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PÁLYÁZATI ADATLAP

a

civil szctvczctek közösségfejlesztő

ptogamjainak támogatásáta kiírt pá|yázathoz

(szcrvczet esetén)
2020.

1. PÁLYÁZó ÁDÁTAI:
1.1 Név: Budapesti Vátosvédő Egyesület
1.2 Cím/Székhely: 1126 Budapest , Szoboszlli u, 2-4.
1.3 Telefonszám: +36 /30 /9-642-179, E-mail cím; budapestivarosvedo@gmail.com
1,4 Adószám: 197 292U-1-43 (;cjcgyzett, 1 983.05. 1 2.)
1.5 Bírósági bejeg1,,zés kelte, száma: Főv. Törvényszék 2017,02.09. (ráltozás),07-020001290
1.6 Bankszámlaszám:
Számlavezető bank OTP Bank Nyrt.
S zámlaszál;;' 117 0 5008 -200927 37
1.8 A páiyázó s7ctvezet yezetóiének neve: Sutányi Andtás
címe; 1061 Budapest, Jókai tót 1., III. 15.
telefonszáma:i3 6 /20 / 431-67 -73
L pályá:zza ptogramétt felelős szeméIy ner.e: Beöthy-Zsigmond

cimu Il25 Budapest, Vátoskiti út 14.

Mátia

telefonszáma: +36 / 30 / 47 5-85-7 0
'Pályázaá
1.9
téma megnevezése; ,,BÁUILAl]S a Hepx,.vidéken" vándorkiállítás
7.10 A pálváző rövi<l bemutatása - mel]ékelve

2.

P

JoGI sTÁTUszÁ:

^LY ^zó
egyesület,
alapítvány, ftözalapítvárrv kir.ételér,el),közhasznú tevékenységetfolvtató,
bejegvzett civil szelvezet, civil társaság, intézmény

3. PÁLYÁZATI TEVÉKENY§ÉGMEGVALÓSÍTÁSÁNAK ADATAI:
3.1 Á megvalósítani kívánt progmm megner.ezése:
,,BAUHAUS a Hegyvidéken" vándotkiállítás
3.2 A program 1eítása - mellékelve
3.3 ,\ programon riszrvevók száma:
Áz anyag létrehozása kb. 5 fő, látogatók akár tőbb száz.
3.4 A meg,-alósítás helye: Budapest
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3.5 T'en ezett kezdó időporrt mát folyamatban vlít az anvag létehozása
J.ó.'l'en,ezetr beFejcző idi,ponl:
Létrehozás 2020 decembet, utaztatás 202I. áptilis I5 tg
A megvalósítással kapcsolatos pénztigyi adatok:
3.7 Á megvalósítás teljcs költségigénye (ÁFÁ összegér,el egrütt); 700,000.- Ft
- ezen be]iil a vissza§énvelhct6 általános forgalmi adó ósszege: 0,- Ft
3,8. A mcgvalósításhoz zz önrész ménékeösszesen:0.- Ft
ezen bclűl:
- a rendelkezéste álló öntósz iisszege: 0.a tésztvevók be{izetései: 0._ Ft
a várhat(:an befolyó ber,ételek: 0.-

- egyéb fottásokb ő1/ páIyázatokbőI

Ft

Ft

igényelt támogatás; 0.-

3.9, Igényelt támogalási összeg: 700,000.- Ft
3.10. llószlctes költségvetés - mel]ékelve

Ft

NI!,ILATKOZAT
l\lulírott, Surányi András a Budapesti Vátosvédő Egyesület kópr.ise]ctében

a)
b)

c)
d)

c)

!

kiielenterq hogv a pállázatban foglalt adatok, iníornációk és dohumentumok teljes kórűe\
valódiak és hitclesek,
kijelentem, hogy a szen ezetnek ó0 napon túii, adók módiára bchaitható köztartozása
értl-e az egészségbiztosításiés nl-ugűibtztosítási járr_rlékot is nincs,

ide

kilelenten1 hogy a szen,czct csőd, felszámolási, r,égelszámolási eljárás a.iatt nem á[ és vállalom, hogy }raladéktalanul beiclcntcm, amerrnviben a pal\Jáz^t elbírfiság illetve a progr-am
lczárásá$ a szerr.ezettel szemben ilyen eljárás indul,
elfclgadom, hogv- a ámogatás jogszetűden felhaszná.]ása esetéír a megfizetéste iránpló kövctclés érr.-énl,rsítéseazorrna]i beszedési megbízás alkalmazásár.al történhe1
r.állalclm, hogy amennyiben a teí\,-ezett pfogfam megl,alósításának helvszínében,kezd6 és
befejező idópontjában vagy- egréb lényeges köriilménrüen r,áltozás történi\ artől a pá|váztatót haladéktalanul étesiterr1

kijelentem, hogy a pályáztatő felé elszámolandő szát:Jákat rrrás palyázaton nem számo-

lom el,
vállalom, hogy a szakmai beszámolóban nl.ilatkozom a támogatott pfogíam megvalósításához fe]hasznalt egyéb íorrásokról is,
h) rudomásul veszem, hogy nem írzcthctó ki a támogatás, ba az á|ta|am képviselt szelvezet
egv kotábbi úmogatási szerzódéssel összcfüggésben benyújtott és lejátt hatátidejű elszámolása még nem került elfogadásra, i.lletve elszámolási vagv visszafrzetési késerlelem_

g)

i)

ben van,
a támogac{si szetződés alátásáyal hozzájátiok a támogatás e]lenőrzéséhez és a támogatott szen,czct nevének, a támogatás céIjának, összegének, a támogatott program helvszí
nének a közzétételéhcz.

Budapest, 2020. iúnius 29.
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Az Egyesület rövid bemutatása
Az Egyesüler célja közo,éIú és köáasarú tevékenység folytatása a környe'örökseg
zetvédelem, a kulturális
és a műemlékek megóvása érdekében,
amely kiemelten a kőzösség bevonas<íval az ismeretterjesáés, ku|turális
tevékenység, kulfurális örökseg
zefvédelem teriiletét érinti.

A öváros

és a

megóvása, múemlékvédelemés a környe-

XIl. kerület történelmi, építészeti,ternészeti értékeifeltáni-

sínak, gyarapittisának és megóvásának elósegitése.

Budape§t szépítése,a ítíváros és a XII. kerület polgáralzat - különösen az
ifiakágnak - a vóros szeretetére nevelése, a lakasság bevonása a fejlesztési
eI képzelések, tervek megvita tás ába és megvalósításába.

Szervezö és önkéntes munka az egéni és kózös§égi
érdekében.

bak\\deq-

Beöthy Mária
XII. ker. csoportvezetö
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Budapesti Városvédő Egyesület
1126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Teleforr/iax 30 l 9 64 -Z1 -7 9
E-mail: budapestivarosvedo@omail,com

A PROGRAM BEMUTATASA
Tárgya:

A,,BAUI{AUS

a

Hegyvidéken" vándorkiállítás

Ismertetés:
Budapest XII. kerületében, kiemelten a Böszöményi úton és annak közvetlen kömyezetében számos Bauhaus stílusúépület található, melyek történetének részletes feldolgozása és bemutatása Vándorkiállítas formájában
szolgálhat a ,,Hegyvidék főltcája" projekt digitális ismertető anyagának
alátámasúására is, annak kiegészítő anyagául.

A Bauhaus centenáriumát

20 1 9-ben ünnepeltiik.

Walter Gropius építész1919 áprilisában nyitotta rneg az egyik legbefolyásosabb építészetiés művészeti iskolát, a Bauhaus-t Németországban,
Weimar városában. Legtöbb ember számára egy modem építészetistí|ust
jelent, de a Bauhaus sokkal több annál. Egy új gondolkodásmódot teremtett, ami 100 éve, az első világháboru végénszületett, az al<kor keletkezett
irányzat meghatározza korunk művészeténeklegtöbb ágát is.

A vándorkiállítás célja:
Közösségfejlesáés, ismeretterjesáés a lehető legszélesebb körben. Szakmai egyesületek, polgári szervezetek, valamint a nagyközönség érdeklődésének felkeltése építészetiörökségünk iránt, másrészt figyelemfelhívás a
megmentésre érdemes énékeinke.
Elsődleges cél az iflűság bevonása, kapcsolatfelvétel az iskolákkal, stb.
Számlaszám: lt 705008-20092

73

7

Adósám: 19729224-1-43

Bldapi§ti váro6Yédö F-8yes0lá

Jelen pályáaat nagyban hozzájárulhat a
kiterjesáésehez:

o

BVE közösségépió programjainak

a szervezet tagjai a közösség bevonásával vállalják a felsoro}t épüle-

tek, villák fotózását, a tablók anyagának összeállítását, kutatást vé
geznek a Levéltárakban az eredeti tervek, archív képek, ismertető

.

szöveg összeállításá hoz,

középiskolások bevonása a kötelezó közósségi vol3álat egyik lehetősége

í
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A XII. kerületben található Bauhaus stílusúépületek listája
Böszörményi űr I7lb
Böszörmónyi út23-25.
Csaba utca 5.
Dobsinai utca l2.
Fodor utca 40.
Fodor utca 42.
Gébics utca6la-b
Hegyalja út 89.
Hegyalja út 91.
Hollósy Simon utca 7.
Hollósy Simon utca 9,
Hollósy Simon utca 12.
Hollósy Simon utca 16,
Hollósy Simon utca 17.
Hollósy Simon utca 25.
KartI,auzi ilt 4/a
Kék Golyó utca 10.
Kléh lstván utca 3 lb-3 l c
Lejtő tft2la
Lútő ttt22.
Meredek utca 38.
Pethényi köz 6.
Sasfiók utca 8.
Szamos utca 5.
Tamási Á,ron utca 40.
Varázs utca 8.
Városmajor utca 50/b
Városmaj or utca 52.
Egykori társas üdülőépületek, szállodák:
- Karthauzi út 4 l a v olt Maj estic szálló
- Karthausi út 6. volt Mirabel társas üdülő
- Melinda út 16. volt Eden szálló
- Melinda úr24-26. volt,,új" Majestic szálló
- Melinda út 30-32. volt szálló
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A tervezett költségvetés
Hcllszínek száma
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Aiulított,

g.uaAw

AI./}DA,s

4\z,,/ ...........'.......
^,-.,(ugÁFgErí

llA'ycsvöüo.

képviseletében eljárva a Budapest Főváros XII. keriilet Hegyvrdékr Önkormányzaüoz (továbbiakban mint Ön]<ormányzat) benníLjto tt,2020, éÁ, a civll szervezetek közösségfeilesztő
támogatásáxz kÁ;t pá|yázatkapcsán

ptogtamiainak

az a]ábbnk szednt nyilatkozom;

Kiielentem, hogy a szervezeí és töwényes képvisetójének adataiban, létesító okiratában és aláírás-

,

kéPében az Önkotmányzatta|t'lo,14
1',|. !'évben létrejön rámogatási szetzódés megkötése ótz váItozás
.

nem toftent.

Budapest, 2020. . 9{?.-.,,
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NYILATKOZAT
szó|ó 2007, évi CL)O§il. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettségfennállásáról, vary hiányáról

a közpénzekből uyr[jtott támogatások átláthatóságáról

APáiyázóneve:

$UDNZE\

y^?O_rVEDŐ

Természetes szanéiy lakcíme:
Születési helye, ideje:

76765fi|{r

Egyéb szeív ezet esetén székhelye:
Székhelye:
A,1!-6
Képüselőj ének neve:
AVD?,A,s
Nyilvántartrisba vételi okirat szárna: rc1
Nyilvántartásba vevó szerv megrrevezése

3uDAwír, UoBc|ZL l\| u. L-b.
Su?AVvt'

o2-oo (Kv*wszt<

'F5ya,Ttpjr

Kijelentem, hogy személyemmel, iiletve a prilyrizóként megjelöit szervezette1 szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságriró1 szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)
- 6, § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
\-,P
l. nem átl fenn vary_'
-z+
2. fennált, a Knl"t. 6J § (1) bekezdés ... ) pont alapján
- 8. § O) bekezdése szerinti érintettség
1. nem álI fenn vary
2. fennáll, a Knyt.8. § (1) bekezdés ... ) pont alapján

Az összeférhetetlenség vagy !z érintettség alapjául szolgáló k6rülmény leírásal:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlensóg megszüntetésére gz alábbiak szerint intézkedtem2:

Kijelentem, hogy az érintettségközzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem3:
l. igen
2. nem

D

Jelan nyilatkozatot a Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki
szervezetek 2O20, évi közösségfejlesáő programjainak tiárnogatására"
retében teszem, a nyilatkozat az általam képüselt szervezet pril

áútal ,,A

civil

eljátása ke-

v

K€lt: Budapest, ...,2üO]úN.2.9. ...

I

fr

Csa} abban az esetben szíkséges kitölteni, ha a Kn}.t, 6, § (t) bekezdés szerinti összeférhetetlerrség fenníll.
Csak abban az esetben §Zükséges kitölteli, ha a Knyt. 6. § (1) bekezdés szerinti összeferhetetlerrség fennáll.
3
Csak abbaa az esetben sákséges bejelölni, ha a Knyt. 8. § (1) bekezdés szerinti érintetség feorráü.
2

1,1^

Köztartozásmentes adózói adatbázis kinyomtatása

Az adatbázis minden hónap 11-én 0 órátó| a köVetó hónap 10-én 24 óíáig (éjfélig)érvényes.

Az adózás rendjéról szóló 2017. éVi cL. törvény

(a továbbiakban: Art.) 260. §-a alapján köztartozásmentes adózói adalbázisban kizárólag az az adózó szetepeltethető,
aki/amely együttesen megfelel az alábbi feltételeknek:

a közzétételt megelőző hónap utolsó napján

.
.
.
.
.
.

nincs az állami adó- és vámhatóságnál és vámhatóságnál nyilvántartott nettó adótartozása, valamint köztartozása;
nincs behajthatatlanság címénnyllvántartott, és el nem évült tartozása;
nyilatkozata alapján az ésedékes bevallási és befizetési kötelezettségének maradéktalanul eleget tesz-vagy tett;
nem áll csódeljárás, végelszámolás, kényszertörlési, illetve felszámolási eljárás alatt;
csoportos adóalanyiság esetén a csoportos adóalanynak nincs általános forgalmi adó, vagy társasági adó tartozása;
adó megfizetésérekötelezettként nincs tartozá§a

A köztartozásmentes adózói adatbázisban történő szereplés ténye a tartozásmentesség igazolásaként fogadandó el minden olyan esetben, ha jogszabály kja elő adóigazolás
benyújtá§át [az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 46512017 , (xll,28.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése]. Emellett a felhasználó döntésétől függően az
adatbázisban szereplés más esetekben is helyettesítheti az adóigazolások benyújtását.
Az adatbázisban az egyéni Vállalkozók és az adószámmal rendelkező magánszemélyek kérelmük alapján adóazonosító jellel és/vagy adószámmal is szerepelhetnek.
Art, 125. § (3) bekezdése alapján az adóhatóSá9i

adóhatósági nyilVántartásból törölt
Adószám
19729224143

/

nyilvántartás közhitelessége aIapján az ellenkező bizonyitásáig Vélelmezni kell annak jóhiszemúségét,aki az adóhatósági

adatról Vélelmezni kell, hogy nem áll fenn.

tv, no
202006

adóazonositó

BUDAPEST| VÁROSVÉDÓ EGYESÜLET

víj
2020

JUl{ 2 9
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Budapesti Varosvédő Egyesület
1

126 Budapest Szoboszlai utca 2-4.
Telefon: +36/30/9 -642- I7 9

E-mail: budapestivarosvedo@gmail.com

NYILATKOZAT
Alulírott, a pályáző intózmény hivatalos képviselője, büntetőjogi felelőssógem
fudatában nyilatkozom, hogy az általam képviselt intézrnénynem áll jogerős
végzéssel elrendelt végelszámolás, fclszámolás alatt. ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban
meghatarozott elj árás nincs folyamatban.

s
á,

Y
,

l983

\,n
i,

i

_/l

Surányi András
einök

Kelt: Budapest, 2020. június 29.
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általános forgalmi adó visszaigénylésiiogosultságtól

Álulírott Stól*]x/Yt

AVD?A)§... . .

(név) biintetőiogi felelósségem tudatíban

kiielenteq hogy az álalarnképviselt szervezet, mellrrek

o.,", fl-V.9,R.ESn..

.

VA"Qo_

|Vd

Eí,yE sue,r

,,ew,.ty"..4.4.k.-.3.*9./.13a_{*,9..p^9.puL^|uL-+,
4.?.72.?.2.L*,: 4 : +9.....
^aa,,*,,^,..

iirA
az

kOtbe raírozík/nem tanozik ÁFA kötbe*

liFÁ-t visszaigényelheti/ nem igényelheti vissza*

a

Tudomásul veszem, hogyha

szeívezet ÁFA-wisszaigényléste jogosult, akkot

a

pályázlú

elszámolásban a szám}ák nettó összegét számolom el.

Jelen nyiJatkozatot a Budapest Fóváros
szeryezetek 2020. éá közösségfejlesztó

XIL kerüet

Hegyvidéki Önkormányzattal ,,A civil

ptogtamiainak támogatásata" lrlirt páIyázat tészekényaz

annak keretében esetlegesen megkötendő támogatási szerződéshez teszem.

nem hasznáiható

A nyi}atkozat más célta

fe1.

A nyilatkozat ,,A civil

szervezetek 2020. évi közösségfeilesztő

programjainak támogatásáta" kiítt

pályázat melléklctétképezi.

Budapesq 2020. ,,
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Álulírotg
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szetvezet törvényes képltselőicként, a Budapest Fóvláros

XIL keriilet Hegyvidékr Önkormányzat

I{épviselő-tesüleérck 5/2014. (III. 4,) ón&ormányzati rendelete az ál7at.:*táztattÁson kívűli fotrá_
sok (támogatások) átadásának, átvéteiének rendiétői 7. § (2) bekezdése apján nyllatkozom, hogy
az általam képwiselt szervczet az EwrípatBtzoltságn^k

ződés 107. és 108.
1407

cij<]rének

/2013/EU tendelete

a

^z

Eutópai Unió működésétől sző'lő szet-

csekély összegű támogatásokta való alkalmazásfuíl szólő

3. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltéteieknek megfelel.

Jelen nyilatkozatot a Budapest Fóváros XII. keriilet Hegpidéki Önkormányzat által ,,A ciwil szet
vezetek 2020. évi közösségfejlesztó

ptogamiainak támogaásan" kűt páIyázai eliátása ketetében

t*zel;e, a n1,úztkozzt zz általam képviselt szexvezet pályázatának mellékletét képezi

Budapesg 2020.
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