Budapesti Városvédő Egyesület
l 126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.
Te]efon: +36/30/9 -642-1 7 9

E-mail: budapg§Liy4lQ§v§lll@gmail.com

Pályázati kísérő

A

Budapest

I. kerület Budavári Önkormiányzat civil szervezet ek 2020. évi
klirt pályázatára jelentkezik a Budapesti VáLrosvédő Egyesület.

támogatására
Csatoljuk az alábbi dokumentumokat:
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Apályázó Egyesület bemutatása
A program leírása
költségvetéstervezet
pályázati arJatlap

Az összeférhetetlenséggel
ÁFA nyilatkozat

és érintettséggel kapcsolatos nyilatkozat.

os v

o

köszönettel:

!/)

Jeney Attila

titkár
Budapest, 2020. június 29.

Számlaszám:

1 l

705008-20092737-00000000

Adószám: 19']29224-1 -43
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Budapesti Városvédő Egyesület
l126 Budapest, Szobosz|ai utca 2-4

E-mail

Teleflon/fax:

3 0l9

64 -21 -7 9

estivarosvedo

mail

Az Egyesület rövid lremutatása
Az Egyesület célja közcélú és közhasmú tevékenység folytatása

a kömyezetvédelem, a kulturális örökség és a műemlékek megóvása érdekében, kiemelten a közösség bevonásával az ismeretterjesáés, kulturális tevékenység, kulturális örökség megóvása, a műemlékvédelem és a kömyezetvéde1em területén.

Az I.

kerületi Csoportunk célja a Budavári Önkormányzat területén a
történelmi, építészeti,természeti értékekfeltárásának, gyarapításának és
megóvásának elősegítése.

Fontos Budapest szépítése,a főváros és azl. kerület polgárainak - különösen az ifiúságnak - a város szeretetére nevelése, a lakosság bevonása a fejlesaési elképzelések,tervek megvit atásába és megvalósításába.

Igyekszünk elősegíteni a szervező és önkéntes munkát az egyéni és közösségi erők összefogásával.
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Surányi András
elnök

Budapest, 202Ó. július 9.

Számlaszám : 1 l7

0

5008-200927 37

Adósám: 19129224-1-43

Budapesti Városvédő Egyesület
l l26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4

Telefon/fax:

30 l 9

64-2

l -7

9

E-mail: budapestivarosvedo @omail.com

A program leírása
JelenpáIyéaattárgya egy az építettörökséggel, a városvédelemmel kapcsolatos Fórum (előadás és vitasorozat) kialakítása a Budavári Önkormányzat
területén, a Tigris utca 59-ben.

Online szeretnénk közvetíteni az előadásokat és vitákat., hogy szélesebb

körben követhetőek legyenek számítógépeken és okos telefonokon.

A Fórum alatt

bifuhonnan lehet kérdéseket feltenni az előadóinknak, és hoz-

zászőIni avitához.

A

rendszerint minden hónap második keddjén, l7-től 19 óráig tartott rendeménlt természetesen rögzítjük is, és a vágott anyagot egy archílrrmban
megielenítjük a BVE honlapj án egyfajta kordokumentumként.
Igyekszünk minél szélesebb társadalmi horizontra figyelni. Nem a világunk
megítélését,hanem annak megértésétszeretnénk segíteni. Hisztink a jó
megoldást eredményező vitában, amelyre itt is lehetőséget biáosítunk.

sV f,i

oi

.-

fhr
Surányi András
elnök

Budapest, 2020. július 9.

Számlaszám :

1 17 0 5

008-200927 3'7

Adószárn: 19729224-1 -43

Budapesti Városvédő Egyesület
l 126 Budapest, Szoboszlai utca 2-4
Tel efon/fax: 30 l q 64 -Z l -7 9

E-mail: budapestiva rosvedo(oomail,com

Költségvetés

Az

építettörökséggel, a városvédelemmel kapcsolatos Fórumunk indításaként hrirom alkalmat tervezünk az őszi időszakban (szeptember 9., október
8., november 1 0.) Tervezett kiadásainkat az alábbi táblázat tartalmazza;
Jogcím

Egységár Db összeg

Előadó honoráriuma (ajándék)

5 000

J

15 000

MeghíVó, plakát, reklám (grafika, hirdetés)

5 000

3

15 000

Média (online közvetítés, Videó szerkesztés, publikálás a honlapon)

20 000

3

60 000

Terembér

20 000

3

60 000

5 000

ó

15 000

Könnyú büfé, üdítő

osszesen

165 000

{
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Surányi András
elnök

Budapest, 2020. július 9.

Szárnlaszám :

1 17

0

5008-200927 37

Adószáln: l9'129224-1 -43

PÁIYÁZATI ADATIÁP
Az I. kerületben működő civil sz€úezetek támogatására kiírr. pályánathoz
2020

1. PÁLYÁZó ADATAI:
1.1 Neve

:

Budapesti Városvédő Egyesiiüet
Budapest, Szoboszlai u.2-4.

1.2 Székhelye: 1126

1.3 Telefonszáma: +36

/ 30

/9-642-179

m

da estivafosved

F,-mail címe;

7.4 Cégegvzékszám/Nyilr,ántartási szám: 01-02-0001290
1.5 Ádószáma:
1,ó

197

29224-I-43

Kiilön engedélyhez, bejelentéshez kötött tevékenységesetén az

engedéiy, illetve a bejelentés

kelte, száma: 7.7 Balkszámlaszámz:.

Szát:Jayezető bank megrrevezése:
S

1,.8

OTP Bank Nytt.

zárn]as zám: 117 0 5008 -200927 37

A pályáző

sze|őíezet felelós vezetójének neve: Sutányi

Andtás elrrök

címe; 1061 Budapest, Jókai tér 1., III. 15.
telefonszáma: +36
7.9

/ 20 / 431-67 -7 3

Á páJyázai ptogramétt felelós személy neve: Jeney Attila
címe: 1053 Budapest, Papnövelde
telefonszáma: +36

7.10 P
1.17

/ 30 /

9-642-179

álvázai témakör megnevezése: Városszépítés,műemlékvédelem

A pályáző bemutatása

a

mellékletben

2. P Ál-vÁzó JoGI sTÁTuszA:
I{eryük, h 3a alá a negfeklő kaíegiiát!
^)

u, 2.

helyi nemzetiségi önkotrrrányz

Fig,elen, csak

w

kategjia jelőlbető ne+!

at

b) nonprofit gazdálkodó szen ezet (gazdaságl tátsaság)

.) közhasznú sze,}Tezeí (<özalapíwány kivéteiével)
ett

d)

E

külföldi jogi személv

3. PENZüGYI LBBoNYoLíTó ÁDATÁI:
3.1 Neve/Cégneve:
3,2 Székhelye:
3.3 Telefonszáma:

E-mail címe:
1

3.4 Cégegyvékszám/Nyilvántattási szám:

J.5 Ádószáma:
3.6 l{ülön engedélyhez, bejelentéshez kötött

tevékenysóg csetén az engedély, illewe a bejelentés

kelte, száma:
Rankszánrjaszáma:

,1.7

Szám]zv ezető bank megne,i,ezése:

Szám7aszárr'

Á kötelezettségvállaló szen ezet felelós vezetőiének
ne\re:

címe;
telefonszáma:

4.

TEvÉKENYsÉGMEGvALósiTÁsÁNAK ADATAI

P

^LY ^z ^T,
4.1 Á megvalósítani kír,ánt ptogram megrrevezésc: Altematívák,

ötökség.

megoldáso§ és az épitett

4.2

A prograrrr

4.3

Á ptogramon tésztvevők száma; A helyszínen tegfetiebb 40 fő,

lefuása a

mellékletben

4.4 Megvalósítás helyc: 1016 Bp,,

Tigris u.

a

weben akát tőbb százar.

59.

idópont 2020. szeptembeí 8. (-tól minden hó 2. kedd|én 3 alkalommal)

4.5 Tervezettkezdő
4.ó.

:

Ten ezett befcjező időpont: 2020. november 10.

A megvalósítással kapcsolatos pénzügyi adatok:
4.7 A megvalósítás telies költségigénye (ÁFA összegével együtt); 165,000.-

4.8.

ezen belii1

a

visszaigényelhetó általános forgalmi adó összege: 0.-

A megvalósításhoz az önrész métékeösszesen: 0.-

-

ezen beliii a tendelkezéste álló önrész összege: 0.-

a)
b)

c)

a résztvevók befizetései:0,a

o

váthatóan befolyó bevételek: 0.-

egyéb íorrásokból/pályázatokból

igényelt támogatás: 0.-

"/-

4.9. Igényelt támogatási összeg: 165,000.-

U)

4.10. Á megvalósítás részletes költségvetése mellékelve

r,hr
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2

NYILATKOZAT
Alulirott pályrizó (pénziigyi lebonyoütó)
a) kijelentem, hog1 a p yirzztban foglalt adato\ infotmációk és dokumentumok teljes körűek,

b)

c)
d)

e)

fl
g)
h)

i)
i)
Á

va]ódiak és }utelesek,

kilelentem, hogy a pályázatban vállalt saját forást ténylegesen biztosítani fogom és azt a
program megvalósításáta fotdítom,
kielentem, hogy ó0 napon trili, adók módláta behajtható köztartozásom ideétve az
egészségbiztosílási és nyrrgűjbiztosítási iárulékot is _nincs,
kijelentem, hogy csód, felszámolási, letr e végclszámolási elifuás alatt nem állo\ s vállalorq hogy
haladéktalanul bejelentem, amennyiben a palyázat elbírálásárg, illetve a ptogtam lezátásáig ilyen
eljárás indu|
elfogadom, hogy a tímogatísjogszerűtlen íelhasznáÁsa esetén a megfizetésre irán1tló kór,etelés
éwényesítéseazonnaü beszedési megbizás kakrnzásávaltörténhet,
vállalorrq hogy amennyiben a tervezett ptogfam megvalósításának helyszínében, kezdó és befejező
időpontiában vagy egvéb lénveges köriiLlményben változás tórténik, anól
p:lyázt^tőt

^

ha.]adéktalanu1 értesítem,

kiielentem, hogy a páIyáztatő fclé elszámoland ó szám]ákat más pályázaton nem számolom el,

nyiJaüozom arról. hogy a szerve7et \ l- A .visszargé nylésre
jogosult (ezért a számlák nettó összegét számolom el az önkonnányzai támogaással
szembcn),
nem lo qosult.
(A megfelelő válasz aláhízalóő|)
vállalom, hogy a szakmai beszámolóban nyilatkozom a támogatott píogtam megvalÓsításához
felhasznált egyéb forrásokról is.
a támogatói szetződés aláfuásával lnozzátlár ,ok a tÁrr,ogatÁs e\lenőtzéséhez és a támogatott
szeí\rezet nevének, a támogatás céljának, összegénck, 2 támogatott pfogaam helyszínének a
kőzzététeLéhez.

páJyázat kelt: Budapest,2020. júüus 9.
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p.h

rfu};
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(a

Sutányi András elnök
arrrennyiben van pénzügyi lebonyolító, a
sz et,v ez et cégszeű alákása

Jeney Attila titkái

3

Összeféthetetlenségi és érintettségi nllatkozatok

A) Összeférhetetlenség

Jelcn nyilatkozat I. pontjában megírevezett púyázó livaalos képvisclójeként biifltetőiogi
felelősségem tudatában ki)elentem, hogy a )elen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom
vonatkozásában a 2007.
melléklet)
- fennál]
- nem áIl fenn.

&i CLL\,\I.

Amennviben összeférhetetlenség

ál1

tötvén1, ó, §,ában foglalt összeférhetetlenség (sd. 1. sz.

fenn, az összeférhetetlenség alapjául szotg.íló köriirlmény:

Á fennállÓ összeférlretedenség megszüntetése érdekébena következó intézkedésekte ketült sor

Budapest,2020. iúüus

9.

.1

o

ffui
Sutányi András
B) Érintettség

I. pontjában megnevezett páIyázó hlvztalos képviselójeként biintctőjogi
felelósségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyi]atkozat II. pontjában jelölt pályázatom
vonatkozásában a 2007. évi CDO§II. töffény 8. § foglalt étintettség(sd. 1. sz, melléklet)

Jeien nyiJatlrozat

_

fennáll
nem

ál1

fenn.

Ámennyiben édntettségál1 fenn, az éfintettségalapjául szolgáló köriiJmény:

Á

fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CL\,\C(I. törvényben foglalt elófuásoknak

eleget tettem.

Budapest, 2020. júüus 9.
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9.cj

suránvi András
a

NY I LAT KOZ AT

Álulírott Surányi Andtás,
a

1.

Budapesti Vátosvédő Egyesiiüet (adós zám,: 19'129224-1-43) képviselőieként

NyiJatkozom, hogy szer-vezetünk

ÁFA kotb. tartoziklNem tartozik ÁFA körbe*
az

ÁFÁ-t üsszaigényelheú/Nem igén!,elheti vissza*

2.

Biintetőiogi felelóssógem tudatában nyilat]<ozom, hogv szervezetünknek lejárt esedékességű
köztattozása

*

nincsen.

A megfelelő aláhí;aandó|

Jelen nyilattozatot

a

Budapest

I.

ketület Budavád Önkormánvzattal kötött

szetző<],éshez teszenr, más céIra nem használható fel.

Á nyilatkozat

az

támogatási

sV

ú5üat mellóklete.
q,

|J)

Budapest, 2020. július 9.

l

Sutányi Andtás
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