
1. melléklet a252at6. (XI.22.) XI.ÖK rendelethez

Iktatószám:

Budapest Főváros XI. Kerület ÚlnuOa Önkormányzata

Támogatási igénylőlap

(A támogatási adatlapot nyomtatott bettível, vagy géppel kéíjük kitotrteni)

l./ Igénylő adatai:

Név: Budapesti Városvédő Egyesület

Cím (székhely, lakóhely} : 1126 Budapestn Szoboszlai a. 2-4.

Vezetője és titulusa: §urányi András elnök

Levelezési cím, telefo n: 1126 Budapest, Szoboszlai a. 2-4., +3ű 3a l 9 -642 -17 9

E-mail cím: budapestivarosvedo@gmail.com

Adószám (adóazonosító jel) : 19729224-1-43

Bankszáml aszám: 1 1 705008-20ü927 37

Bíró sági v. cégbej e g y zés száma: 0 1 -02 -000 1290

Kiegészítő adatok:

KSI{ Gazdálkodási formakód (a2l/2a12. gV.16-) KIM rendelet}. sz. melléklete szerinti gardálka-
dási forma szerinti osztályozás,,GFo" megnevezés és háromjeglrti kód, mely azonos a statisáikai
szrámjel 13- 1 5. elemével)

Gazdálkodási forma megnevezése: Egyéb egyesület
Kód:529

Minősítési kódok az alábbiak szerint (kérjük aláhúzással jelölje):
1. Belfiildi természetes személy (magánszemély, max. 250 e Ft éves nettó árbevétellel rendelkező

mező gazdaság i ő sterm e l ő)
2. Mikrovátlalkozás* (10 fiónél kevesebb foglalkoáatott, max. 2 millió eurónak megfelelö forintösz-

szegű nettó árbevétel vagy mérlegfióösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoáatoü, max. 10 millió eurónak megfelelő forintössze-

gu nettó arbevétel vagy mérlegfiöösszeg)
4.Kőzépvállalkozás* (250 fonél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 milIió eurónak megfelelő forint-

összegű nettó árbevétel vagy max, 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatrási seempontból kedvszményezett és azl*4 kategóriákba nem tartoző váIlalkozás
6. Nonpro{it szervezet államháztartáson betül (pl. Ónkormányzat, önkormányzatitulajdonú intéz-

mény)
7. NonnroÍit szervezet államhááartáson kívül (pl. alapítvány, kht., egyesület, szövetség stb.)
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Megiegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük trámogatásráról szóló 2004. évi XXXIV. törvény a|apján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állarrl vaw az önkormrányzat közvetlen vagy közvetett tulaj-
doni részesdése - tőke vaw szayazati joga alapján- külön-külön vagy együttesen nem haladja meg a
25oÁ-ot, kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXW. tör-
vény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;
- A2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek
hiányában éves beszámoló vagy eryszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és
nettó iáíbevétel vagy mérlegffiösszegalapján kell meghatározni" Azeryéni vállalkozá§ minósítésE az
adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról
szőló 20a7. évi XLIIL törvény ha/;álya alátartoző vállalkoás minősítése a saját nyilvántartása szerint,
a foglalkoáatotti létszám alapján történik.

2.1 lgénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:

Név: Jeney Attila titkár

Cím: 1053 Budapest, Papnöveld€ u.2.

Elérhetősógek (telefon, e-mail cím) : +36i3 0 19 -642-17 9

3./ Támogatási cél megnevezése:

Ráday Mihály emlékszám megjelentetése

4.1 Támogatás céljának rövid leírása:

A2a2a. december 31-én anyagi nehézségek miatt megszűnt Budapest folyóirat szerkesz-
tősége ingyenes kiadvány megielentetését tervezi a közelmúltban - 79 éves koiában -
elhunyt Ráday Mihályo Kossuth-díjas íilmoperatőr, rendező, tévés szerkesztő, publicista,
a Nemzeti Panteon Alapítvány társelnöke, a Város- és Faluvédők Szövetségének elnöke,
a Budapesti Városvédő Egyesület örökös tiszteletbeli elnöke, Budapest Főváros díszpol-
gára, az Európa Nostra öröksógvédelmi díj, Príma díj, Maryar Kőztársa§ági lÍrdem-
rend középkeresztje, és még sok más, munkásságát elismerő díj tulajdonosá emlékóre. A
megi elenós tervezett időpontja 2021.11.17., Budapest napj a.

5./ Támogatási cél szervezési és megvalósítási időszaka (csak ezen időszakban keletkezett
számlák fogadhatóak el az elszámolás során):

2021,.09.0L napjától 2021.11.30. napjáig

Támogatási cél megvalósításának helye:

Budapest, ám a kiadvány a tervek szerint országos terjesztésre kerül, sőt a határainkon
túl is, ahol Ráday Mihály kapcsolatokkal rendelkezett.
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6. l A támagatási cél megvalósításának köItsógvetése :

7.1 A,támtgatási cél tervezett bevételei:

Megnevezés összeg

Személyi jellegű kiadások (tisáeletdíj ak, bérek) 200 000 Ft

Személyi j ellegű kiadások j arulékterhei Ft

50 000 Ft vagy az alattt beszerzések (áru, szolgál-
taás)

Ft

50 000 Ft feletti targyi eszköz beszerzés Ft

Etel-ital beszerzés Ft

Bérleti díjak Ft

Hirdetmények (pl. reklám) Ft

Csekély értékű aiándék Ft

Egyéb költségek: (alábbiak szerint)

Kiadványszerkesztés 350 000 Ft

Nyomdai költségek 700 000 Ft

Postaköltség 150 000 Ft

Költsógvetés összesen: 1 400 000 Ft

Saját fonás Ft

Közreműkődők Ltozzá-
jarulása

1 100 000 Ft

Egyéb forrás Ft
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Kért támogatás összege (önkormrányzati támogatás) 300 000 Ft

A megvalósítás teljes összege (egyeznie kell az 6.
pontban szereplő,,költségveté s ö sszesen" sorral)

1 400 000 Ft

Finanszírozás megjelölése (kérjük X-el jelö§e, hogy a támogatasi igénylós pozitív elbíráIása
esetén milyen finanszírozási móddal kívan élni):

A.) Előfinanszírozás X
(Ebben az esetben az igény pazttív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése és a
banki felhaáLmazó levél átadása után kerül sor a támogatási összegátutalásara.)

B.) Utófinanszírozás n
(Ebben az esetben az igény pozitív elbírálása esetén a támogatasi szerződés megkötése, a pá-
lyazati cél megvalósulása, majd a támogatási összeg elszrámolása, annak ellenőrzése és jóvá-
hagyása után kerül sor a támogatasi összeg átutalására - utófinanszítozás esetén nincs szükség
banki felhatalmazó levélre.)

Budapest, 202I. szeptember 9.

elnök

ffi számon nyilvántartott tamogatás iránti kérelmet

Ft összegbeíl, ....

az alábbiakbanrészletezett kiadásokat előfinanszírozással / utófinanszírozással támogatom:

Budapest,20.

.. . . döntés

.,...., sorról

Trámogató aléltrása
(pecsét)
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Kiegészítés

Terv ezett hö l,tsÉgvetés

Kiadványszerkesz{és Züfi üfiű

Nyornda 4S oldal 5üü pld. 7ü§ üüü

í§rdel*s 35ü 0ü*

Pnstázás 1 5ü §üü

í 400 000

Tekintettel arra, hogy több Önkormímyzat, magánszemély ajránlotta fel előre meghatarozott összeggel a segítsé-
gét, a te§es költségvetést felosztottuk az adományozók között, és amennyiben szerződéskötésre kerül sor, a
szerzódésben csak az illető adományozóra eső összeget szerepeltetjük:

:elajánlások / Feladatok Kiadványszerkesztés
(200 000}

Nyomda 40 oldal 500
pld. (700 000)

Tördelés
{350 000}

110 0s0 x 5ü süü
Nemzeti panteon

Xl, kerület 200 sü0 10ü 80CI

í10 000 l 150 000

(}r

tl\
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összesen

A bevételek megoszlása az ad*mányozók között {2$21.9.12.}

postiizás
{150 0o0)

összesen

Szernélyes adományok 260 000

xlv- kerület
Vl. kerület 0

300 000

0

0

0

0

0

0

összesen l



NYILATKOZAT

Név: Surányi András

Cím: 1061 Budapest, Jókai tér 1., ilI. 15.

igénytő/pály áző képviseletében kij elen tem *z alábbiakat:

I. Az általam képviselt igénylőveVpályázőval szemlren az államháztartásről szóló,

2011. évi CXCV. törvény 48/B.§-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

2. 
^z 

általam képviselt igénylő/pályáző európai uniós versenyjogi értelemben

vállalkozásnak minősül / nem minősül vállalkozásnak.

(me gfel el ő r é s z al áhúz andó ! )

(Európai uniós versenyjagi szempontból vóllalkozdsnak minősül tninden olyan jogalany,

amely - jogállásától és finanszírozása módjától ftggetlenül * gazdasági tevékenységet foly-
tat.)

3. Vállalkozás esetében nyilatkozom, hogy megelőző kót pónzüryi évben illefve a fo-

lyamatban lévő pénzügyi év során az általam kópviselt vállalkozás de minimi§, azaz cse-

kély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartoző támagatásban

- nem részesült

- részesült, melynek összege Ft

(me gfe l eIő r é sz aláhúzandó ! )

(A j- pontot csak abban az esetben kell kitdltení, ha a 2. pont alapján vóIlalkozásnak mtnő-

b
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Budapest, 202l. szeptember 9.

Surányi



NYILATKOZAT

Alulírott Suranyi András, mint a Budapesti Városvédő Egyesület (1126 Budapest, Szoboszlai
u. 2-4.), nyilvrántartásilcégsegyzék szám 01-02-0001290) képviselője kijelentem, hogy az
egyesülési jogról, a közhaszriú jogállásrói, valamint a civil szervezetek működéséról és támo-
gatásráról szőlő 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 30. § (1) bekezdésében előírt besziámo-
lót és a közhasznúsági mellékletet, törvényes határidőn belül az Otszágos Bírósági Hivatalnál
letétbe helyeztiik.

Kijelentem továbbá, hogy a Civil w. 75. § (1) bekezdésben előírt kizétő feltételek a Budapesti
Varosvédő Egyesület, mint támogatást igénylő tekintetében nem állnak fenn.

Budapest, 2a2l. szeptember 9.

elnök
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