
Budapesti Városvédő Egyesület
l 126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon: +36130/9 -642- l 1 9
E-mail: budapestivarosved o@gmail.com

Pályázati kísérő

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a civil szervezetek
számára kiírt 2019. évi, őszi pályázatára jelentkezik a Budapesti Városvédő
Egyesület.

o Pályíuati adatlap (1/B,)
o A megvalósítandó cél leírása
o A tervezett, rószletes költségvetés
o Beszámo|ót az előző évi bevételekről. (6.)
o Nyilatkozat, hogy a BvE nem kért és nem kapott egyéb támogatást e té-

mában.

r Bankszámla kivonat, mely taftalmazza az Egyesület bankszámlaszámát.
o Nyilatkozatot, hogy az Egyesület nem tartozik az ÁEa korbe. 1z.;
o Nyilatkozatot, hogy a pályázni kívánt összeg nem szolgál üzleti célo-

kat.(2.)

o Nyilatkozat összeférhetetlenség és érintettség tekintetében. (3.)
o kőztartozás mentességi nyilatkozatot arról, hogy az egyesület az előírt kö-

telezettségeinek eleget tett, (4.)

köszönettel:
_\

Jeney Attila
titkár

Kelt: Budapest, 2020. jűlius 29.

Számlasám: l 11 05008-20092737-00000000 Adószám: 19129224-1 -43



1/B melléklet a 312016. (ll. 18.) önkormányzati rendelethez
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PÁLYÁZAT| ADATLAP
Budapest Főváros Vl. kerület Terézváros Önkormányzatának a

civil szervezetek számára kiírt pályázatához
(Civil adatbázisban szereplő szervezetek)

zóra vonatkozó adatok:

A zatra vo n atkozó a d atok :

UaIyz

1. A pályázó szervezet neve: BugypácTl
A szervezet képviselőjének neve: lu?AVyl Átőr+\*S

2. A pályázó címe:

?vtl,+-VeS1
közterület, házszám:

1zo9csz-t 
^\ 

vL. !-,+.

/

levelezési címe:

}TDAWT

57gfuí,LH U. !_-+.

l 4 2

tel ma e-mail címe:
bo q-6+2-- 473 buáa shuarosveloe l. t-ovl"W

3. A szervezet adószáma: VWtrW-m a W
4. A szervezet számláját vezető pénzintézet neve, címe:

számlaszáma: ,,| ,1 O 5lo o ,

5. A pályázattal támogatni kért program megnevezése:

\<u§uT/\,LlS n4valoL Az zrkrsl
Megvalósításának helyszíne: julaw 

s 1 ffirsugrlr
A programot várhatóan látogatók száma:2o4c fő, ebból terézvárosi: 1Í ra

6, A kért támogatás összege:

45+, ooo,- E-
más forrásból rendelkezésre álló összeg

7, Egyéb, a pályázó által fontosnak ítélt körülmény:

lW

Vdd?lmEE l rT ffrl]

4



Pályázó kijelenti, hogy a korábban a Civil Adatbázisba benyújtott adataiban változás nem
történt / történt, ezért a pályázali adatlaphoz csatolja a módosított regisztrációs lapot és
mellékleteit.-
A pályázó tudomásul veszi, hogy az elnyert összeg felhasználásáról a felhasználási határidő
lejáratát követő 30 napon belül elszámolási kötelezettséggel tartozik.
lsmételt támogatási pályázatot csak az a szeryeze
támogatás összegéVel kapcsolatos elszámolási köte

t be, amely a korábban elnyeít

Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz, hogy rzat honlapján
közzétegyék.

2020 Ju}l 2 9Lralum: .......,... \l

p

l
'a nem kívánt resz tülendő

I
§, a megvalósítandó célra, tevékenységre

983 ,

vonatkozo reszletes lelras

a

,q a tervezett, részletes költségvetés
K beszámo|ó a szerv€Zet által a pályázat benyújtasát megelöző évben benyújtott és támogatott pályázatairól, az elnyeft

összeg megjelölésével (6, melléklet)
d nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatosan a §zervezet kért-e, kapott-e más forrá§ból támogatást

F hivatalos banki igazolás vagy a bankszámlaszerződés másolata vagy bankszámlakivonat, amely tarta|mazza a pá|yázó' sámlavezetőbankjánakmegnevezésétésbankszámlaszámát
B nyilatkozat anól, hogy a pályázni kívánt tevékenység tekintetében a szervezet ÁFA-körbe tartozlk-e (2, melIéklet)
,q nyilatkozat anól, hogy a pályázni kívánt ö§§zeg nem szolgál üzleti élokat (2, melléklet)
F nyilatkozat arróI, hogy pályázóval szemben nem ál| fenn a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló

2007, évi CLX/üI. törvény 6, § (1) bekezdésében, valamint 8, § (1) bekezdésében rógzített kizáró összeférhetetlenségi
Vagy érintettségi ok (3. melléklet)

( nyilatkozat arról, hogy a pályáZónak nincs köztartozása és az egye§ülési jogról, a közhasznú jogállásró|, valamint a civil
szeíVezetek működéséről és támogaüsáról szó|ó 201 1. évi CLXxV. törvény 30. §-ában foglalt kótelezettségének eleget
tett (4. melléklet)"

Mellékletek:

J



Budapesti Városvédő Egyesület
l126 Budapest, Szoboszlai utca 2_4.

'Ielefon/fax: 
3 0 l 9 64 -2 1 -7 9

E-mail: budaoe stivarosvedo@omail.com

A PROGRAM BEMUTATÁSA

A Budapesti Városvédő Egyesület 1982-83-ban - az akkcr elképesáően
elhanyagolt és veszélyeztetett állapotban lévő Andrássy út kollektív felmé-
réséből és szakszerű dokumentáIásából nőtte ki magát azország első, való-
san civil szervez.etévé és az ,,Adalékok Terézváros törlénetéhez I-II."-vel
kiadásaink sorát is elindítottuk. Egyik központi témánk a Főváros legré-
gebbi (1740), Józsefuárosból téglánként Terézvárosba átmentett epreskerti
Barokk Kálvriria volt. A rendszerváltás utáni pionír-idők egyik felemelő
akciója volt a forrásg},tíjtés és a felismerhetetlenségig tönkrement épület
rekonstrukciója és méltó hasznáIalba vétele. Az átadás (2006) óta szervez-
ziJk z már hagyománnyá vált,,Epreskerti Esték" rendezvénysorozatot.

A rendezvények az ökumenia jegyében születnek: akáIváia brár a katolikus
taltalmat sugallja, de protestáns, görög-keleti, vagy zsidó, sőt akár muszlim
tartalom sincs, mint alkotó elem kizárva. Eleinte évi három alkalommal
rendeáük a kulturális eseményeket, húsvét, pünkösd és az őszi Mária-
ünnepek kőré datálva. Mára ez atavaszi és őszi rendezvényre korlátozódik,
elsősorban arryagi megfontolásból,

Ószi rendezvényiink időponüát a Mobilitási Hét, az Autómentes Nap és a
Kulturális Örökség Napjai határozzákmeg. Ekkor a Képzőművészeti Egye-
tem is szívesen veszi - és ez a szewezést egyszenisíti - hogy az ilyenkor
nyitott és sokak által látogatott Kertbe minőségi, aKépzőművészeti Egye-
tem által is képviselhető kultúrát viszünk.

Idei szeptemberi programunk az Autómentes Nap előtti csütörtök koraeste
nyílik, melynek illusnris vendége Krulik Zoltán előadóművész, a Makám

Számlaszám : 1 17 05008-200927 3'7 Adószárn: 197 29224- | -43



Budapesti városvédő Egyesület Oldal: 2 / 2

Együttes vezetője, az :urbán-etnó nagymestere lesz. Bár az Ady-
centenárium egész pontosan a múlt évre esett, de az ezév tavaszi rendezvé-
nyeink az ismert okokból mind elmaradtak. Kicsit késtünk tehát, de Krulik
Zoltán Ady szólóestje a l 01 -et is felejthetetlenné teszi.

A Barokk Kálvária belterében a Budapesti Városvédő Egyesület Fotóscso-
porljának Budapest építészetének és életének állóképeit tekinthetik meg,
leltárba véve megmentésre érdemes történelmi kulisszáinkat és a Város
,,ember-építmény" szimbiózisait.

A koncert és a kiállításmegnyitó 2020. szeptember 10-én csütörtökön,
18:00 órakor kerül megrendezésre. Mint mindig, szerény büfé kíséri műso-
rainak, melyre plakátot is nyomtatunk, természetesen a tarsrendező Kép-
zőművészeti Egyetem és a szponzor feltiintetésével. A rendezvény, mint
rendesen, ingyen látogatható minden érdeklődő számára.

Ehhez a hagyományos terézvárosi rendezvényhez kérjük az Ónkormányzat,
szintén már hagyományos támogatását.

Baráti tisáelettel: Surányi András, a Budapesti Városvédő Egyesület elnö-
ke

Budapest, 2020. jűnius 29.

] í,
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Surarryi András
elnök
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Budapesti Városvédő Egyesület
1 i26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon: +36/3 0/9 -642-1 7 9
E-mai]: budapestivarosvedo@gmail.corrr

Jogcim összeg

Krulik-Ady 50 000

Plakátok és meghíVók: grafika, kiállítási képek nyomdaköltségek 45 000

Meghívó, plakát 20 000

Média (web, Videó, online közvetítés) 25 000

JaVítás, festés, takarítás 10 000

Könnyú büfé éS italok 7 000

összesen 157 000

A tervezett költségvetés

A költségvetésünk három fő eleme a meghívott zenézek honoráriuma, a
meghívók, a kiállított fotók elkészítése és nyomtatási, laminálási költségei
és a vendéglátás.

Idén online szeretnénk közvetíteni az eseményt, hogy azok is élvezhessék,
akik nem tudnak eljönni.

Ezen kívül - váLrhatóan - számitant kell az épület rendbetételére , takarításá-
ra, esetleg a mennyezet további szigetelésére is,

^Budapest, 2020. jg}ius 29.

^l
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elnök
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6. melléklet a 312016. (ll. ,1 
8. ) önkormányzati rendelethez

Apályázószervezetneve: 9UDA?trsTt VNVorttÜÚ re'(4,ŰL*
címe: 

^Ar_a 
B?,, ?Ze9OSZLA| V.L-+.

NYlLATKOZAT

Képviselőjének neve: Sűw,Wt AlJyí)4'c
4 q a +

A pályázó elóző évi bevételei:

l

W

Bevétel forrása A támogatás tárgya A támogatás összege

. Budapest, Főváros Vl, kerület
Terézváros Önkormányzata
által kiírt pályázat(ok):

E:YTt€/l4€?r TAl.
E'Nrrr,e(Lr JsZ

Áoo, oo,-
44O, ooe.-

. Egyéb önkormánrzati
pályázat(ok):

V. KáL. E,l4v.íAuA
]EHRoíoJ V6l.,lv

2q
l

6<rcrorc.-

l
. Egyéb pályázatok: xK. \(EQ. 2 a)a-

I

lQ8, ooo,-
. Adományok: 4)g, ,IEe-
. Szponzori támogatás:

. Egyéb:
)z

. összesen: /,\15,tl\o,-

1ü$ JúN ? 9, lll
,

Adószáma: -n-mWíW

. Pályázat útján:

. NEA pályázatok:

. 1 %-os felajánlások:

(qolq.bv>

ö
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Budapesti Városvédő Egyesület
1 12ó Budapesg Szoboszlai utca 2-4.

T eIefon: +3 6 l 3 0 l 9 -6 42 - 1 7 9
E-maiI: budapeslivarosvedoelgmail.com

Nyilatkozat

Alulírott, Surányi Ándrás, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke nyilat-
kozom, hogy a benyújtott pályiuattal kapcsolatban a szeryezet nem kér1 és

yl

Kelt: Budapest, 2020. jű|tus 29.

É.
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y1 ;,;;
elnök )
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nem kapott más forrásból támogaüist.
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C,
sZÁMLAVEZETó FlóK NEVE. cíME:
oTP BANK NYRT. BUDAPESTI RÉGlÓ
1052 BUDAPEST

lllllilllllll lllll lll l llllll|l l lll 0500

BUDAPEST| VÁHOSVÉDÓ EGYESÜLET
BUDAPEST
SZoBoSZLAl UTCA 2-4
1,126

otP DEÁK FERENC U, 7-9,

A sZÁlvLAKlVoNAT EGYI]íTAL §ZÁMLAKÉNT ]s sZoLcÁL ALÁÍFÁS Es
PEcsÉT NÉLKÜL HlTELEs,
'AZ úGYLETA2oo7, ÉVlcxxvll, TV. ALAPJÁN MENTE§ AZ ADó ALóL,
SZÁMLAADó: oTP BANK NYBT, 1051 BUDAPEST. NÁooR U. 16.
ADos/AV lo53/9ló.4 .4, csooop lÁloNos|-o sZAú, -7?8oo.o 5 4d
KóZössÉGl ADószÁM: HU ] 77Boo] o,

szÁMLAKlBocsÁTÁs KELTE: 2020.05.29
KlVoNArszÁM: oo5/202o N
A SZÁMLATULAJDONOS NEVE. CÍMÉ:
BUDAPESTl VÁFOSVÉDÓ EGYESÚLET

BUDAPEsT
szoBoszLAl UToA 2_4
1126

1.LAP/2 LAPl,sZ, PÉLDÁNY

oTPdirékl: WwW,otpbank.hu
(061) 3 665 666, (06 20/3010) 3 666 666

BANKSZÁMLAKIVONAT
PÉNZFORGALM| BANKSZÁMLA
szÁM LAszÁM; .l l 7o5oo&20o92737
SáN/LA NEVE: BPVÁROSVÉDÓEGYESÜLET
LÁTBA szóLó KAMAT: o,00ol%

IBAN: HU08 1170 5008 2009 2737 0000 0000
PÉNzF,sz.

lDósZAK: 20.o5,o1 -2o.o5.29
Blc(sWlFDKÓD: oTPVHUHB

DEV|ZANEM: HUF

FORGALMAK
KÖNWELÉ§ÉHTÉKNAP MEGNEVEZÉS
20.05.04 20,05.03 AzoNNAL| ÁTUTALÁS BANKoN BELüL, F,9926, 1 1705oo8-22529o31 , BP,VÁRoSVEDŐ

EGYESÜLET, coN SPlBlTo sZ.FEJL,TAN.És sZoLG, 1 1 705oo822529031 . oTPVHUHB,
(2,)NoTPRoVlDED, MW_13541131866_1, 2020.o5.03, (5.}Titkari teendok ao.ilisi szla:
csP00008/2020, N
NAPKöZBENl ÁTUTALÁS, F.05oo, 1 o 103,104-743512oo_ooo0ooo2, Klss MELITTA,
BUDAPEsTl VÁF}osVÉDŐ EGYEsÜLFr, 1o1o3104743512o0ooooooo2, BUDAHUHB,
(2JNoTPFloVlDED, 1 í 01031 0420200504000200400, 2o2o.o5,o4, (5.)2020 ÉVl TAGDÍJ, N
vÁsÁRLÁs KÁRTYÁVAL, o196999774, o0oooo1986875461 , Tranzakció: 2o.o5.04. PoNT
lRoDATFcHNlKA -ERlNTŐ
AzoNNALl ÁTUTALÁS BANKoN BELÜL, F.9923, 1 1773140_1 0646445, sZMlRNoV oLEGNÉ.
Budapesti Városvédó Egyesület, 1 177314010646445, oTPVHUHB, (2.)NoTPRoVlDED,
l\rw_ 1 3599000l70_1. 2020,05,08. (s.)Siklóssy László könyv, N
AzoNNALl ATUTALAs, F.9926, 1201 102 í _oo 146940_00 1oooo t. BP,VÁRosVÉDo
EGYESÜLET, Abs2olut Abakusz Bt., 1 2o1 l 021oo14694ooo1 oooo1 , oTPVHUHB,
(2,)NoTPRoVIDED, lVW_13605205748_1 , 2o2o.o5,o8, (5.)KonyWiteli s2o|g-, 2o2o. aprilis
2020114, N
oTPdireK ÜZENETDÍJ-, (1 DB SMs)
oTPdir€kt HAVlDíJ*
VÁsÁRLÁs KÁRTYÁVAL, oí96999774, ooo0oo2oo367oo54, Tlan2akció: 2o,o5.1o,
oTPMoBL,lcsEKKPosTA
AzoNNALl ÁTUTALÁS BANKoN BELÜL, F -gg23, 11 l73205-o37o9870, ETTVEL ZoLTAN
JENÓ, Budapesü Városvédó Egyesület, 1 17732o5o37o987o, oTPVHUHB, (2.)NoTPRoVlDED,
MW_13666843862,1 , 2020.05.15, (s.)Ettvel zoltán BVE Pester2sébicsoporl 2o2o évi tagdíj 4e,
N
VÁsÁBLÁs KÁRTYÁVAL, o196999774, oo0oo02o45o24348, Tranzakció: 20.05.23, GooGLE
'Google storage 1,980EUR 0,
oTPDlREKT ÜzENETDÍJ KoRREKcló (sMs), F.o500
PÉNzFonGALMl JUTALÉKt
szÁMLAVEzETÉsl DíJ-

-50.000

20.05.04

20.05.05

20.05.08

20.05,11

20.05,05

20.05.08

20.05_04

20.05.0B

3,000

-5,677

2,000

-20.000

20.05.í 1
20.05.,ll
20,05.1l

20.05.1 1

20.05.,1 1

20.05,11

20,o5.27
20,05.29
20,o5,29

-28
_116

-8,898

20.05.15 20.05.15

20.05.25 20.05 25

4.000

-690

28
-564

-2.91B

NYró EGYENLEG:
ZÁRÓ EGYENLEGl
EGYENLEGBŐL ZÁROLT:

433,345
353.482

0

88.891
9,028

0
0
0
0

TEHHELÉSEK ÖSSZESEN:
JÓVÁÍRÁSOK ÓSSZESEN:
ELŐJEGYZETT BETÉTKAMAT:
ELőJEGYZETT JUTALÉK,/KöLTsÉG:
ELÓJEGYZETr HFELKAMAT:
FoLYószÁMLA-HlTELKERETlELóJEGYZETT FoFGALoM (KÁPTYA,/ÁTUTALÁS)

TovÁBBl szÁMLAlNFoHMÁclóK
A tranzakciókhoz tanozó bővebb adattartalom értelme2éséhez az alábbi meghatarozás nyújt segítséget|
(1,) Átuta]o azonositoja, (2,) Paítnerek kozti egyedi a7onosltó, (3,) Konverz'ló adatai. (li Vrsszautaiitas oka, (5.) Köllemény, í6,) Tenyleges atJtaló
azonosllója. (7.} Alutalás jogcím kategóriála. {8.) Átutalás jogcime. (9.) lenylegés kedve/ményezeft neve, (lo,} Tényieges kedveimenyezen
azonosítoja, {1l.) Kedvezményezett azonosílóia, (12,) Ténylegés íilelő neve, {13.) Egyéb adalok. Fizetéskezdeményezési izolgáltatón kelesztül
kezdeményezett a tranzakció, ha a tranzakció típusa után a2 F-9930 érték szerepel,

A pénzÜgyi kanzakciós illetékről szóló 2012, évi cxvl. törvény 7. § (3) bekezdése alapján a2 oTP Bank Nyrt, nijékoztatásul közli, hogy a számláján
Végrehajtott, a számlakivonaton s2erepló műVelet(ek) Után megállapított, az oTP Bank Nyrt-í teíhelő illeték öa§zege:221 Fl.

Tájékoztatju*. hogy_a 20'13. evi ccxxxvll. tv. (Hpt.) alapján Ónre kiterjed az oBA Védelme, A belétbizto§ításra vonatkozó részletes lájékoztatót
évente megkÜ|djük onnek a számlakivonattal azonos módon, ilIetve számlakivonat hiányában a bankíiókban kérhetj annak átadását,

0

7700000554067860 #0-0000-000

összEG

20.05.,l1
20.05.29
20.05.29



sZÁMLASZÁM: 1 1 7o5oos_2oo92737 lDószAK:2o.05.o1-2o.o5.29 KlVoNATsáM:oo5/2o2o 2.LAP/2LAP

ToVÁBBl szÁMLA|NFoRMÁclóK

A bankszámlakivonattal érintett idószak utolsó napján a kivonat elké§zültét köVető fizetési me9bízásokról a köVetkező kivonaton adunk táiékoztatásl.

AZ AKTUÁL|S KAN,,IAT- És DÍJTÉTELEKET A BANKF|ÓKoKBAN És Az oTP BANK NYRT. HoNLAPJÁN KöZzÉrüI H|RDETMENYEK
TAHTALlVAZZÁK.



2. melléklet

NYlLATKOZAT

Apályázószervezetneve: 3uP{wcrl IAWJV1Vé Í,taútq
Címe: 

^^LG 
3u9Á?Es' vCü)§ZLAl u.2__+.

Adószáma: -n-W
Képviselőjének neve: StzM,I{t Ávlry4,5

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a támogatni kért tevékenység tekintetében
AFA-körbe tartozik / nem tartozik".
Nyilatkozom, hogy a pa osSzeg et nem kívániuk üzleti célokra felhasználni.
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3. melléklet

NYlLATKOZAT

Apályázószervezetneve:'eug{WJ,Tr VAl,clvÉPŐ 
"CWSÜLE|

ci^., f A1_o1?, SZojoeZLAl q. q_-L.

Adószáma: -a-W
Képviselőjének neve: Srn/,Víl Al,/D]\^J

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóSágáról szóló 2007. évi cLXXXl. törvény

6, § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll / nem áll fenn*,
8. § ('1) bekezdés szerinti érintettségfennáll / nem áll fenn

2020 .}úil ? 9,
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4, melléklet

NYlLATKOZAT

A pályázó szervezet neve: gug ren t t/AltpsvÜÚ EGYEfulE(
cine: l4Qtr r§. 9c$c?LA| l^, L-+.
AdóSzáma:

Képviselőjének neve:

'4^,W 
ÁVp?Ac

/ truaH

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartozása nincs.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérólés támogatásáról szóló 201'l. évi CLXXV.
törvény 30. §-ában fogla|t kötelezettségének eleg

Dátum 1!1! ]9! l9:
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