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2 500 000A program megvalósításának költsége összesen:

2 500 000Beszerzések, beruházások, felújítások3

Anyagjellegű ráfordítások2

Személyi jellegű ráfordítások1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF2 981 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2023.12.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2022.01.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatása1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai -
SP091 - Megállapodástervezet összeállítás előtti ellenőrzés

Töretlenül a megkezdett
úton

Cím:3. Civil szervezetek eszközbeszerzési támogatásaTárgy:

VCA/2166/2022Iktatószám:A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi
tevékenységek és feltételeinek támogatása"
(2022.)

Kiírás:

01-02-00
01290

Nyilv. szám:Városi Civil Alap (2022)Program:

19729224-1-4
3

Adószám:Magyarország, 1126 Budapest, Szoboszlai utca.,
2-4. (Budapest)

Székhely:

attila.jeney@gmail.comE-mail cím:Budapesti Városvédő Egyesület (H1001694)Név:

Töretlenül a megkezdett úton

Pályázatunk célja néhány olyan minőségi, főleg a média területén használható további eszközök
beszerzése, melyek segítségével érdemben haladhatunk a megkezdett úton. Konferenciák, fórumok,
kerekasztal beszélgetések online közvetítése, rögzítése, szerkesztése, publikálása, értékeink
bemutatása vándorkiállítások anyagának előállításával szervezésével, illetve a hagyományos
könyvkiadási tevékenységünk folytatása, támogatása a célunk, a pályázott eszközökkel.
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13-15.13.b Házszám/ Postafiók:2. 2.13-15.13.a Házszám/ Postafiók:2. 2.

Böszörményi út12.b Utca:2. 2.Böszörményi út12.a Utca:2. 2.

Budapest11.b Megye/Járás/ Régió:2. 2.Budapest11.a Megye/Járás/ Régió:2. 2.

10.b Település:2. 2.10.a Település:2. 2.

9.b Irányítószám:2. 2.9.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország8.b Ország:2. 2.Magyarország8.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:2. 2.

A pályázó értesítési címe

2-4.6.b Házszám/Postafiók:2. 2.2-4.6.a Házszám/Postafiók:2. 2.

Szoboszlai utca.5.b Utca:2. 2.Szoboszlai utca5.a Utca:2. 2.

Budapest4.b Megye/Járás/Régió:2. 2.Budapest4.a Megye/Járás/Régió:2. 2.

3.b Település:2. 2.3.a Település:2. 2.

2.b Irányítószám:2. 2.2.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország1.b Ország:2. 2.Magyarország1.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

19729224-9499-529-01Statisztikai számjel:2. 1. 12.

Pályázó OM azonosítója:2. 1. 11.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:2. 1. 10.

202 - Egyéb civil szervezetekPartnerszektor kód:2. 1. 9.

Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet
jogosult:

2. 1. 8.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

EgyébTovábbi tevékenységi területei:2. 1. 7. 1.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Tevékenységi területe:2. 1. 6.

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 5.

A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2. 1. 4.

01-02-0001290Nyilv. szám:2. 1. 3.19729224-1-43Adószám:2. 1. 2.

Pályázó teljes neve:2. 1. 1.bPályázó teljes neve:2. 1. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Budapesti Városvédő Egyesület Budapesti Városvédő Egyesület

1983.05.12.

Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil társaság), és az általuk alapított, illetve
fenntartott jogi személyiségű intézmény

Kulturális

Környezetvédelem

529 - Egyéb egyesület

1126 1126

Budapest Budapest

1126 1126

Budapest Budapest
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8 E-mail cím:2. 5.

+363096421797 Mobil telefonszám:2. 5.+363096421796 Telefonszám:2. 5.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

5 Beosztása:2. 5.

4 Születési dátum:2. 5.

3.b Utóneve:2. 5.3.a Utóneve:2. 5.

2.b Családi neve:2. 5.2.a Családi neve:2. 5.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseJeney Attila1.b Választás a törzsadatból:2. 5.

1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:2. 5.

Kapcsolattartó teljes neve

2.5 Kapcsolattartó adatai

Igen8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 4.

7 E-mail cím:2. 4.

+362043167736 Telefonszám
(mobil):

2. 4.5 Telefonszám:2. 4.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 4.

3 Születési dátum:2. 4.

2.b Utóneve:2. 4.2.a Utóneve:2. 4.

1.b Családi neve:2. 4.1.a Családi neve:2. 4.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseSurányi András0 Választás a törzsadatból:2. 4.

Képviselő teljes neve

2.4 Törvényes képviselő személyes adatai

A kötelezettségvállaló megegyezik a
pályázóval?

2.3 Kötelezettségvállaló

https://varosvedo.hu/17 Honlap:2. 2.16 E-mail cím:2. 2.

+3630964217915 Telefonszám (mobil):2. 2.+3630964217914 Telefonszám:2. 2.

Elérhetőség

attila.jeney@gmail.com

Igen

Surányi Surányi

András András

1954.01.06.

elnök

+36204316773

ajsuranyi@gmail.com

Jeney Jeney

Attila Attila

1950.05.29.

főtitkár / titkár

attila.jeney@gmail.com
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Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben tévesen nyilatkoznak, és ennek következtében nem a kívánságuknak megfelelő devizanemben kerül
átutalásra a támogatási összeg az Önök által megjelölt fizetési számlára, azért a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

Az alábbi devizanemben kérem a támogatás utalását:

Az elsődlegesként megjelölt számla az alábbi devizanemek fogadására alkalmas:

2.7 Kifizetéssel kapcsolatos adatok

Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

A számlavezető bank
neve:

2. 6. 6.A számlavezető bank
SWIFT kódja:

2. 6. 5.

Devizaszámla pénzneme:2. 6. 4.IBAN (nemz.-i)
számlaszám:

2. 6. 3.

Saját / Befogadó számla:2. 6. 2.

Számlatulajdonos neve:2. 6. 1.bSzámlatulajdonos neve:2. 6. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

PályázóSzámlatulajdonos típusa:2. 6. 0.

2.6 Banki adatok

Budapesti Városvédő Egyesület Budapesti Városvédő Egyesület

Saját számla

HU08117050082009273700000000 HUF

OTPVHUHB OTP Bank Nyrt.

HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB

HUF
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3.1.3 A támogatási összegből megvalósítani kívánt projekttevékenységek

(Hogyan valósul meg az eredetileg tervezett pályázati cél? Kérjük, fejtse ki, hogy az eredetileg tervezett projekttevékenységek közül melyek valósíthatóak meg a megítélt támogatási összeg
felhasználásával!)

A BVE tevékenysége folyamatos. Nem
csak az 550 tagunk igényeit
igyekszünk kielégíteni, nagyon sokan
keresnek meg bennünket a múlt
értékei után kutatva, vagy
örökségvédelmi szempontból kétes
átalakítások, bontások miatt.
Folyamatosan képezzük magunkat,
igyekszünk megfelelni az igényeknek,
összejöveteleket, kiállításokat
szervezünk, könyvkiadással
foglalkozunk, és közreműködünk
baráti szervezetek céljainak
megvalósításában, munkájuk
publikálásában.

Az eszközök beszerzése az első lépés.

Megjegyzés
Megvalósítás

vége
Megvalósítás

kezdeteHelyszíne
Ország / Megye / Település

Projekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

(Indokoltság, a projekt háttere, jelenlegi állapota, a projekt/fejlesztés oka, eredménye, tervezett hatása; a régió helyzete, a helyi igények kapcsolódása a pályázati céllal; a cél helyi
probléma megoldására irányul-e?)

3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése

3.1 Részletes szakmai projektterv

Az egy évvel ezelőtt beadott, sikertelen pályázatunk után "nem adtuk fel". Az igényelt berendezések jó részét (ATEM Extreme ISO, ultrabook helyett
egy másfél milliós célszámítógép a videók szerkesztéséhez, stb.) saját költségen beszereztük és üzembe helyeztük. A kitalált, kidolgozott rendszer
azt célozza, hogy kerekasztal beszélgetéseket, fórumokat, konferenciákat jó minőségben közvetítsünk a Youtube-on, és ehhez integráljuk a Zoomot.
Az utóbbira azért van szükség, mert földrajzi, egészségügyi okok miatt sokan tartanak igényt arra, hogy távolról, mégis személyesen vegyenek részt
a megbeszéléseken. Ezt is kidolgoztuk, a Zoomon résztvevők egy projektorra kivetítve képpel, hanggal jelennek meg a teremben. A most pályázott
kiegészítők (DaVinci Resolve Studio 17, DaVinci Resolve Editor Keyboard) a szerkesztést teszik hatékonnyá, az eredményt színvonalasabbá. A
költségeinket csökkenteni szeretnénk egy jó minőségű nyomtató beszerzésével. Sok kiállítást szervezünk, fotós csoportunk nyomtatási igényeit és az
550 fős tagságunk nyomtatott anyaggal való ellátását tudnánk ezzel kielégíteni, illetve megoldani. Sokan igénylik még a nyomtatott anyagokat,
sokévtizedes hűségüket ezzel is igyekszünk méltányolni. A kiállítások anyagát saját fotókból állítjuk össze, illetve az összejöveteleket fényképekkel is
dokumentáljuk. Egy jó minőségű felszerelést (kamera, objektív, portrémarkolat) nagyon jól ki tudnának a kollégák használni. Irodánk új helyre
költözött, mert egy szuperberuházás miatt lebontották az épületet ahol eddig dolgoztunk. Az igényelt három laptop nem csak a minőségi irodai
munkát teszi lehetővé az új irodában, hanem arra is jó, hogy kitelepülve vezéreljük velük az ATEM-et, az online közvetítő rendszert.

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2022.01.01. 2023.12.31.

Beszerzés Magyarország Budapest 2022.04.30. 2022.05.31.

Folyamatos "üzem" a
projekt időszakban

Magyarország

Budapest,
Magyarország,
esetleg a környező
országok

2022.06.01. 2023.12.31.

A pályázott és a megítélt összeg közötti különbséget úgy döntöttünk, hogy a két BlacMagic eszköz, a DaVinci Resolve Studio 17, DaVinci Resolve
Editor Keyboard kihagyásával tudjuk összhangba hozni. Azt jelenti, hogy az irodai kiszolgáláshoz szükséges laptopok és a nyomtató, valamint a
fotózáshoz szükséges eszközök maradnak a pályázat részei.
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Két darab DELL
Vostro 3500 típusú
laptoppal egyrészt
fel tudjuk frissíteni
az irodai
gépparkunkat,
másrést
mobilitásuk miatt
alkalmasak az
online
közvetítéseinkhez
alkalmazott
BlackMagic ATEM
Extreme Pro ISO
eszközünk
felügyeletére. ,
Jelenleg a szoftver
ingyenes
változatát
használjuk.
Szeretnénk a
jövőben szintet
emelni, amihez a
"fizetős" változat
beszerzése kiváló
lehetőség , Az
előző pontban
jelzett szoftverhez
tartozó speciális
klaviatúra teszi
lehetővé a
rögzített videók
gyors, pontos,
színvonalas
vágását. A
technológia
egyben vonzó
lehetőség az Y és Z
generáció
bevonására.,
Folyamatosan
rendezünk
kiállításokat, a
fotók házi
nyomtatása
komoly
megtakarítást
jelentene. 540 főt
számláló
tagságunk jó része
szívesen veszi ha
kinyomtatott
formában kapja
tőlünk az
értesítéseket.,
Ezzel a közel
professzionális váz
szinte minden
olyan igényt
kielégít, amelyre a
napi fotós
munkáink során
szükségünk lehet.
Nem utolsó

2 981 000

Három darab DELL
Vostro 3500-as típusú
laptop, DaVinci Resolve
Studio 17, DaVinci
Resolve Editor Keyboard ,
Epson EcoTank PRO
L15180 A3-as, színes
nyomtató és szkenner ,
Sony Alpha 7 III
fényképezőgép 35
mm-es full-frame
képérzékelővel,
Függőleges markolat α9,
α7R III, α7 III
fényképezőgépekhez
(portrémarkolat), FE
24-105 mm-es F4 G OSS
objektív

Eszközbeszerzés (3.1.3.)

Költségtétel Költségtétel
megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Szerződött összeg
(HUF)

Költségek
indoklása,
részletező

magyarázata

A megítélt
támogatási

összeg
költségtételeinek

indoklása

4.1 Költségek tervezése

2 500 000
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.4 A pályázó további pályázatai

2024.02.29.2 500 0002 981 0001. ütem összesen:

2024.02.29.2 500 0002 500 0002 981 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

2 500 0002 981 000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

2 500 0002 981 0001. ütem összesen:

szempont, hogy
AF/AE-követéssel
4K kameraként is
használható a
filmes munkáink
során., Jól
kezelhetővé teszi a
fényképezőgépet
függőleges és
vízszintes
helyzetben, ami a
portréfotózásnál
jó, az előadások
videó mellett fotón
való
dokumentálásánál
., Ez a standard
zoomobjektív
kimagasló
felbontásával a
legszínvonalasabb
épületfotózást
teszi lehetővé, por-
és nedvességálló
kialakításával akár
kitett körülmények
között is.

előleg - vissza nem
térítendő támogatás

előleg - vissza nem
térítendő támogatás
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-
Amennyiben a pályázó szervezet csekély összegű (de minimis)
támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni:

13. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

12. a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem.

11. az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza,
illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza.

10. az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje az "Igen"
választ!)

9. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély
rendelkezésre áll, vagy a szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket
megtettem, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmemet az illetékes hatóságnál benyújtottam

8. velem, illetve az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása,
kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási kötelezettsége a
magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt kötelezettsége,
kérjük, jelölje az "Igen" választ!)

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban megfogalmazott
projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet, kérjük, szíveskedjék a
"Költségterv" űrlapon felsorolni azokat

4. az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

2. az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel elrendelt csőd-,
végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó
eljárás alatt nem áll

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen
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VCA-KP-1-2022/3 sz. adatlap (6/6 oldal)

No records found.

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Megállapodás összeállításához szükséges mellékletek

Egyéb dokumentum 5.

Egyéb dokumentum 4.

Egyéb dokumentum 3.

Egyéb dokumentum 2.

2022_02_11_melleklet.pdf
Magyarul:
2022_02_11_melleklet.pdf
Az ország nyelvén:
1. példány:Egyéb dokumentum 1.

2022_02_11_meghatalmazas_2
0220211_0002.pdf

Magyarul:

2022_02_11_meghatalmazas_2
0220211_0002.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:Meghatalmazás

2022_02_11_nyilatkozat_20220
211_0001.pdf

Magyarul:
1. példány:

A 2020. vagy 2021. évi lezárt üzleti évről szóló számviteli
beszámoló és annak az Országos Bírósági Hivatalnál történő
letétbehelyezését igazoló dokumentum, amennyiben a számviteli
beszámoló a www.birosag.hu honlapon nem érhető el.

suranyi_a_bve_alairasi_cimpeldany.pd
f

Magyarul:

suranyi_a_bve_alairasi_cimpeldany.pd
f

Az ország nyelvén:

Megjegyzés:

Ezúton nyilatkozom, hogy az aláírás igazolás három éven belül
már benyújtásra került, és az abban foglalt aláírás kép és adatok
nem változtak.

A kedvezményezett nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek
ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája vagy az aláírás minta közjegyző által hitesített
másolata. A támogatói okirat kibocsátásához postai úton is szükséges
benyújtani a BGA Zrt. címére (1253 Budapest, Pf. 36.).

Aláírás igazolás
FájlnévMegnevezés

Pályázat beadásához szükséges mellékletek

Általános nyilatkozat*
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Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatokat a profilban megadott e-mail címekre kiküldésre kerülő e-maileken keresztül
szükséges megadni a képviselő és a kapcsolattartó részéről.

Kérjük, hogy az adatkezelési nyilatkozatok megtétele érdekében ellenőrizze az alábbi e-mail címek megfelelőségét, illetőleg szükség
esetén módosítsa azokat.

Teljes név
(magyarul)

Beosztás Tisztség E-mail cím Utolsó
értesítés

Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Melléklet

Surányi
András

elnök törvényes
képviselő

ajsuranyi@gmail.
com

2020-11-09
11:13:34

Hozzájárult 2020-11-09
19:04:22

Nyilatkozat

Surányi
András

elnök kapcsolattartó ajsuranyi@gmail.
com

2020-11-09
11:13:34

Hozzájárult 2020-11-09
19:04:22

Nyilatkozat

Jeney Attila főtitkár /
titkár

kapcsolattartó attila.jeney@gm
ail.com

2020-11-09
11:13:28

Hozzájárult 2020-11-09
11:18:00

Nyilatkozat

Pályázat / Igénylés azonosítója

Név
(magyarul)

Szervezet neve
(magyarul)

Beosztás Tisztség Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Minősítést rögzítő
személy

Melléklet? Elfogadott?




