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300 000A program megvalósításának költsége összesen:

80 000Beszerzések, beruházások, felújítások3

220 000Anyagjellegű ráfordítások2

Személyi jellegű ráfordítások1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF300 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2022.03.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2021.04.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Közösségi környezet kollégium 2021.1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai - NEAG-KP-1-2021/1-000358
AP01 - Pályázati adatlap kitöltése

A kulturális egyesület
működési költségeinek
biztosítása

Cím:Közösségi környezet kollégium 2021.Tárgy:

Iktatószám:Helyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2021.

Kiírás:

01-02-00
16134

Nyilv. szám:Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási Program
(2021)

Program:

18754742-1-4
1

Adószám:Magyarország, 1053 Budapest, Papnövelde u., 2.
(Budapest)

Székhely:

attila.jeney@gmail.comE-mail cím:Arany Oroszlán Kulturális Egyesület (H1001693)Név:

A kulturális egyesület működési költségeinek biztosítása

???
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Papnövelde u.2.3.12.b Utca:Papnövelde u.2.3.12.a Utca:

Budapest2.3.11.b Megye/Járás/Régió:Budapest2.3.11.a Megye/Járás/Régió:

2.3.10.b Település:2.3.10.a Település:

2.3.9.b Irányítószám:2.3.9.a Irányítószám:

Magyarország2.3.8.b Ország:Magyarország2.3.8.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.3.7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:

A pályázó értesítési címe

2.2.3.6.b Házszám/Postafiók:2.2.3.6.a Házszám/Postafiók:

Papnövelde u.2.3.5.b Utca:Papnövelde u.2.3.5.a Utca:

Budapest2.3.4.b Megye/Járás/Régió:Budapest2.3.4.a Megye/Járás/Régió:

2.3.3.b Település:2.3.3.a Település:

2.3.2.b Irányítószám:2.3.2.a Irányítószám:

Magyarország2.3.1.b Ország:Magyarország2.3.1.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.3 Elérhetőségek

18754742-9499-529-012.1.14 Statisztikai számjel:

2.1.13 Gazdálkodási forma (GFO) kód:

202 - Egyéb civil szervezetek2.1.12 Partnerszektor kód:

2.1.11 Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet jogosult:

2.1.10 Szakmai tevékenység:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2.1.9 További tevékenységi területei:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2.1.8 Tevékenységi területe:

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

2.1.7 A pályázó szervezet működési formája:

2.1.6 Mód. nyilv. szám:2.1.5 Módosított adószám:

01-02-00161342.1.4 Nyilv. szám:18754742-1-412.1.3 Adószám:

2.1.2 A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2.1.1.b Pályázó teljes neve:2.1.1.a Pályázó teljes neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

2015.12.29.

Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil társaság), és az általuk alapított, illetve
fenntartott jogi személyiségű intézmény

Kulturális

kulturális tevékenység területén működő
civil szervezetek

529 - Egyéb egyesület

1053 1053

Budapest Budapest

1053 1053

Budapest Budapest
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+363096421792.7.7 Mobil telefonszám:+363096421792.7.6 Telefonszám:

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

2.7.5 Beosztása:

2.7.4 Születési dátum:

2.7.3.b Utóneve:2.7.3.a Utóneve:

2.7.2.b Családi neve:2.7.2.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.7.1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:

Kapcsolattartó teljes neve

2.7 Kapcsolattartó adatai

Igen2.6.8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

2.6.7 E-mail cím:

+363096421792.6.6 Mobil telefonszám:2.6.5 Telefonszám:

Elérhetősége

-Egyéb esetén (magyarul):

2.6.4 Beosztása:

2.6.3 Születési dátum:

2.6.2.b Utóneve:2.6.2.a Utóneve:

2.6.1.b Családi neve:2.6.1.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseJeney Attila2.6.0 Választás a törzsadatból:

Képviselő teljes neve

2.6 Törvényes képviselő személyes adatai

2.4.17 Pályázó OM
azonosítója:

2.4.1 Kötelezettségvállalóval azonos?

2.4 Kötelezettségvállaló

https://oroszlanklub.com/2.3.17 Honlap:2.3.16 E-mail cím:

+363096421792.3.15 Mobil telefonszám:+363096421792.3.14 Telefonszám:

A pályázó elérhetősége

2.2.3.13.b Házszám/Postafiók:2.2.3.13.a Házszám/Postafiók:

attila.jeney@gmail.com

Igen

Jeney Jeney

Attila Attila

1950.05.29.

elnök

+36309642179

attila.jeney@gmail.com

Jeney Jeney

Attila Attila

1950.05.29.

elnök
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Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

2.8.6 SWIFT kódja:2.8.5 Számlavezető bank neve:

2.8.4 Devizaszámla pénzneme:2.8.3 IBAN (nemz.-i) számlaszám:

2.8.1.b Számlatulajdonos neve:2.8.1.a Számlatulajdonos neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Pályázó2.8.0 Számlatulajdonos típusa:

2.8 Banki adatok

2.7.8 E-mail cím: attila.jeney@gmail.com

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

HU39117050082121565600000000 HUF

OTP Bank Nyrt. OTPVHUHB
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3.1.4 A szervezet működésével, működtetésével kapcsolatos tervek bemutatása és a költségterv indoklásának alátámasztása

3.1.3 A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

Megvalósítás
vége

Megvalósítás
kezdete

Ország
HelyszíneProjekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

(Indokoltság, a projekt háttere, jelenlegi állapota, a projekt/fejlesztés oka, eredménye, tervezett hatása; a régió helyzete, a helyi igények kapcsolódása a pályázati céllal; a cél helyi
probléma megoldására irányul-e?)

3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése

3.1 Részletes szakmai projektterv

Egyesületünk ideális helyen, az egyre jobban fejlődő, szépülő Belváros közepén működik a Ráth-házban, mely egy Hild-épület. Az itt lakók jórésze -
hála a közeli egyetemeknek - diák, akik mind a látogatottság, mind a programjaink létrehozása tekintetében érintettek. Fontos partnerünk a Pesti
Szabad Szalon, mely programjainak nagy része nálunk zajlik. Talán a legfontosabb célunk, hogy lehetőséget adjunk anyagilag nem jó helyzetben
levő, kezdő művészeknek, társulatoknak, diákoknak a bemutatkozásra, egymás megismerésére, a kapcsolatépítésre. Régóta foglalkozunk
összejöveteleink rögzítésével, ennek manapság egyre nagyobb jelentősége van (C19). Ilyen jellegű, a színvonalas munkát elősegítő fejlesztések is
napirenden vannak.

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2021.04.01. 2022.03.31.

Az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület 2015-ben alakult, ám klubként évek óta működik. Telephelyünk a Ráth-ház, mely egy klasszicista műemlék, itt
működött 140 éven keresztül Pest legendás Arany Oroszlán patikája, mely az egyesület névadója. A ház barokk magjában található Magyarország
feltehetően legidősebb ipari pékkemencéje. Tevékenységünk fontos része az épület és értékeinek megóvása és minél szélesebb körben történő
publikálása. Ilyen irányú tevékenységünket a Hungaria Nostra Podmaniczky-díjjal ismerte el. A tulajdonosokkal és az itt lakókkal - műemléki
engedéllyel - közösségi teret alakítottunk ki, melyben rendszeresen tartunk színházi és művelődéstörténeti, akár tudományos előadásokat,
kiállításokat, hivatalos és baráti összejöveteleket, melyeket a klub (www.oroszlanklub.com) és a társasház (www.papnovelde2.hu) weboldalán
publikálunk. Fontos célunk, hogy politikai vagy egyéb nézetektől függetlenül lehetőséget adjunk mindenkinek a gondolatai megosztására, az érdemi
eszmecserére. Célunk, hogy helyet adjunk olyan szervezeteknek, közösségeknek, színtársulatoknak, melyek anyagi forrás hiányában nem tudnak
helyiséget bérelni. Évek óta részt veszünk olyan budapesti és kerületi kulturális rendezvényeken, mint a KÖN, a Kultúrházak éjjel-nappal vagy
legutóbb az Ékszerek Éjszakája, ahol a kiállító három MOME hallgató a Legjobb Kiállítás díjat is elnyerte. Tevékenységünk két alapvető területe: 1. AZ
ÉPÜLET KULTURÁLIS ÉRTÉKEINEK MEGŐRZÉSE ÉS BEMUTATÁSA. 2. A KÖRNYEZET VONZÓ VOLTÁT FELHASZNÁLVA SOKSZÍNŰ KULTURÁLIS
PROGRAMOK SZERVEZÉSE. Szakmai programjaink egyik fő támogatója a Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata, a
közösen szervezett alkalmainkról a helyi médiumok (City TV, ...) rendszeresen hírt adnak.

Egyesületünk egyik alapelve a programjaink ingyenessége, a kötelező fogyasztás hiánya. Ezzel tettük lehetővé, hogy sok kezdő művész, festők,
költők, zenészek, diákok – akiknek még nincs lehetőségük költségesebb, drágább helyiségek bérlésére, bemutatkozhassanak. Ennek értelmében az
épület bemutatása mellett, a kultúra támogatása jellemzi profilunkat. Már két előadóteremmel is rendelkezünk – mindkettő egy barokk pince –
melyek befogadóképessége egyenként legfeljebb 35 illetve 45 fő. A kis befogadó helyiségek miatt az előadásokat, beszélgetéseket rendszeresen
rögzítjük, lehetővé téve a szélesebb körű megismerést. Pályázatunk egyik célja a fent jelzett erőfeszítéseink támogatása, hogy a digitális
médiumokon keresztül a fizikailag jelenlevőknél jóval többen megismerhessék értékeinket. A másik cél a kiállításaink igényesebb kialakítása,
elsősorban a "kemecetér" bevonása kiállító helyiségként. Távolabbi célunk egy további, körülbelül 250, akár 350 négyzetméteres tér „belakása”, és
egy önkormányzati üzlethelyiségen keresztül az utcáról történő megnyitása. Ez tízmilliós nagyságrendű beruházás. Nem egyszerű, mert csak olyan
támogatót szeretnénk elfogadni, aki céljainkkal, és nonprofit elveinkkel egyetért. A pályázat során nyert pénz egy részét a könyvelésre fogjuk
fordítani, hogy ilyen vonatkozásban is kifogástalan legyen a működésünk.
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.5 A pályázó további pályázatai

300 0001. ütem összesen:

2022.04.30.300 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaTervezett összeg (HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF300000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

HUF300 0001. ütem összesen:

Az Ékszerek Éjszakáján elnyert "Legjobb
Kiállítás" díj annak volt köszönhető, hogy az
itt dolgozó MOME-es diákokkal és az
Egyetemmel összefogva igyekeztünk
posztamenseket, ideális világítást létrehozni.
Ezt szeretnék még magasabb szintre emelni,
illetve a másik helyiségünkre (kemencetér)
kiterjeszteni.

A kiállításokhoz szükséges
eszközök

Tárgyi eszköz beszerzés (3.1.1.)

A kiállításaink, a zenekari és a színházi
előadásokhoz gyakran át kell rendezni a
környezetünket a tervezett célnak
megfelelően. Az itt jelzett tételt szállításra,
biztosításra, felügyeletre, az események
kivitelezésére fordított költségek fedezésére
szánjuk.

Installációs munkák,
üzemeltetési feladatok

Egyéb beszerzések,
szolgáltatások (2.1.7.)

Meghívók, reklám anyagok tervezése és
kivitelezése, végül videó készítés, vágás, a
klub eseményeinek dokumentálása,
archiválására. Honlapunk tárhelyének
bérlése, a weboldal karbantartása.

Meghívók, reklám, az
események dokumentálása

PR, marketing, kommunikációs
költségek (2.1.3.)

12 havi könyvelési díjKönyvelésAdminisztráció költségei (2.1.2.)

Költségtétel Költségtétel megnevezése
Igényelt

támogatás (HUF)
Költségek indoklása, részletező magyarázata

(1. ütem)4.1.1 Tervezett költségtételek

4.1 Költségek tervezése

90 000

80 000

50 000

80 000

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

2022.04.30.
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13. az általam képviselt szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján legfeljebb 3 000 000
Ft látvány-csapatsport támogatásban részesült

-
Amennyiben a pályázó szervezet csekély összegű (de minimis)
támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni:

12. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

11. az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza,
illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza.

10. az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje az "Igen"
választ!)

9. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély
rendelkezésre áll, vagy szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket
megtettem, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmemet az illetékes hatóságnál benyújtottam

8. velem, illetve az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása,
kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási kötelezettsége a
magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt kötelezettsége,
kérjük, jelölje az "Igen" választ!)

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban megfogalmazott
projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet, kérjük, szíveskedjék a
"Költségterv" űrlapon felsorolni azokat

4. az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

2. az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel elrendelt csőd-,
végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó
eljárás alatt nem áll

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
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