
Budapesti Városvédő Egyesület

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a civil szervezetek
számára kiirt 2021. évi, őszi pályíuatéra jelentkezik a Budapesti Vrárosvédő
Egyesület,

o Pályír.att adatlap (1/B.)
r A megvalósítandó cél leírása
r A tervezett, részletes költségvetés
o Beszámolót az előző évi bevételekről, (ó.)
o Nyilatkozat, hogy a BVE nem kért és nem kapott egyéb támogatást e té-

mában.
o Bankszámla kivonat, mely tartalmazz.a az Egyesilet bankszámlaszámát,
o Nyilatkozatot, hogy az Egyesület nem tartozik az ÁIA körbe. (2.)
o Nyilatkozatot, hogy a páIyázni kívánt összeg nem szolgál üzleti -cé1o-

kat.(2.)
o Nyilatkozat összeíérhetetlenség és érintettség tekintetében. (3.)
o Köztartozás rnentességi nyilatkozatot anól, hogy az egycsület az előírt kö-

telezettségeinek eleget tett. (4.)
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1/B melléklet a 312016. (ll. 18.) önkormányzati rendelethez
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Budapest Főváros Vl. kerület Terézváros Önkormányzalának a
civil szervezetek számára kiír1 pályázatához

(Civil adatbázisban szereplő szervezetek)
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5. A pályázattal támogatni kért program megnevezése:
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6. A kért támogatás összege: más forrásból rendelkezésre álló összeg:
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7. Egyéb, a pályázó által fontosnak ítélt körülmény:



Pályázó kijelenti, hogy a korábban a Civil Adatbázisba benyújtott adataiban változás nem
történt / történt, ezért a pályázali adatlaphoz csatolja a módosított regisárációS lapot és
mellékleteit.-
A pályázó tudomásul veszi, hogy az elnyert összeg felhasználá a felhásználási határidó
lejáratát követő 30 napon belül elszámolási kötel o k
lsmételt támogatási pályázatot csak az a szervezet at e, ame rábban elnyert
támogatás összegével kapcsolatos elszámolási köte e9 eke tett

az t honlapján

Dátum Lo Ll. o€.ob
V:d

sze aláírá

*a ném kívánt rész törlendó

Mellékletek

a megvalósítandó élra, tevékenységre részletes lekás
a tervezett, részletes kóltségvetéS
beszámoló a szervezet által a pályáZat benyújtását megelőző évben benyúltott és támogatott pályázatairól, az elnyeít
összeg megje|öléséVel (6. melléklet)
nyilatkozat arról, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatosan a szeíVezet kért-e, kapott€ más forrásból támogatást
hivatalos banki igazolás Vagy a bankszámlaszezödés másolata Vagy bankszámlakivonat, amely tartalmazza a pályázó
számlavezető bankjának megnevezését és bankszámlaszámát
nyilatkozat arról, hogy a pályáZni kivánt tevékenység tekinletében a szervezet ÁFA-körbe tartozik-e (2. mel|ék|et)

nyilatkozat arról, hogy a pályázni kívánt összeg nem szolgál üzleti élokat (2, melléklet)
nyi|atkozat arról, hogy pályázóval szemben nem áll fenn a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósagáról szóló
2007. éVi CLXj(Xl, töívény 6. § (1) bekezdésében, valamint 8. § (1)bekezdésében rögzített kizáró ös§zeférheteüenségi
vagy érintettségi ok (3. melléklet)
nyilatkozat arról, hogy a pályázónak nincs köztartozása és az egyesülési jogról, a közhasznú 1ogállásról, valamint a civil
szervezetek múködéséról és támogatásáról szóló 2011. évi cLXxV, törvény 30, §-ában foglalt kötelezettségének e|eget

tett (4, mellékIet)"
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Pályázó a pályázat beadásával hozzájárul ahhoz,
közzétegyék.



Budapesti Városvédő Egyesület

A PROGRAM BEMUTATASA

A Budapesti Városvédő Egyesület 1982-83-ban - az akkor elképesztő-
en elhanyagolt és veszélyeáetett állapotban lévő Andrássy út kollektív
felméréséből és szakszerű dokumentálásából nőtte ki magát az ország
első, valósan civil szervezetévé és az ,,Adalékok Terézváros történeté-
hez I-II."-vel kiadásaink sorát is elindítottuk. Egyik központi témánk a
Főváros legrégebbi (1740), Józsefvárosból téglánként Terézvárosba
átmentett epreskerti Barokk Kálvária volt. A rendszerváltás utáni pio-
nír-idők egyik felemelő akciója volt a forrásgyűjtés és a felismerhetet-
lenségig tönkrement épület rekonstrukciója, az ahhoz szükséges forrá-
sok,,ö s szep ály ázása, ö s szeko ldulása", é s méItó használatb a v étele. Az
átadás (2006) őía szewezzük a már hagyománnyá vált ,,Epreskerti Es-
ték" rendezvénysorozatot, melynek konkrét körvonalai a Képzőművé-
szeti Egyetem és a BVE köai megállapodáson nyugszanak.

A rendezvények az ökumeniajegyében születnek: akálváriabár aka-
tolikus tadalmat sugallja, de protestáns, görög-keleti, vagy zsidó, sőt
akár muszlim tartalom sincs, mint alkotó, vagy bemutatandó elem ki-
zárva. E|einte évi három alkalommal rendeztük a kulturális esemé-
nyeket, húsvét, pünkösd és az őszi Mária-ünnepek kőré datálva. Mára
ez atavaszt és őszi rendezvényre korlátozódik, elsősorban a folyama-
tosan szűkülődő anyagi lehetőségek következményeként.

Oszi rendezvényünk időpontját a Mobilitási Hét, az Autómentes Nap
és a Kulturális Örökség Napjai határozzák meg. Ekkor aKépzőmővé-

Számlaszám: 1 1 1 05008-20092"] 3'7 Adószám: 197 29224- 1 -43

l l26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.
Teleforr/fax: 30 /9 64-2 l -7 9

E-mail: budapestivarosvedo@omail.com



Budapesti Városvédó Egyesiilet Oldal: 2 l 2

szeti Egyetem is szívesen veszi - és ez a lzeívezést egyszerűsíti
hogy az ilyenkor nyitott és sokak által látogatott Kertbe minőségi, a
Képzőművészeti Egyetem által is képviselhető kultúrát viszünk.

Idei szeptemberi programunk az Autómentes Nap előtti csütörlök ko-
raeste nyílik, melynek négy éve már sikeresen szerepelt vendége Da-
vid Yengibarian harponikaművész lesz. Yengibariant általában Astor
Piazzola felkent interpretátoraként ismerjük, most mégis a lipcsei
mester J.S.Bach fog általa hozzánk szólni.

A Barokk Kálvária belterében a Budapesti Városvédő Egyesület Fo-
tóscsoportjának aktuális kiállítása lesz megtekinthető. Budapest Fővá-
ros karizmatikus pontjainak és életének változásai előtt igyekezett a
Csoport a jelent képekbe önteni. A Blaha Lujza tér, a Nagykörút, a
Rákóczi út és még több ismerős ,,lokáció" jelenik meg előttünk meg
képekben, melyek nem sokára már a múltat ábrázolő dokumentumok
1esznek.

A koncert és a kiállításmegnyitó 2021 . szeptember l6-án, csütörtökön,
l8:00 órakor kerül megrendezésre. Mint mindig, szerény büfé kíséri
műsorainak, melyre plakátot is nyomtatunk, természetesen a társren-
dező Képzőmúvészeti Egyetem és a szponzor feltüntetésével. A .ren-
dezvény, mint rendesen, ingyen látogatható minden érdeklődő számá-
ra, eá hangsúlyozottan kommunikáljuk.

Ehhez a már 16 éves hagyománnyá vál terézvárosi rendezvényhez
kérjük az Önkormányzat, úgyszintén már hagyományos támogatását.

Baráti tisztelettel: Surányi András, a Budapesti Városvédő Egyesület
elnöke

Budapest, 2021, július 3.
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Budapesti Városvédő Egyesület
1 l26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon: +36/30/9,642-1'] 9
E-mail: budapestivarosvedo @gmail.com

Jogcím összeg
DaVid Yengibarian /Bach fantáziák
Artisjus+EJE 55 000

Plakátok és meghíVók: grafika, kiállítási képek nyomdaköltségek 45 000

Meghívó, plakát 15 000

Média (web, Videó, online közvetítés) 30 000

JaVítás, festés, takarítás 9 000

Könnyű büfé és italok 7 000

osszesen 161 000

A tervezett költségvetés

A költsógvetésünk eddig három íő elemből tevődött össze: a meghívott zenészek hono-
ráriuma, a meghívók, a kiállított fotók elkészítése és nyomtatási, laminálási köhségei és
a vendéglátás. Legutóbbi rendezvónyünk alkalmával már a jogdijakkal is számolnunk
kellett, erre az Arlisjus hílta fel nyomatókosan a figyelmünket.

Idén általános követelmérrrryé és elvrirássá vált az online közvetítés, és így, az esemé-
nyeinken átlagban max. 50 személyesen résztvevó látogatón túl egyesületiink további
cca, 700 tagia is, de kedves más barátaink is az élvezetes előadás részese lehet.

Az épületet minden évben szemmel tartjuk és a rendezvényeink már standard részeként
- a lehetőségek szerint - figyelmet
mennyezet további szigetelésére is.

fordítunk a rendbetéte takaritásiira, eselleg a

S
Budapest, 2021. július 3. Á
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Budapesti Városvédő Egyesület

Nyilatkozat

Aiulírott, Surányi András,, a Budapesti Városvédő Egyesület einöke nyilat-
kozom, hogy a benyújtott pályázatlal kapcsolatban a szervezet nem kén és
nem kapott más for:rásból támogatást.

Kelt: Budapest, 2021. július 3.
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,Az ÜGYLET Az ÁLTALÁNoS FoRGALM| ADóBóL szóLó 2007. Évl cxxvll. ív. ALAPJÁN MENTES Az ADÓ ALÓL.

ToVÁBBl sáMLA|NFoRMÁclóK
A tranzakciókhoz tartozó bővebb adattartalom értelm€zéséhez az alábbi meghatiirozás nyújt segít§égel:
(l,) Átutaló azono6Ítója, (2,) Partnerek közli egyedi azonositó, (3,) ronu.oiJ aaur.i, 1+,1 Úissáuta"sius ota, (5.) Közlómény, (6,) Ténylego§ átutaló
azono§Ítoja, (7.) Áfutalás jog.ím kátegóriáia,'(8,) Átulalás pÖcime, (s.) Tényleges kedvezményezen neve"lto.; Tényloge§ kedvézményezett
azonosítója, (11.) Kedvezményez6tt azono6ítója, (12.) TényIeges fizelő néVo, i]3-.) Egyéb ad&toi. Fizeté§kezd;ményezési izolgáltatón k€r;§z$l
kezdoményézett a tranzakció, ha a tíanzakció típusa után a2 F,9930 érték szerepet,

A pénzÜgyi t anzakciós illetékről szóló 2012. évi cxvl, töNény 7, § (3) bekezdése alapján az oTP Bank Nyrt, táÉkoztatásul kózli, hogy a számláF ,
végrehajtott, a számlakivonaton szerépl6 múvel€i(ok) után megállapitoit, az oTP Bank Nirt{ terhelő illelék ó;§zege: 131 Ft,

Táiókoztatjuk, hogy a 2013. éVi ccxxxvll, lv, (Hpt,) §zérini névre §zóIó betétnék 2o21. jahuáí 1-jétól csak az a bslét minősül, amelynek tulailono§át a
pénzmosás és a torrolizmu§ finanszííozása megelózósérőlés megakadályozásáról szób 2017,;Vi Llll, tórvénynek (továbbiakban; Pmt.) megialelően
azono§itotta az oTP Bank Nyrt,, Ennek megJ€lelőon Önre, mint a bétét tljlaiJonosára kitériéd az országos B;téb;tosikisi Alap (oBAivédllme, ha
Unl az U l P Bank Nylt, a Pml.-nek mBgfel€lő azonosító adatokka| azono§itotta. AZ ügyí9l6k Pmt, szelinti azono§ítási rendjéről ó§ aZ azono§ítá§hoe
szÜkséges adatoklól az oTP Bank Nyd, iigylóI"azonosítiisa réndjélől §zóló mindenkor-hatrityos hírdetménye lendelkezik, A Hpt.6, molléklete §zelint
be|éhjztosili§ra vonatkozó üiiékoztatót éventÉ a számlakivonattal azonos módon megküldjük önnek, illeúe 6zámlakivonat hiányában a bankfiókban
kérheti annak átadását.

A bank§zámlakivonattal érintett időszak utol§ó napján a kivonat elké§züttét követó liz6tési m69bizá6oklól a kóvetkezó kivonaton adunk uájékoztalá§t,

AZ AKTUÁLiS KA
TARTALl\4AZZÁK.

MAT- Es DfuTfiELEKfi A BANKF|óKoKBAN És AZ oTP BANK NYFIT. HoNLAPJÁN KözzÉTÉíí H|RDETMÉNYEK
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A pályázó szervezet neve: jrrlQnÉrrt

címe: ltAL6 9vDn?eq

2. melléklet a 3/2016. (ll. 1 8. ) önkormányzati rendelethez

NYlLATKOZAT

yA,ilr/ldu, rerEsŰL€T
9ZoEoWLh| U. L'+

Adószáma:

Képviselőjének neve:
SUíIA'V/tí AIr/D1)AT

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a támogatni kért tevékenység tekintetében
AFA-körbe tartozik /Jql4gZiK:
Nyilatkozom, hogy a pályázott összeget nem kíván uk üzleti cé|okra íelhasználni.
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A pályázószeryezet neve: 3,UD,re§n
címe: /UU 9ugxra(r

3. melléklet a 3/2016, (ll. 18.) önkormányzati rendelethez

NYlLATKOZAT

yrq?orvdDŐ %YE.saL€r

SZo2o !zL/l| u . L, +,

Adószáma:

Képviselójének neve: Su?n,yi1 Ár.rüzns

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2a07 . évi CLXXX|. törvény
. 6, § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség fennáll / nem áll fenn",
. 8. § (í) bekezdés szerinti érintettség fennáll / nem áll feniT-

Dátum Lolrt.oa 09.
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A pályázó szervezet neve: BqDalE rn
címe: /1^L6 3uDl'É-sr
Adószáma:

KépViselőiének neve: Su?A,Vyt AvD24í

4. melléklet a 3/2016. (ll. 18.) önkormányzati rendelethez

NYlLATKOZAT

VAw§VtD5 EG(e-l/]'€T
Szo3oszL^l u. Q_,lr.

L F

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezetnek köztartoása nincs.

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet aZ egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működésérőlés támogatásáról szóló 20,t 1. évi CLXXV.
törvény 30. §-ában foglalt kötelezettségének eleget tett.
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Budapesti Városvédő Egyesület
l l26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon: 30/9-642- 179
E-mail: budapestivarosvedo @smail.com

Meghatalmazás

Meghatalmazott: {
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Számlaszám : I 17 05008-200927 3'l Adószám: l97Z97Z4-1 -43

Surányi András (szül.: Budapest, 1954.01.06. anyja neve: Kun lldikó, la-
kik: 106l Budapest, Jókai tér 1., III. l5., szem.ig.: i69885 LA) meghatal-
mazom Jeney Attilát (Szül.: 1950.05.29. anyja neve: Szilágyi Anna, Lakik:
1052 Budapest, Papnövelde u.2.II.20,, személyi ig.:490736 PA), hogy he-
lyettem a Budapest Főváros VI. kerület Terézvárosi Polgármesteri Hivata1-
nál a2027. évt civilpályá.zatok benyújtásánál és elszámolásátlál intézked-
jen. A meghatalmazásom visszavonásig érvényes.

Budapest, 202l. július 3.


