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Budapesti Városvédő Egyesület
1 126 Budapest, Szoboszlai tca 2-4.

Telefon: +3 613019-642-179
E-mail : budapestivarosvedo @ gmail. com

Pályázati kísérő

Budapest Főváros VI. kerület Terézváros Önkormányzatának a fiiggetlen projektek
megvalÓsítására kiírt pályázatára jelentkezik a Budapesti Varosvédő EgyesüIet az alábbi
mellékletekkel:

. Apályazó munkájának géppel írt bemutatása
o A megvalÓsítandó programra, célra, tevékenységre vonatkozó részletes leírás
o Atervezett, részletes költségvetés
o BeszámolÓ a pályáző áItal a pályázat benyújtását mege\őző évben benyújtott és támogatott
p áIy ázatair őI, az elnyert ö s s ze g me gj e l ö l é s éve 1

o NYilatkozat arről, hogy a benyújtott páIyazattal kapcsolatosan a szewezet kért-e, kapott-e
más fonásból támogatást
o Hivatalos banki igazolás, amely tartalmazza apályáző számlavezető bankjának megnevezé-
sét és bankszáml aszámát

' Nyilatkozat arről, hogy a páIyazni kívant tevékenység tekintetében a szervezet ÁFA-kcirbe
tartozik-e

' NYilatkozat arről,hogy páIyázőval szemben nem ál1 fenn aközpénzekből nyújtotttámogatá-
sok átláthatóságáról szőlő 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdésében, valamint s. § (1)
b eke zdé s éb en r ö gziteíí kizar ő ö s s ze férhetetlens é gi vagy érintettsé gi fok
. Alapszabály
o 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat / cégkivonat

köszönettel:

Surányi András
elnök

Budapest, 2022 május24

Számlaszám: 1 1 705 00 8- 200927 3 7 -00000000 Adószám: 19729224-I-43
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Pályázati adatlap

fÜggetlen kulturális projektek megva!ósítására kiírt pály ázathoz

l. Apályázóra vonatkozó adatok:

ll. A pályázatra vonatkozó adatok:

1. A pályázó neve:
Budapesti Városvédő Egyesület

Budapest

közterület, házszám: Böszörményi út 13-15

1 1 2 b

2. székhelye

3. honlapjának címe: www,varosvedo,hu

a képviselője neve, a képviselet gyakorlásának módja:
Surányi András elnök, önállóan képviseli az Egyesuletet

4.

telefonszáma(i) mobi ltelefonszáma(i):
+36 20 431 67 73

e-mail címe: ajsuranyi@gmail.com

1 2 9 0 1 9 9 0 0 1 0 2 0 0 0 1 2 9 0Va9y

5 ilvántartási száma:

1 9 7 2 9 2 2 4 4 ó6, adószáma

1 1 7 0 5 0 0 8 2 0 0 9 2 7 3 7számlaszám
a:

7. A pályázott program megnevezése:

Epreskerti esték 2022, tavasz-Pün kösd

Megvalósításának helyszíne
Terézváros Epreskert

l

n



Megva|ós ításának ideje
2022.06.02.

A programmal elért emberek becsült száma,,
40-80 fő a helyszínen

A program tervezett hatása:Célunk a kulturális hagyomány folytatása mellett a figyelemfelkeltés az
Epreskertben található Barokk Kálváriáért, és annak romló állapotára való rámutatás-: talán érdemi
lépések történnek a megvédésére.

A program szerepe Terézváros életében:
A bemutatott zenei program és kiállítás önmagában érték, a sok-sok éve hagyományosan

megtartott esemény erősíti a társadalmi kapcsolatokat (az Egyetem, az önkormányzat, a BVE
tekintetében,,.) és a BVE közösségét is,,összekovácsolja''

8, A kért támogatás összege
100,000,- HUF

Más forrásból rendelkezésre álló összeg
í8,000 HUF-

9. A program kommunikációs terve:
Az eseményt meghirdetjük a honlapunkon, a FB oldalunkon, a meghívót elhelyezzük a kerület
iskoláiban, kulturális intézményeiben és akét nagy katolilus templomban.

10, EgYéb, apályázó általfontosnak ítélt körülmény: Ezen alkalmakkor mindig igyekszünk a Kálvári
jelen állapotát felmérni és késóbb javaslatokat tenni a jobbítás irányába.

lsmételt támogatási pályázatot csak akkor nytijthat be, ha a korábban elnyert támogatás összegével
kapcsolatos elszámolási kötelezettségének eieget tett.
A PálYázÓ a PálYázat beadásáva| hozzájárul ahhoz, hogy pályázatát az önkormányzat honlapján
közzétegyék.

Dátum: 2022. május24.

SurányiAndrás elnök

]vlellékletek:
ü a pályázó munkájának géppel írt bemutatása (max. 2 oldal)tr a megvalósítandÓ programra, célra, tevékenységre vonatkozó részletes leírásn a tervezett, részletes költségvetés
tr beszimoló a pály.áző által a pályázat benyújtását megelóző évben benyújtott és támogatott

pály ázatairól, az e l nyert összeg megjelö léséveltr nYilatkozat arrÓl, hogy a benyújtott pályázattal kapcsolatosan a szervezet kért-e, kapott-e más
forrásból támogatást

tr hivatalos banki igazolás vagy a bankszámlaszerzódés másolata, amely tarlalmazza a pályázó
számlavezető bankjának megnevezését és bankszámlaszámáttr nyilatkozat arról, hogy a pályázni kívánt tevékenység tekintetében a szervezet Árn-roroe tartozik-
e

tr nYilatkozat arrÓl, hogy pályázóval szemben nem áll fenn a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságárÓl szóló 2007, évi CLXXXI. törvény 6 § (1) bekezdésébenj Úatamint s: § (1)
be kezdéseben rö9z ített kizárő összefé rh etetle n ség i va gy éri ntettseg i to t<o létesító okirat (alapszabály, alapító okirat)a 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat / cógkivonat



Budapesti Városvédő E gyesület
1 l 26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4,

Telefon/fax : 3 0 l 9 64 -21 -7 9
E-mail: budapestivarosvedo@gmail,com

A Budapesti Városvédő Egyesület élénk kulturális, értékmegőrző és városvódő tevé-
kenységét i983-as alapítás őtavégzi tevékenyen a helyi lakossággal és különfele szak-
mai, civil és állami szervezetekkel, intézményekkel aktívan együttműködve. Az egyesü_
letünknek ma 583 tagja van, aktív önkénteseink szémta 18 fo.

Nagyon mozgalmas és megvalósítási formáit illetően szerteágaző tevékenységet vég-
zúnk a fővárost érintő kulturális és történeti ismeretterjesáés tekintetében.

KÖzreműködünk a városról, annak történetéről neves szülötteiről.szóló ismeretterjesáő
könyvek és egyéb kiadványok megjelentetésében. Több értizedes munkát ölel rét pet-
dául a Budapest templomai könyvsorozat. A kulturális (építészeti, művészeti) kiadások
mellett jelentős száttbanműködtünk közre történeti munkánk létrehozásában. Rendsze-
resen szerveztfulk kulturakozvetítŐ, ismeretterjesztő előadásokat és kiállításokat Buda_
pesten, vidéken, de akár a határainkon túl is.

Kiemelt feladatunknak tartjuk a fővaros korábbi, neves képviselőinek emléke megőrzé-
sét. Ennek érdekében szerveztink programokat, megemlékezéseket, előadásokat. Na-
gyon fontosnak tartjuk a kulturális, művészeti értékmegőrzés és emlékezés különféle
formáit (emléktáblák, szobrok állítása). Jó kapcsolatban vagyunk a XII. Kerület Hegy-
vidék Önkormányzatával, melynek új, Királyhágó téri gúeriájabanrendszeresen tartunk
programokat,

Szakmai programjaink egyik alapvetése a fiatalok bevonása az örökségvédelembe (első-
sorban a művészettörténet, történelem szakos egyetemi hallgatók és kozépiskolai közös-
ségi szolgálatot teljesítők fogadása). Utóbb az Ostravai Egyetem egyik ditl<iatfogadtuk,
aki fél éven keresztil a kutatásaival, előadások tartásával, cikkek írásávaI vett részt a
munkánkban, a kapcsolatot azőtais tartjuk Lucie Holou§kovával.

Részt veszünk a fovárost, annak városképét érintő szakmai kérdéseket megvitató fóru-
mokon. Szakmai és kenileti munkacsoportokat hoztunk létre, hogy a kerületi lakosság is
bekapcsolódhasson szervezetünk és - ezálta| közvetve - a fővaros városképének alakítá-
sába. NaPjainkban azon is dolgozunk, hogy a VI. kerületi csoportunk újra élő legyen,
még szerteágazőbb, tartalmasabb kapcsolatot teremtve Terézváros Önkormanyzatával.

Számlaszám: 1 1 705 008-200927 37 Adószám: I97 29224-1 -43

A pály áző munkái ának bemutatása



Budapesti Városvédő Egyesület OldaI:2 l 2

Tematikus csoportjaink kapui bárki számáranyitva állnak, akiket szakmai szempontból
vagy csak hobbiként érdekel a főváros közlekedése, korábbi történeti fotóinak tanulmá-
nYozása és jelenlegi fotőzása (intenzív városkép fotőzási munka folyik a csoportban,
kiállítást tartanak évente). Kulturális tevékenysógünk tehát rendkívül aktív, szetíeágaző
és inkluzív.

Surányi András
elnök

Budapest, 2022. májw 24.

Számlaszám: 1 1 705008- 200927 37 Adószám: 19729224-| -43



Budapesti Városvédő Egyesület
1126 Budapest, Böszörményi út l3-15.

Telefon/fax : 3 0 l 9 6 4 -2I -'I 9
E-mail: budapestivarosvedo@qmail.com

Tiszte lt Önkormá ny zat, ti s ztelt Humán Bizofts ágl

A Budapesti Városvédő Egyesület 16. éve folytatla azóta hagyományossá vált
rendezvénysotozatát, melynek idei pünkösdi rendezvényének vendége a
SzeÍátd duó és különleges hangszerei lesznek. Vázsonyi János, basszusklari-
nét és zenészpartnere Tóth Bernát Réka, gttár, ének, saz, mandoliry tökcselló,
dzsesszzenész és zeí-Leszeíző aközépkori Spanyolorczág zstdó zenéjét íogák
Pünkösd és Sávuot alkalmával megidézni. A duó fesztúálokon és á nag}vi-
1ág különböző jeles helyein is gyakran koncertezik.

A nem is olyan rég múltban évi három kulturális rendezvénnyel jelentkez-
tünk, a Húsvét Pünkösd és az őszi Mária-ünnepek, illetve a Kulturális Örök-
ség Napjai környékén, Elsósorban anyagi okokbóI az egy tavaszi és az őszi
músorra korlátozzuk magunkat és inkább az igényesebb tartalomra koncent-
rálunk.

A BVE Fotóscsoportjának szintén már hagyományossá váIt fotókiállítása a
Barokk KáIvária belterében. Az idei tavaszitárlatBudapest ésTerézváros ka-
rizmatikus pontjait mutatja meg az általános |átószögtől kicsit eltérőeru de az
épített örökség védelmét szem előtt tartva. A Kálvária beltere, nedvessége
révén ewl a hely adottságainak megfelelő kiállítási technikát igényelt. Erre
találtuk ki a laminált színes fényképek rnódszerét, mellyel30x40-es keretnél-
küli laminált íotókat tudunk úgy reprezentáIni, hogy egyÉszt nem károsít-
juk a múemléképület falait durva akasztási módokkal, rnásrészt a fotók ve-
temedése is elkerülhető így,

Az Epreskerti Esték rendezvénysorozatot 16 éve a Magyar Képzőművészeti
Egyetem, Tetézváros Önkormányzata és a Budapesti Várorrrédo Egyesület
egYÜttmííködésében jött és jön létre. A három intézmény logója a rendezvény
kommunikációjának a szerves része. Az Önkorrnányzatot, mint támogatót
külön feltrintetjük.

Szám|aszám: 1 1 705008-200927 37 Adószám: l97 29224-| -43



Budapesti Városvédő Egyesület
1 1 26 Budapest, Szoboszlai utca 2-4.

Telefon/fax: 321-1696
E-mail : budapg§li@varosvedo.hu

A megvalósítandó program leírása

A BudaPesti Városvédő Egyesület és a Magyar Képzőművészeti Egyetem 16. éve ren-
dezi sikeresen az Epreskerti Esték című kulturális eseményt,

A rendezvény helyszíne a BVE segítségével helyreállított, rekonstruált Barokk Kálváría
beltere, illetve közvetlen kömyezete. Az évi két rendezvény a húsvét-pünkösdi és az
ŐsziMária-ünnepek köré rendeződik. Régebben még évi három rendezvényt tartottunk,
de ezmamár nem valósítható meg anyagi okokból minőségben.

Idei műsorunk fokuszába is a zene szerepel. A kiegészítő fotókiállítás mar az utőbbi
idők hagYománYává vált, mert a Képzőművészeti Egyetem a kápolnatér épségét igen a
szívén viseli és semmit sem lehet elméletileg a falra erősíteni. Á fotokat is oi , kórben
elhelyezett festőállványra feszített damilra fogjuk kiakasztani. A BvE
Fotoscsoportjának a város az állandő főtémája, most is pestre és Terézvárosra koncent-
rál a kiállítás.
A rendezvénYre olyan elŐadóművészeket hívtunk meg, akik közvetlenül vagy közvetve
kaPcsolódnak Terézvéroshoz és az Epreskerthez. Ennek szellemében a teriezett,prog-
ramunk a következő:

o SuránYi András köszönti a megjelenteket, bemut atja az est résztvevőit.o ..és megnyida a Fotóscsoport kiállítását
o SuránYi András péx szőt szól Sáwot és Ptinkösd tinnepéről és a ladinó nyelvről

és zenéről.
o Szefard duó - Vázsonyi Jrános és Tóth Bemát Rékao SuránYi András megköszöni a közreműködést és meghívja a megjelenteket egy

kis büfere, kötetlen beszélgetésre.

Budapest, 2022. május 24.

Surányi András
elnök

számlaszám: 1 1705008-20092737 Adószám: I97 29224-1 -43



Budapesti Városvédő Egyesület
1 126 Budapest, Szoboszlai úca 2-4.

Telefon: +3 613 0l 9 -642-17 9
E-mail : budapestivarosvedo@ gmail.com

}ogcím összeg

A helység előkészítése, szögtelenítés, glettelés, retus, gipsz, spakü, szigetelés 2000

Meghívók, plakátok, a fotók nyomtatása (nyomda) 35 000

A múvészek szá||itási költségei. 5 000

Lamináló-fólia 30x40 (Alza) és íémvonalzó 9.800

A zenei míisor múvészeinek együttes bruttó honoráriuma 80 000

Könnyú biúíé. Y iz, gyümölcslé, szendvicsek 4 000

Yirág az előadó hölgy számára 1 500

összesen 137 300

A terve zett, részletes költségvetés

A költségvetésünk és a Humán Bizottság elé tárt támogatási ké-
relmünk összege 130.000 HUF. Minden más járulékos ktiltséget
(pl. büfé , ewszet használatos eszk őzök, etc) az Egyesület sajft fór-
rásaiból íedezi.

BÜdzsénk három fő eleme a megfuvoft. művészek honoráriuma, és a fotókiáltÉ
tás nYomdai költségei.Ezenkívül - sajnos - számitani kell az épiletmindenko-
ri rendbetételére, takarítására, esetleg a mennye zet szigetelésére, illetve akiáIli-
tófalak kispaklizására is, bár ezeket a munkálatokat már rutinszerűen végez-
ziJ.k, áItalában már meglévő eszközökkel.
Az ilyenkor megszokott, szerény vendéglátás hangulatos kiegészítője a kiállítás
megtekintésének, a vendégmúvészekkel való taláIkozásnak, a személyes meg-
ismerkedésnek.

Budapest, 2022, május 24.

Surányi András
e]:rok

Számlaszám: 1 1 705008-20092737 Adószám: 19729224-I-43



5. számú
NYlLATKOZAT

A pályázó szervezet neve: Budapesti Városvédő Egyesület

Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út'13-15,

Adószáma: 1 97 29224-1 -43

Képviselójének neve: Surányi András elnök

Apályázó előző évi támogatásokból származó bevételei

Budapest, 2022, május 24

SurányiAndrás
elnök

Bevételforrása A támogatás tárgya A támogatás összege
Pályázat útján:

Budapest, Főváros Vl
kerület

Terézváros
önkormányzata

által kiírt pályázat(ok):

Terézvárosi Fesztivál az Andrássy úton
Epreskert 2021. évi őszi koncert

40,000.-
,161,000.-

Egyéb
pályázatok

önkormányzati Pesterzsébeti programok működési
támogatása
Vlll. ker. Ráday emlékszám
XlX, ker. Ráday emlékszám
Xl. ker. Ráday emlékszám
XlV, ker. Ráday emlékszám
Xlll. ker. Ráday emlékszám
Xll. ker. Bauhaus a Hegyvidéken

250,000.-

100,000.-
200,000.-
300,000.-
150,000.-
100,000,-
400,000.-

NEA pályázatok

Egyéb pályázatok: NKA Budapest templomai ll. kerület 700,000.-

1 %-os felajánlások 126,373.-

Adományok: Magán adományok az RlV
adományok a működésre

emlékszámra és 482 500.,

Szponzori támogatás

Egyéb

összesen 3,009,873,-



1. számú
NYILATKOZAT

A p ály aző szetv ezet neve : B ud ap esti Váro svéd ő E gyesület

Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.

Adó száma : l97 2922 4-1- 43

Képviselőjének neve: Surányi András elnök

Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a támogatni kért tevékenység tekintetében
AFA-körbe tartozik/ nem tartozik*.

Nyilatkozom, hogy apáIyázott összeget nem kívániuk üzleti célokra felhasználni.

Budapest, 2022. május 24.

Surányi András
elnök



6. számú
NYILATKOZAT

ApáIyáző szewezet neve: Budapesti Városvédő Egyesület

Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.

Adószáma : 197 29224-1-43

Képviselőjének neve: Surányi András elnök

Kijelentem, hogy az általamképviselt szewezeí a jelen benyújtott pályazattalkapcsolatosan

1. ÁFALEVONÁSI JOGGAL RENDELKEZIK
Kijelentem, hogy apáIyézati adatlaphoz csatolt költségvetésben a tételes jogcímeknél az
általános forgalmi adót tartalmaző összeget nem szerepeltetem.
A visszaigényelhető ÁFA összegét egy összegben tünietem fel: Ft

Z. ÁPXrPVONÁSI JOGGAL NEM RENDELKEZIK
Kijelentem, hogy apáIyázati adatlapon szereplő költségvetésben az általrános forgalmi adót
tartalmaző ö s sze get szerepeltetem.
Továbbá kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban
szereplŐ adatokban váItozás következik be, arról atámogatőt haladéktalanul tájékoztatom.

Budapest, 2022, május 24

Surányi András
elnök



2, számű
NYILATKOZAT

ApáIyaző szervezet neve: Budapesti Városvédő Egyesület

Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.

Adószáma : 19729224-1-43

Képviselőjének neve: Surányi András elnök

l(ij e l entem, ho gy az általam képvi s elt sz ervez etne k kő ztartozás a nin c s.

Budapest, 2022. május 24.

Surányi András
elnök



4. számű
NYILATKOZAT

Apályáző szewezet neve: Budapesti Városvódő Egyesület

Címe: 1126 Budapest, Böszörményi út 13-15.

Adószáma : 197 2922 4-1-43

Képviselőjének neve: Surányi András elnök

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a púlyúzóként megjelölt szervezettel szemben a
kÖzpénzekbű nyújtott tdmogatúsok útlúthatóságáról szóló 2007. évi CLW)I. törvény

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn*,

- 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségnem fenn*

Budapest, 2022. máju24

Surányi András
elnök



Helyette ez a táblázat használandó!

Elszámoló lap
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A szánlaósszesítő benYÚjtásával egyidejűleg be kell mutatni z eredeti számliá,kat/szímviteli bizonylatokat, melyeket a Humánszolgáltatá§i Főoszhily munkatrársa
bélyegzővel lát el, majd a fénymásolatot csatolja a számlaösszesitóhöz,
Számla: az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVI, törvény 169-176. §_ában meghatározott okirat. A számlán szerepló vevő nevének és címének meg
kell egyeznie a a támogatási megállapodásbm meghatározott Támogatott nevével és címévei.
- A számlák, számüteli bizonylatok felvezetése pro8íamonként, időrendi sonendben tórténík,
- Elszímolni csak a támogatási összeg erejéig kell
- Amennyiben a felhasmált Összeg kevesebb, mint a támogatásként kapott összeg, a ktilönbözet önkormányzat számlájára történt üsszautalásról szóló igazolást

is be kell mutatni a §zámláü&al együtt,
- Ha a számla ellenértéke átutalással kertil kiegyenlítésre, a megfelelő banki kivonat is bemutatandó
- Amennyiben a számla végÖsszege nem a támogatás pémnemében (HUF) keríil kiállításra, a valutaátváltási bizonylatot ís csatolni kell!

Az ónkormányzat által támogatott program, cél A programra fordítható
támogatás összege

A támogatás felhasználásáía
vonatkozó számlák
számlaösszesító szerinti
sorszáma

megnevezese megvalósulásának ideje

1

2

!

9

Z

9

9

10


