Projekt címe: Szintugrás lézerrel - tárgyalkotás mesterfokon
Pályázati azonosító: VCA-KP-1-2021/3-001023
Iktatószám: VCA/0/2021

Pályázó teljes magyar neve: Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
Székhely: Magyarország, 1053 Budapest, Papnövelde u., 2. (Budapest)

Pályázó adatai SPF03 - Pályázat ellenőrzése
Név:

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület (H1001693)

E-mail cím:

attila.jeney@gmail.com

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

Adószám:

18754742-1-4
1

Program:Városi Civil Alap (2021)

Nyilv. szám: 01-02-00
16134

Kiírás:

A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása”
(2021.)

Iktatószám: VCA/0/2021

Tárgy:

3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

Cím:

Szintugrás lézerrel tárgyalkotás mesterfokon

1.1 A pályázat kulcsadatai
1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása

1.1.2 A pályázat címe:

Szintugrás lézerrel - tárgyalkotás mesterfokon

A pályázat megvalósításának futamideje
1.1.3 Kezdő időpontja:

2021.01.01.

1.1.4 Befejező időpontja:

2022.12.31.

1.1.5 A finanszírozás típusa:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás
2 005 330 HUF

1.1.6 Az igényelt támogatás összege:
1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

Felbátorodva Arany Oroszlán Kulturális Egyesület legutóbbi sikeres rendezvényein (a legjobb
kiállításnak ítélt díj, a Hype and Hyper különdíj az Ékszerek Éjszakáján, nyertes alkotás a MOME Jövő
Fénye pályázatán) elhatároztuk, hogy a Belváros-Lipótváros Önkormányzatának közreműködésével egy
olyan kreatív műhelyt alakítunk ki, mely a környékbeli művészek számára ideális, innovatív
lehetőségeket kínál. A szintugrást egy ALFA LCE-2 lézervágó és gravírozó gép berendezésével
valósítanánk meg, mely kiválóan segíti a profilunkba vágó kortárs tervezést, kivitelezést, számos új
lehetőséget kínálva.

1.2 Költségek és források megtekintése
Program költségei a részletes költségterv alapján
Sorszám

Kiadások megnevezése

1

Személyi jellegű ráfordítások

2

Anyagjellegű ráfordítások

3

Beszerzések, beruházások, felújítások

Összesen (HUF)

2 005 330

A program megvalósításának költsége összesen:

2 005 330
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2.1 Személyes adatok
az ország nyelvén (latin betűkkel)
2.1.1.a Pályázó teljes neve:

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

magyarul
2.1.1.b Pályázó teljes neve:

2.1.3 Nyilv. szám:

Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

2.1.2 Adószám:

18754742-1-41

01-02-0016134

2.1.6 A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2015.12.29.

2.1.7 A pályázó szervezet működési formája:

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

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

2.1.8 Tevékenységi területe:

Kulturális

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2.1.9 További tevékenységi területei:

Oktatási

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

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

202 - Egyéb civil szervezetek

2.1.13 Gazdálkodási forma (GFO) kód:

529 - Egyéb egyesület

2.1.14 Pályázó OM azonosítója:
2.1.15 Statisztikai számjel:

18754742-9499-529-01

2.3 Elérhetőségek
A pályázó székhelye
az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2.3.1.a Ország:

Magyarország

2.3.1.b Ország:

Magyarország

2.3.2.a Irányítószám:

1053

2.3.2.b Irányítószám:

1053

2.3.3.a Település:

Budapest

2.3.3.b Település:

Budapest

2.3.4.a Megye/Járás/Régió:

Budapest

2.3.4.b Megye/Járás/Régió:

Budapest

2.3.5.a Utca:

Papnövelde u.

2.3.5.b Utca:

Papnövelde u.

2.3.6.a Házszám/Postafiók:

2.

2.3.6.b Házszám/Postafiók:

2.

A pályázó értesítési címe
2.3.7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:
az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2.3.8.a Ország:

Magyarország

2.3.8.b Ország:

Magyarország

2.3.9.a Irányítószám:

1053

2.3.9.b Irányítószám:

1053

2.3.10.a Település:

Budapest

2.3.10.b Település:

Budapest

2.3.11.a Megye/Járás/Régió:

Budapest

2.3.11.b Megye/Járás/Régió:

Budapest

2.3.12.a Utca:

Papnövelde u.

2.3.12.b Utca:

Papnövelde u.

2.3.13.a Házszám/Postafiók:

2.

2.3.13.b Házszám/Postafiók:

2.
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Elérhetőség
2.3.14 Telefonszám:

+36309642179

2.3.15 Telefonszám (mobil):

+36309642179

2.3.16 E-mail cím:

attila.jeney@gmail.com

2.3.17 Honlap:

https://oroszlanklub.com/

2.4 Kötelezettségvállaló
2.4.1 Kötelezettségvállalóval azonos?

Igen

2.6 Törvényes képviselő személyes adatai
Képviselő teljes neve
2.6.0 Választás a törzsadatból:

Jeney Attila

Adatok szerkesztése

az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2.6.1.a Családi neve:

Jeney

2.6.1.b Családi neve:

Jeney

2.6.2.a Utóneve:

Attila

2.6.2.b Utóneve:

Attila

2.6.3 Születési dátum:

1950.05.29.

2.6.4 Beosztása:

elnök

Egyéb esetén (magyarul):

-

Elérhetősége
2.6.5 Telefonszám:

+36309642179

2.6.7 E-mail cím:

attila.jeney@gmail.com

2.6.8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

2.6.6 Telefonszám (mobil):

+36309642179

Igen

2.7 Kapcsolattartó adatai
Kapcsolattartó teljes neve
2.7.1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:
2.7.1.b Választás a törzsadatból:

Jeney Judit

Adatok szerkesztése

az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2.7.2.a Családi neve:

Jeney

2.7.2.b Családi neve:

Jeney

2.7.3.a Utóneve:

Judit

2.7.3.b Utóneve:

Judit

2.7.4 Születési dátum:

1996.06.07.

2.7.5 Beosztása:

tag / alkalmazott

Egyéb esetén (magyarul):

Elérhetősége
2.7.6 Telefonszám:

+36204581760

2.7.8 E-mail cím:

judy.jeney@gmail.com

2.7.7 Mobil telefonszám:
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2.8 Banki adatok
2.8.0 Számlatulajdonos típusa:

Pályázó
az ország nyelvén (latin betűkkel)

magyarul

2.8.1.a Számlatulajdonos neve:

Arany Oroszlán Kulturális
Egyesület

2.8.1.b Számlatulajdonos neve:

Arany Oroszlán Kulturális
Egyesület

2.8.3 IBAN (nemz.-i) számlaszám:

HU39117050082121565600000000

2.8.4 Devizaszámla pénzneme:

HUF

2.8.5 A számlavezető bank SWIFT
kódja:

OTPVHUHB

2.8.6 A számlavezető bank
neve:

OTP Bank Nyrt.

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!)

Elsődleges számla?
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3.1 Részletes szakmai projektterv
3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése
(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?)

A pályázatunk célja egy minőségi lézergravírozó és vágó berendezés beszerzése és beüzemelése, melynek adottságaival számtalan lehetőség nyílna
a saját közösségünkön kívül a környék iparművészei, sőt több, velünk együttműködő civilszervezet kreatív csoportjai számára is. A bevezetőben
említett, a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen tárgytervezést tanuló hallgatókkal az együttműködést továbbfejlesztve olyan közösségi
workshopokat szeretnénk tartani, melyek során a résztvevő művészek tájékozódhatnak a modern, így már számukra is hozzáférhető technológiáról,
hogy azt kipróbálva beépíthessék művészeti tevékenységükbe, illetve továbbfejlesszék munkásságuk során. Ez a berendezés komoly informatikai
háttérrel is rendelkezik, hasonlóan a 3D nyomtatási technológiához, mely vonzóvá teszi az ilyen lehetőségekkel szívesen foglalkozó ifjú alkotók
számára. Azt gondoljuk, hogy a tapasztalt, idősebb generáció és a saját útját kereső fiatalabb művészek találkozása ezen a ponton, további érdekes
lehetőségeket rejt magában. Az lézeres technológia segítségével gyorsan és pontosan lehet például összeállítható épület maketteket készíteni akár
sorozatban, ami alkalmas lehet ifjúsági és gyerektáborokban a résztvevők vizuális kultúrájának fejlesztésére. A környékünkön ilyeneket például az S4
Közösségi és Kulturális Központ is szervez.

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint
(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)
(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

Projekt tevékenység
Nem szerkeszthető,
technikai sor

A berendezés
elhelyezésére szánt
helyiség előkészítése.

Az ALFA LCE-2
berendezés beszerzése

A lézervágó beüzemelése

Próbaüzem

Ország / Megye / Település

Helyszíne

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Magyarország

Megvalósítás
kezdete
2021.01.01.

AOKE telephely

Dunaharszti

AOKE telephely

AOKE telephely

2021.07.01.

2021.09.01.

2021.11.01.

2021.11.16.

Megvalósítás
vége

Megjegyzé

2022.12.31.

2021.08.31.

A berendezés elhelyezés
helyiség előkészítése. En
munkaköltsége a BLV
civilpályápályázatán nyer
összeg. Ha ez "nem jön ö
résztvevők költségén ala
Alternatíva lehet egy az
Önkormányzattól bérelh
üzlethelyiség igénybevét
épület Cukor utcai frontj

2021.10.30.

Az ALFA LCE-2 berendezé
a mellékelt árajánlat szer
használatához szükséges
körülményeket biztosítot

2021.11.15.

A lézervágó beüzemelése
közreműködésével, amin
költségét tartalmazza a b
ára. Tanfolyam, mely tart
berendezés és a vezérlő
használatát, ennek a költ
tartalmazza a berendezé

2021.12.31.

Próbaüzem, melynek sor
tapasztalatokat gyűjt az
üzemeltetésért felelős kö
a lehetőségeket és korlát
utolsó sorban bemutató
(főleg filmeket) készítünk
tapasztalatainkról.

1. bemutató

Magyarország

AOKE klubhelyiség

2022.02.25.

2022.02.25.

2022-ben negyedévente
bemutatót, hogy népszer
lehetőséget. Az első bem
időpontja

2. bemutató

Magyarország

AOKE klubhelyiség

2022.05.27.

2022.05.27.

A második bemutató idő

2022-ben két mini konfe
szeretnénk tartani, amel
előadók beszámolnak a
tapasztalataikról, eszmét
1. KONFERENCIA

Magyarország

Háló Központ - S4
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esetleges korlátokról, azo
eliminálásáról. Az első ko
időpontja
3. bemutató

Magyarország

AOKE klubhelyiség

2022.08.26.

2022.08.26.

A harmadik bemutató id

4. bemutató

Magyarország

AOKE klubhelyiség

2022.11.18.

2022.11.18.

A negyedik bemutató idő

2. KONFERENCIA

Magyarország

Budapesti
Városvédő
Egyesület előadója

2022.11.25.

2022.11.25.

A második konferencia id
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4.1 Költségek tervezése
4.1.1 Tervezett költségtételek (1. ütem)
Költségtétel

Eszközbeszerzés (3.1.3.)

Költségtétel megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Költségek indoklása, részletező magyarázata

A pályázatunk célja egy minőségi
lézergravírozó és vágó berendezés
beszerzése és beüzemelése, melynek
adottságaival számtalan lehetőség nyílna a
2 005 330
saját közösségünkön kívül a környék
iparművészei, sőt több, velünk
együttműködő civilszervezet kreatív
csoportjai számára is...

ALFA LCE-2 LÉZERVÁGÓ GRAVÍROZÓ BERENDEZÉS

1. ütem összesen:

2 005 330 HUF

2005330 HUF

A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

4.3 Az igényelt támogatás összege
Tervezett összeg (HUF)

Tervezett forrás (HUF)

Finanszírozás típusa

Elszámolási határidő

4.3.1 Támogatás összege:

2 005 330

0 előleg - vissza nem térítendő
támogatás

2023.01.30.

1. ütem összesen:

2 005 330

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

2023.01.30.

4.4 A pályázó további pályázatai
Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem
Támogató neve

Támogatási összeg (HUF)
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5.1 Nyilatkozatok
Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy
1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Nem

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!)

Igen

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

Igen

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

Igen

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

Igen

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!)

Igen

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.

Igen

12. a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem.

Nem

13. 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!)

Igen

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

-
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Megnevezés

Fájlnév

* Általános nyilatkozat

1. példány:

Papíron
mellékelve

Magyarul:

2021_
05_10
_bga_aoke_alt_nyilatkozat_20210510_
0001.pdf
Meghatalmazás
Egyéb dokumentum 1.

1. példány:
Az ország nyelvén:

ALFA
LCE-2
(9060) Lézervágó-gravírozó Arany
Oroszlán Kulturális Egyesület 2021
május.pdf
Magyarul:
ALFA
LCE-2
(9060) Lézervágó-gravírozó Arany
Oroszlán Kulturális Egyesület 2021
május.pdf
Egyéb dokumentum 2.
Egyéb dokumentum 3.
Egyéb dokumentum 4.
Egyéb dokumentum 5.
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Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatokat a profilban megadott e-mail címekre kiküldésre kerülő e-maileken keresztül szükséges megadni a
képviselő
és
a
kapcsolattartó
részéről.
Kérjük, hogy az adatkezelési nyilatkozatok megtétele érdekében ellenőrizze az alábbi e-mail címek megfelelőségét, illetőleg szükség esetén módosítsa
azokat.

Teljes név
(magyarul)

Beosztás

Tisztség

E-mail cím

Utolsó
értesítés

Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Melléklet

Jeney Attila

elnök

törvényes
képviselő

attila.jeney@gmail.com

2020-11-10
23:10:36

Hozzájárult

2020-11-10
23:14:09

Nyilatkozat

Jeney Attila

elnök

kapcsolattartó

attila.jeney@gmail.com

2020-11-10
23:10:36

Hozzájárult

2020-11-10
23:14:09

Nyilatkozat

Jeney Judit

tag /
alkalmazott

kapcsolattartó

judy.jeney@gmail.com

2021-05-10
23:08:27

Hozzájárult

2021-05-10
23:11:41

Nyilatkozat

Minősítést
rögzítő
személy

Melléklet?

Elfogadott?

Pályázat / Igénylés azonosítója
Név
(magyarul)

Szervezet
neve
(magyarul)

Beosztás

Tisztség

Nyilatkozat
minősítése
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