1. melléklet a 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelethez
Iktatószám:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Támogatási igénylőlap
(A támogatási adatlapot nyomtatott betűvel, vagy géppel kérjük kitölteni)

1./ Igénylő adatai:
Név:

Együtt a Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány

Cím (székhely, lakóhely):

1122 Budapest, Maros u. 10. 1. em. 3.

Vezetője és titulusa:

Szabóné Balázs Nikoletta, a kuratórium elnöke

Levelezési cím, telefon:

1118 Bp Csíki-hegyek u. 13-15,
telefon: +36-30-3683938

E-mail cím:

<csikialapitvany2015@gmail.com>

Adószám (adóazonosító jel): 18756933-1-43
Bankszámlaszám:

10403394-50526787-49851014

Bírósági v. cégbejegyzés száma: 01-01-0012277.

Kiegészítő adatok:
KSH Gazdálkodási formakód (a 21/2012. (IV.16.) KIM rendelet 2. sz. melléklete szerinti
gazdálkodási forma szerinti osztályozás „GFO” megnevezés és háromjegyű kód, mely azonos a
statisztikai számjel 13-15. elemével)
Gazdálkodási forma megnevezése: Egyéb alapítvány

Kód: 569
Minősítési kódok az alábbiak szerint (kérjük aláhúzással jelölje):
1. Belföldi természetes személy (magánszemély, max. 250 e Ft éves nettó árbevétellel rendelkező
mezőgazdasági őstermelő)
2. Mikrovállalkozás* (10 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 2 millió eurónak megfelelő
forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)
3. Kisvállalkozás* (50 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 10 millió eurónak megfelelő
forintösszegű nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg)

4. Középvállalkozás* (250 főnél kevesebb foglalkoztatott, max. 50 millió eurónak megfelelő
forintösszegű nettó árbevétel vagy max. 43 millió eurónak megfelelő forintösszegű mérlegfőösszeg)
5. Támogatási szempontból kedvezményezett és az 1-4 kategóriákba nem tartozó vállalkozás
6. Nonprofit szervezet államháztartáson belül (pl. Önkormányzat, önkormányzati tulajdonú
intézmény)
7. Nonprofit szervezet államháztartáson kívül (pl. alapítvány, kht., egyesület, szövetség stb.)
Megjegyzés:
* A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény alapján;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett
tulajdoni részesdése – tőke vagy szavazati joga alapján – külön-külön vagy együttesen nem haladja
meg a 25%-ot, kivéve a kis- és középvállalkozások, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvény 19. § 1. pontjában meghatározott befektetőket;
- A 2,3,4 vállalkozási formák esetén: a mutatókat az utolsó összevont (konszolidált) beszámoló, ennek
hiányában éves beszámoló vagy egyszerűsített éves beszámoló szerinti foglalkoztatotti létszám és
nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg alapján kell meghatározni. Az egyéni vállalkozás minősítése az
adóbevallása szerint, a foglalkoztatotti létszám alapján történik. Az egyszerűsített vállalkozói adóról
szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozó vállalkozás minősítése a saját nyilvántartása szerint,
a foglalkoztatotti létszám alapján történik.

2./ Igénylőnél a témafelelős (kapcsolattartó) személy adatai:
Név: Gyalog Zoltán (szakmai)
B. Kabai Erzsébet (pénzügyi)
Cím: Gazdagrét-Csíkihegyek Általános Iskola, 1118 Bp. Csíki-hegyek u. 13-15.
Elérhetőségek (telefon, e-mail cím): 06-70-229 8132, zoligyalog@gmail.com
06-30556 6966, kabai.erzsebet@yahoo.com
3./ Támogatási cél megnevezése:
Partnervárosi táboroztatás. Adai gyerekeknek nyári tábor szervezése a Tatai-tónál.
4./ Támogatás céljának rövid leírása:
A testvériskola gyermekeinek egy héten keresztül meghatározó élményeket nyújtani,
s eközben megismertetni velük Tata és környékét.
Tervezett programok: íjászkodás, kisvonat, tájfutás, kisállat bemutató,
sárkányhajózás, kalandpark, kiegészítő programok, sport rendezvények,
számháború, kosár, foci, tollas, frizbi, ping-pong, stb.
5./ Támogatási cél szervezési és megvalósítási időszaka (csak ezen időszakban keletkezett
számlák fogadhatóak el az elszámolás során):
2019.06.01-2019.07.28.
Támogatási cél megvalósításának helye:
Tata, Öreg-tó Klub Hotel és Ifjúsági Szálló
2

6./ A támogatási cél megvalósításának költségvetése:

Megnevezés

Összeg

Személyi jellegű kiadások + járulékai
Személyi jellegű kiadások járulékterhei
50 000 Ft vagy az alatti beszerzések (áru,
szolgáltatás)
50 000 Ft feletti tárgyi eszköz beszerzés
Étel-ital beszerzés

10.000 Ft

Bérleti díjak (Tájfutó felszerelés bérlése)

60.000 Ft

Hirdetmények (pl. reklám)
Csekély értékű ajándék

40.000 Ft

Egyéb költségek: (alábbiak szerint)
Szállás, ágynemű - felnőtt

134.100 Ft

Szállás, ágynemű - gyermek

348.000 Ft

IFA

9.000 Ft

Étkezés gyermek

432.000 Ft

Étkezés felnőtt

79.200 Ft

Tájfutó térkép készítése

70.000 Ft

3 db tájfutó „verseny” szervezése, lebonyolítása

80.000 Ft

Íjászat

10.000 Ft

Kisállat bemutató

38.100 Ft

Sárkányhajózás

26.000 Ft
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Kalandpark

46.000 Ft

Kisvasút kirándulás

63.500 Ft

Táborvezetés, szervezés

120.000 Ft

Költségvetés összesen:

1.565.900 Ft

7./ A támogatási cél tervezett bevételei:
Saját forrás

0 Ft

Közreműködők
hozzájárulása

0 Ft

Egyéb forrás

0 Ft

Kért támogatás összege (önkormányzati támogatás)

1.565.900 Ft

A megvalósulás teljes összege (egyeznie kell a 6.
pontban szereplő „költségvetés összesen” sorral)

1.565.900 Ft

Finanszírozás megjelölése (kérjük X-el jelölje, hogy a támogatási igénylés pozitív elbírálása
esetén milyen finanszírozási móddal kíván élni):
A.) Előfinanszírozás X
(Ebben az esetben az igény pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése és a
banki felhatalmazó levél átadása után kerül sor a támogatási összeg átutalására.)
B.) Utófinanszírozás □
(Ebben az esetben az igény pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötése, a
pályázati cél megvalósulása, majd a támogatási összeg elszámolása, annak ellenőrzése és
jóváhagyása után kerül sor a támogatási összeg átutalására – utófinanszírozás esetén nincs
szükség banki felhatalmazó levélre.)
Budapest, 2019 év március hó 13 nap

……………………………………………
Együtt a Gazdagrét – Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány
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A………….……………… számon nyilvántartott támogatás iránti kérelmet a ....................
………………………….. döntés alapján ………..……………….. Ft összegben, az
alábbiakban részletezett kiadásokat előfinanszírozással/utófinanszírozással támogatom:
Budapest, 2019.03.
…………………………………..
Támogató aláírása
(pecsét)
A vastagon keretezett részt az Önkormányzat tölti ki!
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NYILATKOZAT

Név: Együtt a Gazdagrét – Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány
Cím (székhely, lakóhely): 1122 Budapest, Maros u. 10. 1. em. 3.
igénylő/pályázó képviseletében kijelentem az alábbiakat:

1. Az általam képviselt igénylővel/pályázóval szemben az államháztartásról szóló, 2011.
évi CXCV. törvény 48/B.§-ában meghatározott összeférhetetlenség nem áll fenn.

2. Az általam képviselt igénylő/pályázó európai uniós versenyjogi értelemben
vállalkozásnak minősül / nem minősül vállalkozásnak.
(megfelelő rész aláhúzandó!)
(Európai uniós versenyjogi szempontból vállalkozásnak minősül minden olyan jogalany,
amely – jogállásától és finanszírozása módjától függetlenül – gazdasági tevékenységet
folytat.)
3. Vállalkozás esetében nyilatkozom, hogy megelőző két pénzügyi évben illetve a
folyamatban lévő pénzügyi év során az általam képviselt vállalkozás de minimis, azaz
csekély összegű támogatásokról szóló rendelet hatálya alá tartozó támogatásban
- nem részesült
- részesült, melynek összege …………………………Ft
(megfelelő rész aláhúzandó!)
(A 3. pontot csak abban az esetben kell kitölteni, ha a 2. pont alapján vállalkozásnak minősül)
Kelt: Budapest, 2019 év március hó 13 nap

………….………………………………
Együtt a Gazdagrét – Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány
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NYILATKOZAT

Alulírott Szabóné Balázs Nikoletta, mint az Együtt a Gazdagrét – Csíkihegyek Általános
Iskoláért Alapítvány (székhely: 1122 Budapest, Maros u. 10. 1. em. 3.,
nyilvántartási/cégjegyzék szám: 01-01-0012277) képviselője kijelentem, hogy az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Civil Tv.) 30. § (1) bekezdésében előírt beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet, törvényes határidőn belül az Országos Bírósági Hivatalnál letétbe
helyeztük.
Kijelentem továbbá, hogy a Civil tv. 75. § (1) bekezdésben előírt kizáró feltételek az Együtt a
Gazdagrét – Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány (szervezet/társaság neve), mint
támogatást igénylő tekintetében nem állnak fenn.
Kelt: Budapest, 2019 év március hó 13 nap

……………………………………………
Együtt a Gazdagrét – Csíkihegyek Általános Iskoláért Alapítvány
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