
Arany Oroszlán Kulturális Eryesület
l 053 Budapes| Papnövelde u.2.1I.20.

Telefon: +36130/9-642-179
E-maiI: aokep2 l.com

A Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata által
kiírt civil pá|yánatra je|entkezlk azArany Oroszlán Kulturális Egyesület.

A kiírásban előírtak szerint csatoljuk a következő anyagokat:

1. Pályázati adatlapot
2. ApáIyázari cél és költségvetés rövid leírását
3. Az egyesület hatalyos adatait tartalm azó tőrvényszéki kivonatot
4. A bankszámlavezetésről szóló banki igazolást
5. Az adóhatósághoz történt bejelentkezés igazo|ását
6. Nyilatkozatot, hogy a páIyázó országgyűlési vagy önkormányzatt vá-

lasááson nem állít jelöitet

Tisztelettelkérjnkpályázatunkbefogadását!

köszönettel:

Budapest, 2021. április 3.

,,

Számlaszám: 1 17 O5008-Z1 21 5 656 Adószám: 1 87 547 4Z-1 -41

Pályázati kísérő

Jeney Attila
elnök

2
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Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkorm ányzatátől igényelt
támogatásra
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület

Pá|yázati cél és költségvetés

kreatív stúdió kialakítása
ai Arany Orosz|án pinceklubban

A 2015-ben alapított Egyesületűnk székhelye a Hild József által l841-ben barokk
alapokra épített, klasszicista Ráü-ház.

A programjaink jó részét eddig irodalmi, zenei, szirthélzi műsorok és tudomrány-
történeti előadások jelentették,, melyekről a helyi médiumok, a City TV, a Mai
Belváros is gyakran beszámoltak.

A továbblépést az jelentette, hogy 2020 szeptemberében összefogtunk a Moholy-
Nagy Művészeti Egyetem három végzős, tárgyalkotó szakos hallgatojával és
csatlakoáunk az Ekszerek Ejszakája eseménysorozat áútoz. Az elért eredmények,
a ]IYPII.ANDHYPER-dii, és a legizgalmasabb kiállításért járó díj arra sarkallt
bennünket, hogy ebben az irányban is kiterjessztik tevékenységünket a tehetséges
,,trió" közreműködésével.

WEEK BY JEWELRY
KszEREK tAJ aF

Kulfurális intézményünk két helyiséget használ jelenleg az épület pincéjében,
egy állandó kiállítást a XVIII. századi műemlék kemencénél, és az egykori óvó-

Adószám: 187 54'7 12-1 -11

l053 Budapest, Papnövelde u.2.II.20.
Telefon: +36130/9 -642- 17 9

E-mail: aokep2,ilqmail.com
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202I. évi BLV civil pályrázat Oldal:2 l 2

helyből kialakított pinceklubot, melynek kiépítésében többszöri segitséget kap-
tunk a BLV Önkormányzattól.

Pályázatunk keretében - a megkezdett úton haladva szeretnénk további két.
már kitakarított, használaton kívüli pincerekesá egybenyitni és stúdióvá, mű-
hellyé alakítani. Ez a:zt jelenti, hogy le kell tisáítani és pormentessé kell tenni a
iálakat, meg kell oldani a padló szigetelósét, a világítást, fiítóst és zárhatóvá kelI
tenni a helyiséget ahogy eá már a pinceklub esetén is tettük.

Régi gyakorlat a közösségünkben, hogy a feladatokat bizonyos szakértelmet
igónylő munkákon kívül magunk végezzük a már korábban beszerzetí eszközök-
kel és az itt rendszeresen megforduló vendégeinkkel, barátainkkal, mert egyéb-
ként minden programunk mind az előadók, mind a vendégek részére ingycnes.

A tervezett költségvetés bruttó árakon:

Fontos megemliteni, hogy a kreativ műhelyhez szükséges eszközöket egy másik
pályázat keretében igyekszünk beszerezni.

Tisztelettel és köszönettel:

Jeney Attila
elnök

Budapest, 2021. április 3.

A tervezett tételek Osszeg
Falak szisetelése poliszti rol lap XPS 20-tel (50 m2\ ( 1 599 Ft/m2) 80 000
Esser classic lamin ált padló ( 16.5 m2) (2 299 Ftlm2) 40 000

48 000
Noirot spot B elektromos ftitő panel 45 000
V-TAC F-Series LED lámpatest 2 db 12 000
Ajtó 70 000
Szakmunkrik elvégzésénekmunkadíia 80 o00
Osszesen 295 000

Számlaszám : 1 17 05008-2121 5 656 Adószám: 1 87 54'] 42-1 -41
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Padló alapozás (16. t/m2)



1, A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016,134

ELEí-IPcIi,(us ÁLÁlRAssÁl L]ATil E_

FÓVÁROSl TÓRVÉNYSZÉK 6)
Kivonat

a szervezet törvényszéki nyilVántartásban íennálló adatairól
Az adatlekérés időpontja: 3l23l2'l 11:50 AM

Joaeró:2016-04,23
4ll

2, A szervezet neve: Arany oroszlán Kulturális Egyesűlét

3, A szervezet rÖvidített neve: Nincs röVidiiett néV bejegyezve

.r, A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nlncs ldegen nyelvü elnevezés bejegyezve

s, A szervezet típusa: Egyesület

e. Az egyesület formája: egyesület

s, A szervezet székhelye: 1053 Budapest, Papnőve|de uíca 2.2ll2O,

Jogerő: 2016,04.23

Jogeró:2016.04.23

Jo!eú,.2016.04.23

J09erő: 20,16.04-23

g, trl A képviselő neve: Jeney AttiIa

Anyja neve: szilágyi Anna

Lakóhelye: '1053 Budapest, PapnöVeldé Utca 2,2/20,

A képviseleti jo9 gyakorlásának módja: ónál|ó

terjedelme: Általános

A megbízás időtartama:5 év

A megbízás megszűnésének időpontlai
A megszűnés tényleges ídópontja;
A lemondás hatályos§á válására vonatkozó adat:

Jogeró: 2016.04,23
4ll

1o,A szervezet cél!a: xiemett feladatának tekinti a székhelyként i§ szolgáló műemlék épület és környezete
kulturális éítékeinek védelmét, kutatását, az eredmények közzétételét, A küiónbözó
píogíamok szervezése, adott esetben együttműkódés a köínyék iskoláival, kulturális
intézményeivel- Filmvetítéseknek, ismeíetterjesztó, múVészetí és színi előadásoknak
szervezése, mely történhet külön megállapodás, szeződés keretében más társaságokkal is, Az
egyesúlet feladata kiállítások szeíVezése, hogy lehetőséget adjon akár induló múVészek
bemutatkozására, A társadalmi kapcsolatok ápolása.

r1, A szervezet cél szerinti besorolása: kulturális és információs, kommunikációs tevékenység (pl, helyi
töme9kommunikáció, rnűVészeti teVékenység, kultUrális őrökség megőrzése,
közgyújtemény, kiadás, építelt környezettVédelme, népmúVészet,
hagyományőEés, közműVelődés. kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása)

lz, A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve

13,A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2015.12.29

Jogeró:2016-04,23

Jogeró: 2016,04,23

zz,A szervezet elektronikus kapcsolattartá§i címe: Elektronikus cim nincs bejegyezve Jogeró:

z:, A szervezet ad ószáma:18754742-1-41 Jogeó: 2Ü16'07 '22

2a,A szervezet adóSzámával kapcsolatos tény: Bejegyzett Jogeú,2o16.B7.22
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:2016,06.14 4ll

zs,A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve

zo, A szervezet kÖzÖsségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsoiatos lény nincs bejegyezvé

KÓzÖsségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: ldőpont nincs bejegyezve

Jogelő: 2016.o7 .22

oldal: 112

Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 01 00/Pk.60053/201 6

Jogeró:2016,04.23

2l, Közhasznú jogállás: Nem t<oznasznú



Fővárosi Törvényszék
Ügyszám: 01 00/Pk.60053/201 6

27. A §zervezet statisztikai szárnielei 187 547 42-9499_529-01

28, A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Béjegyzett

statisztikai számjel megszefzésének / íelfüggesztésének / törlésének időpontja: 2016.o7.22

Jogelő: 2016.07.22

zs, A szervezet számláját vezető pénzÍorgalmi szolgáltató neve, székhelye: sámlavezető szolgáItató nancs bejegyezve

30.A szervezetjogi személyiségű szervézeti egysége(i): SzeNezetiegység nincs bejegyezve

:l, A szövetséget létrehozó szervezetek listája:

:z_ Jogelőd szervezetek: Jogelód szeNezet nincs bejegyezve

rr, Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve

r.r, Folyamatban levő eliárás típusa: Njncs

35- Folyamatban van vé9rehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs béjegyézve

36, Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/inlézkedes nincs bejegyezve

39, Egyéb: Nincs egyéb adat bejégyezve

ZÁRADÉK
A szervezet adatait illetóen nincs Változásbejegyzési eljárás folyarnatban!

Budapest, 2021,03,23

aláírás

(bélyegző)

oldal: 2l2



oTP Bank Nyrt. - dokUmentum 3láiró sze
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oTP BANK NYFT, BUDAPEST| RÉGló
1052 BUDAPEST
DEÁK FERENc U,7_9,

KlBocsÁTÁs KELTE:
KlvoNATszÁM:
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE, CÍME:
ABANY OBOSZLÁN KULTUBÁLlS EGYESÚLET

0500

ABANY OHOS ZLÁN KULTURALlS EGYESÜLET

atp:.:l.,;,ll

A SáMLAKlVONATALÁÍFÁS ÉS PECSÉT NÉLKÚL HlTELES,
KlBocsÁTó: oTP BANK NYBT. 1051 BUDAPEST, NÁDo9 U. 16,
ÁDóSZÁM, 1o53/914-4.a1. csoPoBTA7oNosi-o szAM 1718a1la-.-a4,
KözössÉGl ADószÁM: HU1773oo10

2021.02.26
oo2!2021 H

0500821215656HUF

BANKSZAMLAKIVONAT
NON-PROFlT SZÁMLACSOMAG
SZÁMLASZÁN4: 1 1705oo8-2l2,t 5656 IBAN; HU39.1l70 5oo8 2121 5656 o0o0 0oo0
SZÁN,ILA NEVE: ARANY OROSZLÁN KULTURÁLlS EGYESÜLET
LÁTBA SZóLó KAN/AT: o,o0ol%

BUDAPEsT
PAPNöVELDE UTCA 2 2/2o
r056

^Dósz^M: 
1a754?42-141

1,sZ PÉLoÁNY

oTPdirekl: www,otsbank.hu
(06 !) 3 665 666, (06 2oÁOr0) 3 656 666

FOBGALMAK
KÖNYVÉLÉS/ÉRTÉKNAP MEGNEVEZÉS összEG
21.o2,1o 21.02.10 NAPKOZBENl ÁTUTALÁS, F,9923, 1o918o01-00000069-64550001, ABANY oRosZLÁN

KULTUBÁLls EGYEsÜLET, zsólya Tiborné kisadózó, 10918oo 10000006964550001 ,

oTPVHUHB, (2.)NoTPBoVlDED, 1 17050082021021093561 76, 2o21,o2.1o, (5.)KÖNYW|TELl
SZOLGÁLTATÁS, N
vÁ§ÁRLÁ9 KÁBíYÁVAL, 01 49289687, ooooo0o7702ei5§6B, Tíániáióió:.21.o2,o9. MÁGYAB
PosTA 1660 -ÉRINTŐ
AzoNNAu ÁTUTALÁs BANKoN BELÜL, F .9926. 117 73o54-o52g7375, JENEY ATT|LA, Arany
oroszlán KUlt, Egyesület, 1 177305405297375, oTPVHUHB, (2.}NoTPRoVlDED,
MW_1637551 9905_1, _2021.02,16, (s.)Adomány a működéshez, N
AZoNNAU ATUT,ALA§;, r,992{i; íó§180ö1_-oó0o0o69§ri5áoti0:1. ABANY oRo§zLÁN
KuLTÚBÁLls''E€Y§§úLEi, zsólya ííbor;irl*idáitóá'.Jogi80órcajoóo0696455oooi,,,l],]]]],,.]]]1,1l,:.l1,1:]l,:l'
oTPVlluHB,. (e)NoTPRovloÉD. MW:1,637554§i §ii- i, 2!21:02;i 6;'is.}xonvwitelisziikiauitái;.

|r"ii;"io.r,r*ore", ' ' '

FoRGALMl KüLöNDiJ,
sáMLAvEzETÉsl DíJ.
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TERHELÉSEK ÖSSZESEN:
JÓVÁÍRÁSOK ÖSSZESEN:
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:
ELŐJEGYZETr JUTALÉK/KÖLTSÉG
ELÓJEGYZETr HlTELKAMAT:
FoLYósáMLA-HlTELKEBET:

6
0
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pící

oíP BANK Nyít

vll.

lDÓSZAK: 21.01.3o-21.o2.25
Blc(sWlFT)KÓDI oTPVHUHB

DEV|ZANEM: HUF

ELŐJEGYZETI FORGALMl KÜLÖNDÍJ,
ELóJEGYzErI FoBGALoM (KÁRTYA"/ÁTuTALÁs)

,Az üGYLET Az ÁLTALÁNoS FoRGALM| AoóRóL szóLó 2007. Évlcxxvll. TV. ALAPJÁN MENTES Az ADó ALóL.

ToVÁBBl szÁMLAlNFoRMÁclóK
A tranzakciókhoz tartozó bőVebb adattartalom é.telmezéséhez az alábbj meghaláíozás nyújt seqítséoet:
(].) Álutaló azonositója,_(2,) Patnerek kóZti égyedi azonosító. (3.) Konveáó adatai, 14.) Visszautasítás oka, (5,) Közlemény, (6.) Tényleges álutaló
azonositója, (7,] Alulalás iogcím kategollala, (8,] Alulalas logclme, (9.) Tenyleges kedvezményezeit neve, (10.) Tényieges kecvezményezett
azonositója, (Í],) Kedvezményezetl azonosítója, (12.) Tényleges íizető neve, (13.) Egyéb adatok. Fizetéskezdcményezési lzobáltatón kereszlül
kezdeményezetl a tlanzakció, ha a tlanzakció típusa után az F,993o érlék szerepel.

A pénzúgyi tlanzakciós lletékről szóló 2012, éVi cXVl, törvény 7. § (3) bekezdése alapján az oTP Bank Nyrl. tájékoztatásul közli, hogy a számláján
Végrehajtolt, a számlakivonaton szereplö művelet(ek) lJtán megállapított, az oTP Bank Nyrt_t terhelő illetek ö;szege: 52 Ft.

Tájékozta!uk, hogy a 2013- éVi ccxXXVll. tv, (HpI.) szelint néVre szóló betétnek 2o21, január 1-jétól csak az a betét minósül, amelynek tlrlajdonosát a
pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelÖzéselólés megakadályozasarol szóló 2017. éVí Llll, töívénynek (továbbiakban: Pmt,) m'egíelelóen
azonosította az oTP Bank Nyrl., Ennek meofelelóen Önle, minl a belél lulaldonosála kiterjed az országos B;télbi;tosítási Alap (oBAj Véd;lme, ha
oni az oTP Bank Nyrl. a Pml.-nek megÍelelő azonosító adatokkal azonosítona. Az ügyíelek Pml. szerin-tiazonosítási rendjérólés az azonosításhoz
szÜkséges adalokról az oTP Bank Nyrt. ügyfél-azonosítási rendiérőlszóló mindenkor halályos,.hirdetrnénye rendelkezik. A Hpt,6, melléklete szerinti
betétbiztosításra Vonatkozó tájékoztatót éVente a szárnlakivonattal azonos módon megküldiük Önnek, illeóe számlakivonat hiányában a bankíiókban
kérheli annak átadását,

A bankszámlak]Vonattal érintelt idószek Ulolsó napján a kivonal élkészüllél kóVető fizetési megbízásokról a köVetkezó kivonalon adlrnk tá]ékozlatásl.

AZ AKTUÁL|S KAMAI- És oÍJrEterexer A BANKF|óKoKBAN És nz orp BANK NYBT. HONLAPJÁN KözzÉTEtr H|RDETMÉNYEK
TARTALl\lAZáK.



szervezet törzsadat lekérdezés

Adószám: IB754742-1-4I

Hivatalos megnevezés: Arany oroszlán Kultúrális Egyesúlet

Tevékenység kezdés dátuma: 2aI6-06-L4

Illetékes igazgatóság: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Adó- és Vámigazgatósága

Főtevékenység: 9499 - N4,N"s. Egyéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

Gazdá lkodási forma: Egyéb egyesület

Bírósági nyilvántartási szám : 01-02-0016134

A TA-ról és az osztalékadóról szóló módosított 7996. éví LXXXI, TV. 2,§ és 3.§ alapján a tV. hatálya alá tartozik

cé9kapu nyitásra kötelezett - kezdés dátum: 201B-01-01

Elektronikus kapcsolattartásra kötelezett - kezdés dátum: 201B-01-01

Jellemzők

Jellemző neve Kód
Mentesség aZ általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alól Alanyi adómentessé9et választunk

Tevékenységek

Leválogatás dátuma : 2021-03-29

2

Megnevezés

Működési engedély
számaTípus

Fő TEAoR - 2008_tól

cím adatok

Kód Megnevezés

9499 M.N.s. E9yéb Közösségi, Társadalmi Tevékenység

Cím

Működési
engedély
dátuma

Érvényesség
kezdete

Érvényesség
kelte

20i6_06-14

Érvényessé9
vége

sZékhely cím

Típus

HU 1053 BUDAPEST PAPNÖVELDE UTCA 2 2.em, 20.ajtó 2016-06-74



számlaszámok

pénzintézet neve számlaszám Bejelentés
típusa

oTP Budapesti r., V, Deák F. U. 1 17050082121565600000000

pénzintézettől
érkező
pénzforgalmi
je|zőszám

Országos Bírósági Hivatal által egyablakos rendszeren keresztül megküldött képviselók

Azonosító Képviseló neve Képvis€let
típusa

Képviselő

'ogviszonykezdete
Képviselet

módJa
önálló

2 016 -08_ 0 3

Képviselet
terjedelme

Általános

Bejeléntő

Jogviszony
vége

Bejel€ntés
dátuma

Nyitás
dátuma
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Arany Oroszlán Kulturális Egyesület
1053 Budapest, Papnövelde u.2.1I.20.

Telefon: +36130/9 -642-1 7 S

E-mail: aokep2.a] gmail, c om

Nyilatkozat

Alulírott Jeney Attila, mint az Arany Oroszlán Kulturális Egyesület (szék-
hely: l053 Buda-pest, Papnöveide u. 2. II. 20. adószám: 18754742-I-41,
bírósági nyilvántarlási száma: 01-02-00l6l34) cégjegyzésre, kötelezettség-
vállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem teljes tudatában
kijelentem, hogy az Arany Oroszlán Kulturális Egyesüiet sem országgyűlé-
si, sem önkorm ényzati választáson jelöltet nem állít.

Tisztelettel:

Jeney Attila
elnök

Budapest, 202l. április 3,

Adószám: I87 547 42-I-41

u.2,

Számlaszám: l l 705008-2 l2 l 5656





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum JENEY ATTILA ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.04.05. 22.03.53


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: zsolyaangela@freemail.hu


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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