során használ1 eszközöket.
Nem elhanyagolható célunk a kömyezetszennyező műanyag poharak, eszközök
helyett a fém és üveg eszközök használata.

Miután 2019-bena352 ezer forintos tervezett költségvetésünkre 100 ezer íbrint
támogatáSt kaptunk" két ütemre bontottuk a kivitelezést. A kapott (és elszárnolt)
100 ezer forintból szép, kényelmes bútofl vásároltunk és kiépítettüka vimezetéket a mosogat<iig.

Jelen pályínatunk célja az, hogy egy szennyvíz,átemelő szivattyú segítségévela
pinceszint feletti csatomába juttassuk a szennyvizet.
Ismételtcn jelezzük, hogy ez a fejlesáés lényegcsen kulturáltabbá, kényelmesebbé, vonzóbbá tenné a klubunkat, tovább növelné a látogatottságot, illetve hozzájárulna a programjaink számának gyarapodásához, hiszen növelné a jó köz,órzetet, a hely, a környezetünk iránti elkötelezettséget a főleg értelmiségiek,di3kok
lakta és látogatoll epületben.

Számlaszám: l 1705008-2l2 ] 5656

Adószám:

1
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47 42-

Y
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1

2020. évi BLV civil pályéaat

Oldal:2 l 2

A tervezett költségvetés bruttó árakon:
Ar összesen

Mennyiség
Szennyvízátemelő szivattyú

1

150 000

150 000

10

3 500

35 000

Lefolyóvezeték PVc KAGL cső (átmérő 63) szerelvényekkel **

5

3 500

17 500

Méretezés,terVezés

r

20 000

20 000

Kisfeszültségű elektromos vezeték szerelés

*

0
0

összesen

222 5oo

x Méterben, tartozékokkal,
bilincsekke|, falon kívül szerelve
** Méterben, elágazásokkal, idomokkal,

tartozékokkal,
csőtartókkal, szükség szerint szi8ete|éssel, nyomáspróbával,
használatbaVételi engedéllyel, visszafolyá5 gátlóVal, stb.

Tisztelettel és köszönettel:
líu!Iulálh

n:

u.2.
11

Budapest, 2020. március 10

Számlaszám:

1 11

05008-2121 5656

Jeney Attila
elnök

Adószárn: l87
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FőVárosi Törvényszék
Ügyszám:

o1

oo/Pk,60053/2o1 6

K!vonat
a szervezet törVényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól,

Az adatlekérésidópon\a: 3l12l20 9:57 AM

1 A szervezét nyilvántartási

2 A szervezét neve:

száma:

Jogeró: 2016.04.23

Arany oroszlán Kulturális Egyesület

3 A szervezet röViditett neve:

Nincs röVidílelt név bejegyezve

4 A szeryezet idegen nyelvŰ elnevézése: Nincs
5,

Jogerői 2016.04,23

01_o2_oo16134

A szervezet tipusa:

idegen nyelvú elnevezés bejegyezve
Jogeró] 2016,04,23

Egyesíjlet

6 Az egyesület formája:

Jogerő: 20,16.04,23

egyesület

s A szervezet székhelyé:1o53 Budapest,

Jogeró: 2016,04,23

PapnöVelde ulca 2.2//20,

, (]] A képviseló neve:Jeney Atti|a

Jogeíő: 2a16.04.23

Anyia neve: szilágyi Anna
Lakóhelye: 053 Budapesl, Papnövelde ulca 2. 2I2o.
A képviseletijog gyakorlásának módia: önálló
terjedelme: Átatanos
1

A
A
A
A

megbízás idótartama:s év
megbízás megszúnésének időpontja:
megszúnés tényleges idóPontja:
lemondás hatályossá vá|ására Vonatkozó adat:

lo

A szervezet célia: Kiemelt

l1

A szervezet cél szerinti besorolása:

1,

A létrehozás határozott idejének lejárta:

Lejárat napja.incs bejegyezve

l3

A létesitő okirat (módositásának) kelte:

2o15.12.29

íeladatának tekinti a székhelykénl is szolgáló múemlék épület és környezele
kulturális értékeinekVédelmét, kutatását. az eíedmények közzélételél. A különbözó
programok szérvezése, adott esetben együtlmúködés a környék iskoláival, kulturális
inlézményeivel, Filmveiité§eknek, ismerellerjesztő, műVészeti és szini elóadásoknak
szervezé§e, mely történhet külön megállapodás, szerzódés kerelében más társaságokkal is. Az
egyesüiet feladata kiállitások szeívezése,hogy lehetóséget adjon akár induló múvészek
bemutatkozásáía. A társadalmi kapcsolatok ápolása.

:l Közhasznú jogállás:

kulturáli§ és információs, kommunikációs tevékenység (pl, helyi
tömegkommunikáció, múVészeti tevékenység, kultuíátis órök§ég megőrzése,
közgyújtemény, kiadás, épített környezett védelme, népmúVészel,
hagyományóízés, közművelődés, kisebb§égi, nemzetisé9i kultl]ra ápolása)

Jogeló: 2016,04.23

Jogerö| 2016,04,23

Jogeró: 2016,04.23

Nem közhasznú

22

A szervezet elektíonikus kapcsolattartási cime:

23

A szérvezet adószema: ft7

24

A szerVezet adószámával

Jogéró:

Elektronikus cím nincs bejegyezve

Jogeó: 2016 .o7 .22

54742-1 -41

kapcsolatos tény: Bejegyzen
Adószám megszerzésének / felfüggésztésének / törlésének időpontia:

25

A szervezet közösségi adószáma: Közösségi

26

A szeryezet kÖzÖsségi adószámáVal kapcsolatos tény: Közösségi

Jo1eíó,. 2016,07 .22

2016,06.14

adószám nincs be]egyezve
adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve

KÖzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének idópontja:

ldőpont nincs belegyezve
Jogelő: 2016.07 .22

olda|: 1l2

FóVárosi TörVényszék
Ügyszám:

01

00/Pk.6oo53/2o1 6

27

A szervezet statisztikai számjele

28

A szervezet statisztikai számjeléVél kapcsolatos tény: Belegyzett

i 1a7 547 42-g4gg-52g-o1

statisztikai számjel megszerzésének / felfü9gesztésének / törlésének időpontia:
29,

Jogeít 2016.07
2o16,07,22

A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: számlávezetö

szérvezetj09i személyiségúszervezeti e9ysége(i): szeNezeti
3l, A szöVetsé9ét létíehozó szervezetek listája:

30.A

egység nincs bejegyezve

33.

Jogelőd szervezetek:
Jogutód szervezetek:

rl,

Folyamatban |evő eljárás típusa: Nincs

35

:a

Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve
FolYamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés:Eljárás/intézkedés nancs

3,

Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve

tz.

szolgáltató nincs bejegyezve

Jogelód §zervezet nincs bejégyezve
Jogutód szervezet nincs bejegyezve

bejegyezve

zÁRADÉK
A szervezet adatait illetően nincs Változásbejegyzési eljárás folyamatban]

BUdapest, 2020.03.'l2
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Név: ARANY

EGYESÜLET

oRoSZLÁN KULTURÁLls

számlavezetó ílók: V,KERÜLETl FlÓK
Ügyintéző: Rajna Krisztián

Város: Budapest
Utca, házszám: PapnöVelde

Tel: 486-6000 Fax:

Utca2 2120

lktatószám: 2020-,l8

lrányítószám: 1056

lonzolÁs
lgazoljuk, hogy a(z) ARANY oRoszLAN KULTURÁL|S EGYESÜLET az oTP Bank Nyrt-nél vezetett
bankszámláia a köVetkezó:

számlaszám
1

számlatulaidonos

1705008-21215656

/

számlavezetés
kezdete

számla neve

ARANY OROSZLÁN KULTURÁLlS EGYESÜLET
ARANY oRoszlÁtt xu LrunÁLts EGYEsULET

/

2016,08.03

|BAN azonosító: HU39 ,1170 5008 2121 5656 0000 0000

Az igazolást Ügyfelünk kéréséreálIítottuk ki

1

példányban.

Budapest, 2020. március í3.

Tisztelettel

a.':.z: --zL,'
szekeres csa

sztián
Ü9yféltér menedzser

osztályvezetó

V,KERULETl FloK

oTP Bank Nyrt, 1051 Budapest, Nádoí u.16., FóVárosi Törvényszék cégbírósága: cg.01-10-041585
1/1

szervezet törzsadat lekérdezés
Adószám:

IB754742-1-47

HiVatalos megnevezés:

Arany oroszlán

Tevékenység kezdés dátuma
Illetékes igazgatósá9

LeVálogatás dátuma: 2020-03- 13

KU ltú rális

Egyesület

20I6-o6-I4

:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

:

Főtevékenysé9:

9499 - M.N.5. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

Gazdálkodási forma:

Egyéb egyesület

Bírósági nyilVántartási szám: 01-02-0016134
A TA-ról és az osztalékadóról szótó módosított 1996. évi LXXXI. TV. 2.§ és 3.§ alapján a tV. hatálya alá tartozik

JelIemzők
J€llemző

Megnevezés

Kód

neve

Mentesség az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól

2

Alanyi adómentességet VálaSztu nk

Tevékenysé9ek
Típus

Kód

Fő TEAoR - 2008-tól

9499

Működési engedély
száma

Megn€vezés
M.N.s, Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

Működési
éngedély
dátuma

Érvényesség
k€lte
2016_ 06 - 14

cím adatok
Típus
székhely cím

számlaszámok

Cím
HU 1053 BUDAPEST PAPNoVELDE UTCA 2 2.em, 20,ajtó

Érvényessé9 Érvényesség
kezdete
vé9e
20t6-06-t4

pénzintézetneve

BejeIentés
típusa

számlaszám

oTP Budapesti r,, V. Deák F, u,

1

17050082121565600000000

Bejelentés
dátuma

Bej€lentő

pénzintézettől
érkező

Nyitás
dátuma
2016-08-03

pénZforgalmi
je|zőszám

Országos Bírósági Hivatal álta! egyablakos rendszeren keresztül megküldött képviselők
Azonosító
a304632277

Képviselő neve
JENEY ATTILA

KéPviselet
típusa
KépViselő

Képviselő címe

Képviselet
ketdete
2016- 06 - 14

Jogviszony
kezdete
20I6-06-I4

Jogviszony
vége

KéPvis€let
módia
|önetto

Képviselét
teriedelme
Általános

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
1053 Budapest, Papnövelde u.2.II.20.
Telefon: +3ól30/9 -642- |7 9

E-mail

:

aqkcp2(íign-rai l.com

Nyilatkozat
Alulírott Jeney Attila, mint az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület (székhely: l053 Buda-pest, Papnövelde u. 2. II. 20. adószám: 18754742-1-41,
bírósági nyilvántartási száma:01-02-0016134) cégiegyzésre,kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
kijelentem, hogy az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület sem országgyűlési, sem önkorm ányzaíi választáson jelöltet nem állít.
Tisztelette1:

r.

,4|

eney Attila

elnök
Budapest, 2020. március l0.

Számlaszám: l l 705008-2 l21 5656

Adószám :

1

87

5

4'7 42-1 -4

l

Űrlao önkormánvz ati támos atás elszámolásához
Támogatott neve:
szerződés iktatósáma:

EL§ZÁMOLÓLAP
SztűIc
sonzbaa

KöIXég megnevezése

Sltmláh összlgc
téíercsddFÁ-vat)

1.

Fl

z.

Ft

3.

Ft

4.

Ft

5.

F,

6.

Ft

7

E

Fl

9

Ft

l0.

Ft
Kölbégek összesen:

Ft

Benyújtott rzámlik drnbszáma össz§en:

db

Dátum
Aláúnis

