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1. Előterjesztés
Tisztelt Képviselő-testület!
Az
Ars
Sacra
Alapítvány
(székhely:
1026
Budapest,
Torockó
utca
28
nyilvántartási
szám:
01-01-0010563,
adószám:
18130779-1-41,
statisztikai
számjel:
18130779 9499 569 01, képviselő: Dragonics Márta, a továbbiakban: Ars Sacra Alapítvány vagy
Alapítvány) célja felszínre hozni az európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit, a kultúra mélyén nyugvó
szakralitást, a művészet majd minden ágában, elősegítve a lelkek felemelkedését és spirituális egységét.
Az Ars Sacra Fesztivál 2016 óta „Europe for Festivals Festivals for Europe" EFFE Label minősítéssel
rendelkezik, és a logója, mint magyar gyökerű kezdeményezés egész Európában védettséget élvez.
Határon innen és túl több száz ingyenes programmal, sok száz helyszínen várja az érdeklődőket. Az
Ars Sacra Fesztivál szervezését az Ars Sacra Alapítvány tagjain kívül több száz önkéntes végzi, azonos
értékrendet közvetítő programokkal csatlakozva az Ars Sacra Fesztiválhoz, aminek első napja a Nyitott
Templomok Napja.
2016-ban Budapest Főváros Önkormányzata Budapestért díjat adományozott az Alapítványnak,
különböző művészeti ágakban rejlő szakrális felszínrehozásában és népszerűsítésében, valamint a

kortárs fiatal művészek felkarolása terén végzett egyedülálló tevékenységéért. Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat rendszeresen csatlakozik az Ars Sacra Fesztivál ingyenes
programsorozatához, mely a 2022. évben tizenhatodik alkalommal került megrendezésre 2022.
szeptember 16-25. között. Az idei, tizenhatodik fesztivál fővédnökei Novák Katalin köztársasági elnök
és Erdő Péter bíboros, prímás, Esztergom-budapesti érsek voltak.
Az Alapítvány 2021-ben létrehozta egy kültéri kiállítást „Magyar szentek, boldogok és tiszteletreméltó
személyek" címmel. A kezdeti 18 tablóból már 20 tabló lett aminek a számát szertné az Alapítvány
további tablókkal növelni (Szent István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent
Hedvig, Szent Kinga, Boldog Özséb, Batthyany-Strattmann László, Boldog IV. Károly, Eszterházy János,
Meszlényi Zoltán, Apor Vilmos, Mindszenty József, Márton Áron, Boldog Brenner János, Salkaházi Sára,
Tiszteletreméltó Kaszap István, Kassai vértanúk). A kiállítást már kétszer is bemutatták a Budai Várban,
a Magdolna torony előtti téren. 2021 szeptemberében és 2022-ben, augusztus 26 és szeptember 26.
között. Az Alapítvány nyilatkozata szerint a Magdolna torony jelenlegi működtetői szívesen fogadják be
a kiállítást és elképzelésünk szerint ez a helyszín lenne a kiindulási bázis, ahonnan szeretnék minél több
helyre eljuttatni „Szentjeiket" Magyarországon, sőt határon túl is.
Az I. kerület kulturális életében e jelentős eseményein minden évben egyre nagyobb számban vesznek
részt a kerület lakosai. Évek óta a Budai Vár ad otthont az Alapítvány tevékenységének, és augusztus
óta a székhelyük átvedzetését is megkezdték a Bíróság előtt a Tárnok utca 5. szám alá, mely bejegyzése
folyamatban van. A 2007. óta működő Ars Sacra Alapítvány által szervezett Ars Sacra Fesztivál
országosan, sőt a határon túli magyar lakta területeken is nagy népszerűségnek örvend, 2021. óta
külföldön élő diaszpóra magyarságnak is szerveznek programokat.
Az Alapítvány 2022. október 3. napján nyújtotta be az egyedi támogatás iránti kérelmét - amelyet 2022.
november 15. napján kiegészített és amely a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete - aminek értelmében
a támogatásból elsődlegesen a 2021-ben létrehozott „Magyar szentek, boldogok és tiszteletreméltó
személyek" című tabló kiállítás bővítését és a 2023-ban megtartandó Ars Sacra Fesztivál
megszervezését finnanszírozná.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48. § (1) bekezdés b) pontja
alapján az államháztartás alrendszerei terhére támogatás támogatói okirattal vagy támogatási
szerződéssel jogszabály vagy egyedi döntés alapján, pályázati úton vagy pályázati rendszeren kívül
adható.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 42. §
4. pontja alapján a képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át az alapítványi forrás átadásáról
szóló döntés.
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban:
Rendelet) 4. § a)-b) pontjai alapján támogatásban az részesülhet, aki az Önkormányzatnak címzett
egyedi támogatási kérelmet nyújt be, vagy az Önkormányzat által kiírt pályázatra pályázatot nyújt be.

A Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján nem hozható támogatás nyújtására irányuló támogatási döntés
és nem nyújtható támogatás azon személy vagy szervezet esetében:
a) amely nem minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (továbbiakban: Nvtv.) 3. § (1)
bekezdés 1. pontjának megfelelő átlátható szervezetnek,
b) amely csődeljárás, végelszámolás, kényszertörlési-, felszámolási-, kényszer-végelszámolási eljárás,
egyéb törlési eljárás alatt áll,
c) amelynek lejárt határidejű köztartozása van az Önkormányzat felé,
d) amelynek az Önkormányzattal fennálló egyéb szerződéses kapcsolatából adódóan tartósan,
legalább három hónapja fennálló, nem teljesített kötelezettsége van,
e) amely a korábbi Önkormányzat által nyújtott támogatásához kapcsolódó, lejárt elszámolási
kötelezettségét nem teljesítette,
f) amely a támogatási döntést megelőző, vagy a döntés meghozatalát követő támogatási jogviszony
létrehozatalára irányuló eljárásban valótlan, vagy megtévesztő adatot közölt, vagy nyilatkozatot tett.
A Rendelet 7. § (1 )-(2) bekezdései alapján:
„(1) Az egyedi támogatási kérelemnek tartalmaznia kell legalább:
a) természetes személy kérelmező esetén nevét, születési nevét, születési helyét, és idejét, lakcímét,
adóazonosító számát, nem természetes személy kérelmező esetén nevét, székhelyét, adószámát,
nyilvántartási számát, törvényes képviselőjének nevét,
b) a kérelmező bemutatkozását, kitérve eddigi tevékenységére, különösen annak kerületi
vonatkozásaira,
c) a támogatásból megvalósítani tervezett programok, tevékenységek, feladatok, beszerzések
ismertetését, azok tervezett hatásait, összefüggéseit a támogatandó céllal, valamint az ezekhez
kapcsolódó részletes költségtervet,
d) az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összegét és a levonható,
visszaigényelhető általános forgalmi adó összegét,
e) a megvalósítás és a finanszírozás tervezett időbeli ütemezését,
f) a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül az államháztartás központi
alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból
származó összegét és az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb
szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy
alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás
összegét.
(2) A kérelmet a kérelmező eredeti vagy hitelesített elektronikus aláírásával kell benyújtani."
A Rendelet 8. §-a alapján a pályázathoz és egyedi támogatási kérelemhez csatolni kell az alábbi
mellékleteket, nyilatkozatokat:
a) nem természetes személy esetén nyilatkozatot az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontjának történő
megfelelésről (átláthatósági nyilatkozat),
b) nem természetes személy esetén arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a pályázó vagy kérelmező
általános forgalmi adó körébe tartozik-e, és az általános forgalmi adót visszaigényelheti-e (ÁFA
nyilatkozat),

c) nyilatkozatot a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(a továbbiakban: Knyt.) 6. §-a szerinti összeférhetetlenségről, valamint a Knyt. 8. §-a szerinti
érintettségről (összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat),
d) amennyiben a pályázó nem szerepel az állami adóhatóság által vezetett köztartozásmentes
adatbázisban, az állami adóhatóság által kiállított 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy a
pályázónak köztartozása nem áll fenn,
e) a 13. § (1) bekezdés esetén a 13. § (2) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot.
A kérelem a Rendelet szerinti kötelező tartalommal és mellékletekkel együtt került benyújtásra, így a
támogatási kérelem megfelel a Rendeletben foglaltaknak.
A kérelem alapján a támogatás összege 5.500.000.- forint (ötmillió-ötszázezer forint). A támogatás
fedezete Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II. 28.) önkormányzati rendelete 3.
mellékletletében, K512 „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre" megnevezésű
rovaton rendelkezésre áll.
Az Mötv. 46. § (1) bekezdése alapján az ülés nyilvános. Az Mötv. 50 §-a alapján levezethető főszabály
szerint a képviselő-testület egyszerű többséggel szavaz.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a mellékletben szereplő egyedi támogatási kérelem elbírálására.

2. Döntési javaslat
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete
.../2022. (....) önkormányzati határozata
az Ars Sacra Alapítvány által benyújtott támogatási kérelem elbírálásáról

1.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az Ars Sacra Alapítvány egyedi
támogatási kérelme alapján akként dönt, hogy az egyedi támogatási kérelemben
meghatározott célra 5.500.00.- Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint vissza nem térítendő
támogatást nyújt.
2.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt
támogatás fedezetét a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
szóló 1/2022. (II.28.) önkormányzati rendelet 3. melléklet alapján az egyéb működési célú
támogatások államháztartáson kívülre rovat, egyéb civil szervezetek soron (K512) biztosítja.
3.) Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert
a határozat melléklete szerinti tartalommal a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda
3. Az előterjesztés melléklete(i)
1. melléklet: kérelem
2. melléklet: támogatási szerződés

Kérelem egyedi támogatás iránt
1)

A kérelmező azonosító adatai, különösen cégneve (neve), székhelye (címe): Ars Sacra Alapítvány
1026 Budapest, Torockó utca 28.

2)

A kérelmező adóazonosító száma (adószáma): 18130779-1-41

3)

A kérelmező képviselőjének és kapcsolattartójának neve, kérelmező elérhetősége:
Dragonits Márta, dragonits.marta@gmail.com, 06 30 986 8577
Kolek Ildikó, kolek.ildiko(g)gmail com, 06 20 9817626

4)

A kérelmező bemutatkozása, kitérve eddigi tevékenységére, különösképpen annak kerületi

vonatkozásaira:
Az Ars Sacra Alapítványról:
Párizs, Bécs, Lisszabon és Brüsszel után 2007-ben Erdő Péter bíboros kezdeményezésére Budapest
rendezett Városmissziót, ennek gyümölcseként született az Ars Sacra Fesztivál. Célja felszínre hozni az
európai kultúra zsidó-keresztény gyökereit, a kultúra mélyén nyugvó szakralitást, a művészet majd minden
ágában, elősegítve a lelkek felemelkedését és spirituális egységét Az Ars Sacra Fesztivál minden év
szeptemberében 9 napon ét igaz, örök értékeket kínál,- ingyenesen. Az Ars Sacra Fesztivál 2016 óta „Europe
for Festivals Festivals for Europe” EFFE Label minősítéssel rendelkezik, és a logója, mint magyar gyökerű
kezdeményezés egész Európában védettséget élvez. Határon innen és túl több száz ingyenes programmai,
sok száz helyszínen várja az érdeklődőket Az Ars Sacra Fesztivál szervezését az Ars Sacra Alapítvány tagjain
kívül több száz önkéntes végzi, azonos értékrendet közvetítő programokkal csatlakozva az Ars Sacra
Fesztiválhoz, aminek első napja a Nyitott Templomok Napja. 2016-ban Budapest Főváros Önkormányzata
Budapestért díjat adományozott az Alapítványnak, különböző művészeti ágakban rejlő szakrális felszínre
hozáséban és népszerűsítésében, valamint a kortárs fiatal művészek felkarolása terén végzett egyedülálló
tevékenységéért.
Budapest I. kerület Budavári Önkomnányzat rendszeresen csatlakozik az Ars Sacra Fesztivál ingyenes
programsorozatához, mely idén tizenhatodik alkalommal került megrendezésre 2022. szeptember 16-25.
között. Az idei, tizenhatodik fesztiválunk fővédnökei Novák Katalin köztársasági elnök és Erdő Péter bíboros,
prímás, Esztergom-budapesti érsek voltak.
A korábbi évekhez hasonlóan, ebben az évben is több kiemelkedő kulturális eseményt valósítottunk meg a
kerületben.
A korábbi években az I. kerületben szervezett ingyenes programok száma: 2015 - 37,2016- 30,2017 - 30,2018
- 36,2019 - 36,2020 - 31,2021 - 27.
2022-ben 30 programot szerveztünk a kerületben a fesztiválra (lásd melléklet.)
Az I. kerület kulturális életében e jelentős eseményein minden évben egyre nagyobb számban vesznek részt
a kerület lakosai.
Évek óta a Budai Vár ad otthont Alapítványunknak, de augusztus óta a székhelyünket is áttettük ide, a
Tárnok utca 5. szám alá, a székhelyváltozás bejegyzése folyamatban van.
A 2007. óta működő Ars Sacra Alapítvány által szervezett Ars Sacra Fesztivál országosan, sőt a határon túli
magyarlakta területeken is nagy népszerűségnek örvend, 2021. óta külföldön élő diaszpóra magyarságnak
is szervezünk programokat.
Az Ars Sacra Alapítvány további partnerségeket szeretne kialakítani az I. kerület testvérvárosaival is.
5)

A támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések ismertetése,

azok tervezett hatásai, összefüggései a támogatandó céllal, valamint az ezekhez kapcsolódó részletes
költségterv (szükség szerint költség-haszon elemzés, megvalósíthatósági tanulmány):
2021-ben létrehoztunk egy kültéri kiállítást „Magyar szentek, boldogok és tiszteletreméltó személyek”
címmel. A kezdeti 18 tablóból már 20 tabló lett és szeretnénk tovább növelni a tablók számát (Szent
István, Szent Imre, Szent László, Szent Erzsébet, Szent Margit, Szent Hedvig, Szent Kinga, Boldog Özséb,

Batthyany-Strattmann László, Boldog IV. Károly, Eszterházy János, Meszlényi Zoltán, Apor Vilmos,
Mindszenty József, Márton Áron, Boldog Brenner János, Salkaházi Sára, Tiszteletreméltó Kaszap István,
Kassai vértanúk). A kiállítást már kétszer is bemutattuk a Budai Várban, a Magdolna torony előtti téren.
2021 szeptemberében és 2022-ben, augusztus 26 és szeptember 26. között. A Magdolna torony jelenlegi
működtetői szívesen fogadják be a kiállítást és elképzelésünk szerint ez a helyszín lenne a kiindulási bázis,
ahonnan szeretnénk minél több helyre eljuttatni „Szentjeinket" Magyarországon, sőt határon túl is.
A kiállításhoz több kísérőtermék kapcsolódik az Ars Sacra Alapítvány gondozáséban. Dr. Molnár Imre
történész összeállításéban egy kiadvány a tárlaton látható példaképek életéről. Kállai Nagy Krisztina
grafikáival a tablókhoz csokoládék és könyvjelzők is készültek.
A magyar szenteket ábrázoló kültéri tablókkal a fiatalokhoz szeretnénk szólni, hogy ne féljenek követni
azok a példáját, akik az igazság mellett kötelezték el magukat. Kellenek ma is farmeros, tornacipős,
sörivó, jó tanuló, hot-dogot fogyasztó, reverenda és fátyol nélküli szentek.
A kiállítás népszerűsítéséhez filmforgatást is tervezünk.
A Szentek kiállítás bemutatáséra mér most is sok jelentkező van, jelenleg Székesfehérváron, a Ciszterci
Gimnázium területén látható, novemberben Zalaegerszegre utazik a Mindszentyneum-Mindszenty
József Létogatóközpontba, jánuérra pedig Debrecen jelentkezett, hogy a város négy gimnáziuménak
területén mutatnák be a kiállítást.
Mindezek megvalósításához anyagi segítségre van szükségünk, ezért fordulunk Budapest I. kerület
Budavári Önkormányzatéhoz egyedi pályázatunkkal.
A Budavári Önkormányzat volt az első, aki befogadta kiállításunkat, és amennyiben megkapjuk a
támogatást, a Budavári Önkormányzat lógójával utaztatnánk szerte az országban, kiemelve a Budavári
Önkormányzat erkölcsi és anyagi támogatását.
E mellett már most elkezdjük szervezni a 2023. évi Ars Sacra Fesztivált, és az előző évekhez hasonlóan
számos programmal készülünk, hogy hozzájáruljunk az I. kerület színes kulturális életéhez.

KÖLTSÍGVETÉS
TÉMA
_______________________________________________
Magyar Szentek projekt
Tablók szállítása, helyszíni installálása Magyarország
több helyszínére és vissza

TEUES KÖLTSÉG

TÁMOGATÁSI
ÖSSZEG

3 000 000

2 500000

1 350 000

850 000

További szentes kön v'elzők tervezése

50000

50 000

Szentes könyvjelzők nyomtatása (3000db)
(A tablók kísérő produktumai a könyvjelzők, melyek
lehetővé teszik, hogy nyomtatott tormában is
hazavigyék a gyermekek a kapott információkat. A
kön elző forma ins: irálhat'a ókét az olvasásra is.

180 000

180 000

Dr. Molnár Imre történész által összeállított kiadvány
ú'ran omása 500 Id

300 000

300 000

Magyar Szenteket ábrázoló csokoládék gyárttatása
(Szerencsi csokoládé ár, 2400 db

450 000

450 000

Magyar szentek-tablók, könyvjelzők, csokoládéknépszerűsítéséhezfilm forgatása

500 000

500 000

Magyar Szentek kiállítást és hozzá tartozó
termékeket népszerűsítő PR kiadvány grafikai
tervezése, nyomdai kivitolezése

170 000

170000

500 000

500000

1 000 000
" ''r'" *
’

1 000000

Az Ars $acra Alapítvány eddig! 1A éves
tevékenységét bemutató főzet szerkesztése, grafikai
tervezése, nyomdai kivitelezése (500 pld)
2019-ben kiadtunk egy 26+4 oldalas ismertető füzetet
Alapítványunk tevékenységéről, amiből az összes példány
elfogyott. Szeretnénk újra nyomatni és az azóta eltelt
három év anyagát is szeretnénk hozzárakni a tartalomhoz,
ill. az idejétmúlt tartalmakat kivenni.

2023. évi Ars Sacra Fesztivál 1. kerületi
programjainak megvalósítása
^

Az Ars Sacra Alapítvány fenntartásának 2023. év első
félévi támogatása
■

ÖSSZESEN

6)

1 500 000

2 000 000
'

~

5 500 000

Az igényelt támogatás általános forgalmi adót is tartalmazó összege:

~

'

5 500 000

5.500.000,- Ft

7)
A finanszírozás tervezett időbeni ütemezése hónapokra lebontva ( 3 havi részlettel történő
kifizetésekkel):
Lehetőség szerint szeretnénk egy összegben kérni az 5-50o.oo.-Ft támogatási összeget 2022.
november-december hónapban.
Az 1.000.000.- Ft, a bankszámlán már rendelkezésre állótőke ezenfelül értendő.

8)
-

A rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összege, ezen belül

az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból,

valamint külföldi forrásokból származó összege (NEA-K):

500.000 Ft

az államháztartáson belüli szervezettől, kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen
szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása
alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényeit és kapott egyéb támogatás összege:
Saját tőke, ami a bankszámlán áll rendelkezésre

0 Ft
500.000,- Ft

Nyilatkozom, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságéról szóló 2007. évi CLXXXI.
törvény 8. § (1) e) pontjában meghatározott érintettség áll fenn, melyre tekintettel haladéktalanul
kezdeményezem ezen körülmény honlapon történő közzétételét.
Budapest, 2022. szeptember 28.

ih
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ÁTLÁTHATÓSÁGI nyilatkozat

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. $ (1} bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel tudomásul
veszem, hogy a Budapest i, kerület Budavári önkormányzat (1014 Budapest, Kaplsztrántér 1., a továbbiakban: önkormányzat)az Aht. 50. S (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezetnek, amely szervezet nem minősül az Nvtv 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható
szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy az Ars Sacra Alapítvány (a továbbiakban: szervezet) a nemzeti
vagyonról szóló ion évi CXCVI. törvény (Nvtv)3 5 (1) bekezdésének c) ca) pontjai alapján átlátható szervezetnek minősül A
jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az önkormányzatot legkésőbb 5 munkanapon belül
tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és
egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon felmondani vagy - ha a szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti nyilvántartásba vételt
igazoló okirata alapján jogosult vagyoka szervezet képviseletére
Budapest, 2022.szeptember 26.

A*UvTr.18'30/'y dj Batlk
j elnöke
ezefvezétőjének neve, titulusa

1 h átlátható szervezet
a).* az állam, a költségvetésiszerv, a köztestület, a helyi önkormányzat a nemzetiségi ónkormányzat, a társulás, az egyházijogi személy, az olyan
gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat ktilön-kölön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezi^ a nemzetközi
szervezet, a külföldi álbm, a külföldi helyhatóság, 0 külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megáltapoaásban
részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldi pgl személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdákodó szervezet, amely megfelel a következő
feltételeknekba).* tulajdonosi szerkezete, 0 pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint
meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb)az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel amellyel Magyarországnak 0 kettős adóztatás elkerüléséről szóló
egyezménye von,
be) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bd) o gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint zgH-os tulajdonnal befolyással vagy szavazatijoggal bírójogi személy, jogi
személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba), bb) és be) alpont szerintifeltételekfennállnak;
c) az a civilszervezet és a v/zltársulat, amely megfelel a következőfeltételeknek

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
eb) a civil szervezet és a n'zitársulot, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó
részesedéssel
a) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állomban, a Gazdasági Együttműködési
és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak 0 kettős adóz tatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

1

NYILATKOZAT

Alulírott, Dragonits Márta, a(z) Ars Sacra Alapítvány (adószám 18130779-1-41) képviselőjeként
1.

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
A megfelelő aláhúzandó

2.

Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű köztartozása
nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez teszem, más
célra nem használható fel.
Budapest, 2022. szeptember 26.

Dragonits Márta
kuratórium elnöke
szervezet vezetőjének neve, titulusa

2

NYILATKOZATOK
f.

A pályázó/kérelmező adatai

a) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:........................... .........................................................................................................
lakcíme:.............................................................................................................................
születési helye:....... .................................................................................................
születési ideje:.........................................................................................................
b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
cégneve:.............................................................................................. ..................................
székhelye:..................................... ........................................................................................
cégjegyzékszáma:........................................................ ............................................
adószáma:............................................................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................................................
c) (kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb
szervezet):
neve: Ars Sacra Alapítvány
székhelye: 1026 Budapest, Torockó u. 26.
képviselőjének neve: Dragonits Márta
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma: 9.Pk.60.176/2008/13
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Fővárosi Törvényszék
II.
-

A pályázat/kérelem adatai
a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):
Az Ars Sacra Alapítvány fenntartásának és tevékenységének támogatása
a támogatandó cél: Az Ars Sacra Alapítvány tevékenységének és kulturális
produktumainak népszerűsítése, megismertetése
pályázott/kérelmezett összeg: £.500.000.- azaz ötmillió forint

3

III.

összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a) Összeférhetetlenség
Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt
pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §óban foglalt összeférhetetlenség (Id. Kivonat)
- fennáll
- nem áll fenn.
(A megfelelő részt kér/ük aláhúzni.]

Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló Összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került
sor:

Budapest, 2022. szeptember 26.

/cégszerű aláírási Bank
Drógoriits /Ucirtfc?'1008

kuratórium elnöke

b) Érintettség
Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt
pályázatom/egyedi támogatási kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §ában foglalt érintettség (Id. Kivonat)
fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

76493039748155

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknok
eleget tettem.
Budapest, 2022. szeptember 26.

kuratórium elnöke
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Mellékletek

A kérelemhez csatolandó mellékletek:

f

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat
ÁFA-nyilatkozat
Átláthatósági nyilatkozat
Állami adóhatóság által tóállított 30 napnál nem régebi Igazolás köztartozás mentességről
De minimis nyilatkozat

A támogatási szerződés megkötésének feltétele:
1)

Felhatalmazó levél beszedési megbízáshoz

A támogatási szerződés mellékletét képezi a fentieken túl:
1)

Elszámolási lap

2)

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi
elszámolásához

melléklet

NYILATKOZAT II.

I. Apályázó, kérelmező adatai
Neve
N ilvántartásba vételi okiratának száma
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése

Képviselőjének neve

Ars Sacra Alapítvány
g.Pk.60.176/2008/13
Fővárosi Törvényszék
Dragonits Márta

II. De minimis nyilatkozat
Nyilatkozom, hogy az adott pénzügyi évben, valamint az azt megelőző 2 pénzügyi évben de mmimis támogatásban
(beleértve az Önkormányzattól kapott támogatásokat is) az alábbiak szerint részesültem, valamint az alábbi, még el
nem bírált kérelmeket nyújtottam be1:

Támogató szerv
megnevezése
Nem kaptunk de
támogatást

Támogatás nyújtás időpontja
(a támogatást megítélő okirat
dátuma szerint)

mmimis

Támogatás összege
(Ft)

A támogatás
támogatéstartalma
(Ft)={euró)

oFt

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az általam jelenleg kérelmezett támogatással együtt de mmimis jogcímen
megítélt támogatások támogatéstartalma meghaladná a 200 000 eurónak megfelelő forint-összeget, illetve
vállalkozásom jellege szerint a tilalmazott ágazatokba tartozik, úgy ezen kérelem alapján támogatásban nem
részesülhetek.
Kelt. Budapest, 202 2 szeptember 26.

t

•

Atajíítváriy..............
'Midtiptsl, Torockó m. 28.

\ .VDrágaHitSfííáGfca-41

A de minimis szabályt nem kell alkalmazni, ha a támogatást kérő költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány,
köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy non-profit gazdasági társaság, amennyiben az általa végzett támogatott tevékenység
nem minősül gazdasági tevékenységnek.
1

ARS SACRA FESZTIVÁL AZ I. KERÜLETBEN
2022. szeptember 17-25.

zene
Az Ars Sacra Fesztivál nyitókoncertje - Gemma Énekegyüttes

Budavári Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom)
1014 Budapest. Szentháromság tér 2.
Az idei Ars Sacra Fesztivál programsorozatát immár hagyományosan a
Gemma Énekegyüttes nyitja meg egyházzenei koncertjével. Műsorukon
reneszánsz motettákra kortárs szerzők azonos szövegre írt művei felelnek.
szeptember 17. 19:30 óra
http://www.ars-sacra.hu/prq.php?prg=6250
zene
L'organist IHurglque

Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom
1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Balasi Barnabás, a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom
orgona művészének estje.
szeptember 19. 19:00 óra
hftp://www.ars-sacra.hu/prQ.php?pra=6146
zene
„Ihletűnk, a magyar népdal" - Keresztury-Albert Zsolt szerzői estje

Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom
1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Keresztury-Albert Zsolt zeneszerzői munkásságának ihletője és éltetője a
Kárpát-medence magyar népzenéje. Legfrissebb szerzeményeit, köztük a
Dunántúli régió népzenéjét feldolgozó zongoraműveket mutatják be az
előadók. A művek elhangzása előtt a népdalok autentikus formában is
megszólalnak.
■ szeptember 22.19:30 óra
http://www.ars-sacra.hu/prq.php?pra=6152
zene
Almásy László Attila hangversenye a Szent Anna templomban

Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom
1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Almásy László Attila, a Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom Artisjusdíjas orgonaművészének hangversenye a templom európai hírű Jehmlichorgonájáh Műsoron: Jenő Hajdú (1969-), Koloss István (1932-2010), W.A.
Mozart (1756-1791), Schmidthauer Lajos (1882-1956) és Leif Martinussen (1941-)
Az előadó a hangversenyen élőképben vetítve látható!
szeptember 24. 19:30 óra
http.7/www.ars-sacra.hu/pra.php?pra=:6228

l

zene
Arfjsslmo Trió koncertje

Budapest-Felsővízivárosi Szent Anna templom
1011 Budapest, Batthyány tér 7.
Népszerű komolyzene kamaraösszeállításban (ének-fuvoia-zongora),
műsorvezetővel. Telemann, Mozart és Puccini művei mellett különlegességként - Erzsébet királyné, valamint Petőfiné Szendrey Júlia
megzenésített versei is szerepelnek a műsoron.
szeptember 20. 15:30 óra
http://www.ars-sacra.hu/prq.php?prq=6099

zene Nyitott Templomok
Ég és föld között

Szilágyi Dezső téri Református Templom
1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér
Templom séta, finom falatok, jóízű beszélgetések, 19 óra - Konyha zenekar
koncert: https://www.konyhank.hu/ 21 óra - Kéringer LászlófénekJ és Pétery
Dóra (orgona) Bach koncert: https://keringerlaszlo.hu/
szeptember 17.18:00 óra
szeptember 17.18:00-22:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pro.php?pra=6i 12
előadás
Egy könyv születése és élete

Jókai Anna Szalon
1011 Budapest, Iskola utca 28.
Még ki lehet nyitni. És be lehet zárni. Még föl lehet kötni. És le lehet vágni. Még
meg lehet szülni. És el lehet ásni. Hogyan él költőóriásunk szellemisége a mai
képzőművészetben? Személyes párbeszéd hitről, gondolatról, tisztaságról Istenről az emberben - kortárs műalkotásokon keresztül. 62 képzőművész
idézte fel Pilinszky János életművét, bensőséges kapcsolatát zenével,
képzőművészettel a születésének 100. évfordulója alkalmából rendezett
kiállítássorozat négy helyszínén. Budapesten az Esernyős Galériában, a
Szolnoki Művésztelep Kert Galériájában, Kecskeméten a Hírős Agára Kulturális
Központban, végül ismét Budapesten, a Párbeszéd Háza Faludi Galériájában.
A kiállítások kurátorai: Dóczy Péter, Lévay Jenő, Verebes György. A
kiállítássorozat helyszínein, megnyitó illetve záróeseményein Dóczy Péter
előadásait láthatta a közönség. Ennek a tiszteletadásnak dokumentuma a
“Kortárs művészek Pilinszky János tükre". A könyv bevezető tanulmányait írták:
Jánosi Zoltán és Wehner Tibor, könyvterv: Lévay Jenő. Könyvbemutató Dóczy
Péter és Lévay Jenő részvételével.
szeptember 18.15:00 óra
htfps://ars-sacra.hu/pra.php?prqid=6629
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kiállítás
Gondolatösvények

Simon András Műterem Galéria
|D12 Budapest, Várfok utca 12.
Szeretettel hívom Önöket kedves tanítványom, Tánczos Krisztina festőművész
Gondolatösvények című kiállítására! A tehetséges művésznő festményeit és
grafikáit is megtekinthetik. A látogatók személyesen is találkozhatnak az
alkotóval, a két órás tárlatvezetések alkalmával. Találkozzunk! Simon András
szeptember 17. 17:00 óra
szeptember 21.18:00 óra
szeptember 24.16:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra.pho?prQ=6434
előadás
Kovács Gergely: A csodás gyógyulások szerepe a katolikus
szentavatásokban

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród utca 1-3.
A szentté avatásnak előfeltétele, hogy a személyhez a természet fizikai és
biológiai rendjét meghaladó jelenség, azaz csoda kötődjön. Orvosi csodák és
csodás gyógyulások bizonyításához az egyház például ma már klinikai
kartonokat, orvosi jelentéseket, laboratóriumi vizsgálatokat is felhasznál.
szeptember 20.16:30 óra
http://www.ars-sqcra.hu./pra.php?prq=6540
lelki
Ars Sacra megnyitó a Semmelweis Orvostörténeti Múzeumban

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród utca 1-3.
A Semmelweis Orvostörténeti Múzeum 2022. szeptember 20. kedden 15:00-tól
várja az érdeklődőket az Ars Sacra programjának megnyitójára. Az
ünnepélyes megnyitót Dr. Bábel Balázs kalocsa-kecskeméii érsek, metropolita
tartja. Köszöntőt mond: Varga Benedek igazgató, a programot ismerteti:
Bojtos Anita. Koncertet ad: Tegye! Zoltán csembalóművész.
szeptember 20.15:00 óra
htti -: ' www.ars-sacra.hu / íj nj . d h i:> ? d rci=6546
előadás
Kis-Halas Judit: Az orvoslás piaca az újkori Dél-Dunántúlon és a gyűdi
kegyhely

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród utca 1-3.
Az előadó egy 18. századi magyarországi Mária-kegyhely, a Dunántúl défi
részén fekvő Gyűd vonzáskörzetében mutatja be az orvoslás egymás mellett
élő rendszereit.
szeptember 21. 16:30 óra
http: www.ars-sacra.hu Drq.php?pm=6547
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előadás
Koroknál András: Orvosmissziók a Kárpát-medencében

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród utca 1-3.
A Katolikus Karitász misszió orvosai 2017 óta járják a Kárpát-medencét. A
nehéz körülmények között, egészségügyi ellátás nélkül élő
szórványmagyarság körében szűrővizsgálatokat végeznek, megszervezik a
szükséges gyógykezelések, és mostanra fiatal magyar orvosjelölteket is
önkéntességre nevelnek. Az orvosmisszió tevékenységét Koroknai András
mutatja be.
szeptember 22.16:30 óra
http://www.ars-sacra.hu/prQ.php?pra=6548
előadás
Beszélgetés Kerényi Lajos atyával a kórházlelkészi szolgálatról

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród utca 1-3.
Kerényi Lajos atya már több mint hat évtizede járja fáradhatatlanul a
budapesti kórházak krónikus és intenzív osztályait, vigaszt és lelki táplálékot
nyújtva a betegeknek. A beszélgetésen kórházlelkészi tapasztalatait fogjuk
körül járni.
szeptember 23.16:30 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra.php?pra=6549
gyerekprogram
Gyógyító szentek a történelemben

Semmelweis Orvostörténeti Múzeum
1013 Budapest, Apród utca 1-3.
Gyógyító szentek programunkon gyermekek számára is érthetővé,
személyessé kívánjuk tenni a középkortól az újkorig tartó időszakban az
orvoslásban is tapasztalható vallásosságot. A résztvevők játékos feladatokon
keresztül megismerkedhetnek Szent Apollónia, Szent Rókus és Szent Sebestyén
alakjával.
szeptember 21-22.10:00 óra
• httD://www.ars-sacra.hu/prq,php?i-»ra=655i
séta
Harangtörténeti séta II. szakasz

Budapest, Bécsi kapu tér
1014 Budapest, Bécsi kapu tér
„Tűzvész, háborúk és újjászületés" A sétán a vasárnapi szentmisékre és
istentiszteletekre hívó harangozásokkal kísérve megismerkedhetünk a budai
tornyok nem látható lakóival: a harangokkal. A budai sétán a harangok
születésével és pusztulásával, vagyis a béke és háború időszakaival
foglalkozunk.
szeptember 18. 10:50 óra
htt : www.ars-sacra.hu ; rg. h ? ra=6573
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tárlatvezetés
Tárlatvezetés a Mátyás-templomban

Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)-templom
1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
Szeretettel várjuk az érdeklődőket a Budavári Nagyboldogasszony (Mátyás)templomba. Látogatóink egészsége megőrzése érdekében a csoportok
maximális létszáma 25 fő/csoport. {A részvételhez előzetes regisztráció
szükségesl} Itt jelentkezhet be: {regi$ztradó@matyas-templom.hu}
szeptember 20.1 ó:00 óra
szeptember 21.10:00 óra
szeptember 23.15:00 óra
szeptember 24.10:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pro.php?pra=6532
előadás
BUDAVÁRI BESZÉLGETÉSEK

Budavári Nagyboldogasszony Plébánia
1014 Budapest, Országház utca 14.
Dr. Cserháti Ferenc püspök atya lesz a „Budavári Beszélgetések" vendége.
szeptember 23.19:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra.php?pra=6377
zene
A romantika gyöngyszemei

Budavári Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom)
1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
A Magyar Örökség-díjas Budapesti Kórus Ars Sacra koncertje azoknak, akik
szeretik az igazán szép, dallamos és lélekre ható zenét. Műsoron többek között
Schubert, Mendellsohn és Franck legszebb dallamai. Énekel a Magyar
Örökség-díjas BUDAPESTI KÓRUS Vezényel: HEGYI BARNABÁS Orgona: Kaposi
Brúnó
szeptember 24. 19:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra.php?pra=648Q
zene
Az Örökifjú Zenebarátok Kórusának koncertje a Mátyás templomban

Budavári Nagyboldogasszony-templom (Mátyás-templom)
1014 Budapest, Szentháromság tér 2.
Az Örökifjú Zenebarátok kórusa 2014-ben kezdte el működését. Karnagyunk
tavalyig Magyaróvári Viktor (Kayamar) volt, 2021-től pedig Belejné Apró
Veronika vezeti az énekkart. Műsorunk világi és egyházi műveket is tartalmaz,
a madrigáloktól az oratóriumokon keresztül mai darabokig.
szeptember 20. 19:30 óra
http:/ www.ars-sacrajiu/pr .php?pra=6518
tárlatvezetés
Szárnyasoltárok művészete- A késő-gótikus szárnyasoltárok

Magyar Nemzeti Galéria
1014 Budapest, Szent György tér 2.
5

A késő-gótikus szárnyasoltárok a magyarországi művészet remekei, amelyek
legteljesebb körű bemutatására a Magyar Nemzeti Galériában van
lehetőség. Ezeken az alkalmakon izgalmas tárlatvezetések keretében
ismerkedhetnek meg ezeknek a remekműveknek a történetével.
szeptember 17-18.15:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra.phpgpra-6469
kiállítás
Magyar szentek és boldogok - szabadtéri kiállítás

Mária Magdolna Torony
1014 Budapest, Kapisztrán tér 6.
Ismét bemutatjuk a magyar szenteket és boldogokat ábrázoló szabadtéri
kiállításunkat a Budai Várban. Ahogy végigjárjuk a kiállítást,
megismerkedhetünk példaértékű elődeink életével. Megtekinthető: 2022.
augusztus 23. és szeptember 26. között.
szeptember 16-25.0:00-24:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra.php?pra=6255
kiállítás
Mystica - Szentesi Szigfrid festőművész kiállítása

Mária Magdolna Torony
1014 Budapest, Kapisztrán tér 6.
A kiállítás október 11-ig tekinthető meg. Ezek az anyagok különböző előállítási
technológiák eredményei, nem feltétlenül csak festékek. Az eredmény mégis
csak egy kép, amely megtartja sík mivoltát és többnyire elvezet egy másik
dimenáóba. A Mystica világába.
szeptember 22-25.11:00-l 7:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra.php?pra=6390
zene
KONYICSKA RENÁTA ZONGORAKONCERTJE

MTA BTK Zenetudományi Intézet
1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 7.
Műsor: Bartók Gyermekeknek Sz. 42 - Válogatás Mozart B-dúr szonáta K. 333
Schumann C-dúr Fantázia Op. 17 Dohnányi Ruraiia Hungarica Öp. 32a
második tétel
szeptember 22.18:00 óra
szeptember 22. 17:00 óra A hangverseny előtt 1 órával a Zenetörténeti
Múzeum kiállításait Gombos László zenetörténész mutatja be.
http://www.ars-sacra.hu/pra.pho?pra=6383
zene
Sztahura Ágnes Angelika SM orgonakoncertje

Krisztinavárosi Havas Boldogasszony Plébániatemplom
1016 Budapest, Krisztina tér
A koncerten az orgonaművész, egyházzenész, hittanár, a Szociális
Missziótársulat novíciája előadásában Johann Sebastian Bach és Liszt Ferenc
művei csendülnek fel. Köztük a legismertebbek: Bach d-moll toccata és
fúgája, és Liszt B-A-C-H prelúdium és fúgája.
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szeptember 24. 19:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/prq.phQgpras6229

zene
Matufinum - virrasztó, énekes imaóra a Krisztinavárosi Szkólávai

Krisztinavárosi Havas Botdogasszony Plébániatemplom
1016 Budapest, Krisztina tér
Szkólánkat Szendrei Janka alapította 1978-ban; azóta végzünk zenei
szolgálatot a liturgiákon. Vasárnaponként részt veszünk a szentmiséken, illetve
népzsolozsmás vesperást éneklünk. A Fesztiválra is liturgiával, mégpedig
matutinummal készülünk. Szeretettel várunk mindenkit erre a közös
imádságra.
szeptember 17. 20:00 óra
htlp://www.qrs-sacra.hu/pra.php?prQ=6242
kiállítás
ŰTJELZŐ(K) - Hűd Csorba Bernadett kiállítása

Krisztinavárosi Plébánia
1016 Budapest, Mészáros utca 1.
Hálás vagyok, hogy megtapasztalhattam az Úristen érintését. Szeretném, ha
az ő kegyelméből akvarelljeim másokat is segítenének továbbhaladni az
úton a végső cél felé. "Akik az Úrban bíznak, szárnyra kelnek, mint a sasok.
Futnak, de nem fáradnak ki, járnak-kelnek, de nem lankadnak el." Iz 40,31
szeptember 17-18.15:00-18:00 óra
szeptember 20-25.15:00-18:00 óra
http://www.ars-sacra.hu/pra .php?pra=6230
kiállítás
„Kötődések - kötelékek" szobor, ruha, grafika

Magángaléria
1016 Budapest, Kapucinus utca 22.
Szőke János szobrászművész kisplasztikáit Kecskeméthy Zsuzsanna ruhatervező
olyan egyedi ruhái egészítik ki, amelyek a szobrok hatására készültek, azok
szellemiségére reflektálnak. A tárlatot Kecskeméthy Zsuzsanna biblia
illusztrációi egészítik ki.
szeptember 17-25. 14:00-19:00 óra
http://www.ars-sacra,hu/prq.php?pra=6483

www.ars-sacrq.hu
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Kivonat
a szorvezec törvényszéki nyilvöntartáabon fennálló adatairól
Az adatlekórés idóponfja: 2022.09.21. «-39

A szervezőt nyilvántartási száma:

Jogart: 2008 06. u

0i-0i-00i05«3

---------2-------Jogart 2008.oe.i4

A szervezel neve: Ara Sacra Aiapifrtny

■z

j A szervezet rövidített neve: Nincs rov.o«<s« «o» betegyeíva
a A szervezel Idegen nyelvű elnevezése; Nincs Idegen nyeMJ elnevezés bejegyezve
Jogarc ZOOBití' M

£• A szervezet típusa: Alapítvány kc,r«af*K«ny

Jogaré; 2008.06.14

Alapítvány típusa. Atep-ertry

Jogart: 2013.12.13

« A szervezet székhelye: 1028 Budapesi. rcroeK* utca 28. Hrt.

Jotort, 2020.08 28

A képviselő neve; Drégortte Maita

tw

Anyja neve: TabajdiM*ta
. '
Lakóhelye: 101«Í Budepeat ttotok Utca s.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: ónéSé
terjedelme: Altalanos
A megbízás ídŐtartamaihatórozsSan
.
A megbfeás megszőnéscneli idöpentja:
A-megszanésiésíytese? itíópeasja;
Aífemondis tizriátyossá válására vonatkozó adat:
A képviselő neve: KÉM ikífcii

.

Jogért; 2020.08-28

. m

Anyja neveHéinitín*
Lakóhelye: :t?i Bvdepesi Karinor ut 4i
A képviseleti jog gyákortésáftek módi* önffliö
terjedelme: Kisones
A megbízás ldőtartama:hetarazaten
A megbízás megszűnésének Időpontja:
A megszűnés tényleges időpontja:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó ádat:
A szervezet célja: A kOlönbözö művészeü agakon belő lelsztoie hozni ás népszerűsíteni a szasreStóst Feladata a kimura
mélyén nyugvö. az annak Idapját képező Istenhez fordulás felkutatása és bemutatása a párbeszéd

jogart: 2008.06 14
z

megindítása.

Jogerő; 2008.06. I*

A szervezet cél szerinti besorolása; kuiiuráG* tevékenység

t

A létrehozás határozott idejének lejárta: uja-at napja nincs bejegyezve
A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2010 09 30

Jogért- 2013.12 13

VagyonfpihasználáS módja; Az alapítvány vagyirna a rtl Síenmi ifivCkenysegenre egyszeri támogatás
formájában vaterrum az aiapttvany működésével kapcsolatosan felmerülő Költségekre
nasznáttiató fel a támogatások toiyositása uiján elérendő cetek megvatOsttasa érdekében
az
Slapitvény pályézatoi tr W. Az alapítvány vétlfllKozOi tevékenységet Is folytathat, amely
azonban nem tehet az alapítvány fö tevékenysége, nem veszélyeztethet! az alapítványi
célokat
és az ebből származó nyereség csak az alapítványi célokkal összhangban használható fel.
A
gazdálkodás szerinti aredmenyt az alapítvány nem osztja (el, hanem visszaforgatja a cél

Jogerő 2020-08-28
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Fővárosi Törvényszék
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txsslrlj tevSkenrxSeeke.

Vegyonralhsiználás mértéke: Ar ^aj>nv*r> mndtnuon
»i»i>ihfín^ cetok irwgv«idt»as« eraekti
-39ttcwím mértékhez MhMCTMiaic__________________________________________________________
Alapit vány jeilegernym aucs^y
Az eiapitvány ügyvezető szerve; kuratúrhNn
Név: Drsgoms Mana
Anyja no ve; tíbapi uunii
Cím: ,'C1« Bwaape*,- T*rnctuí:ca A

'

A megbízás Időtartama:n«iérozsflan
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat*
ct

Név: Koiek itoizs
Anyja neve: Tóth Vttite
Cimtiíí* BtEtopeti Kézinéna-45.

.■

;o;

,

A megbízás IdŐtartamaawtérözBRar,
A lemondás hatályossá válására vonatkozó oat
Név T TflroCEk.B, (tone
Anyja neve: MMansve -te ^
.
Cim: • :2S BvüaoBsL “aiko u 4
A megbízás időtartama:
A lemondás hatályossá válására vonatkozó aoatKözhasznú jogállás: '‘tumasww
A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe
A szervezet adószáma: is: tryrsM:
A szervezet adószáméval kapcsolatos tény: acicgyuü
Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja:
b

0u

A szervezet közösségi adószám*" K*rOisés> adúszam nincs bejegyezve

A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Kbzcuégi aMtzámnui kaccsolaios lényn’rvs bejegyezve
Közösségi adószám megszerzésének I felfüggesztésének / törlésének Időpontja: ictApcni nincs oejegyerve
A szervezet statisztikai számjele: iei3077s-9k9S-55s-0’

Jog»í

A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény:Bejagvzeii
Statisztikai számjel megszerzésének I felfüggesztésének / törlésének Időpontja: zoie M í'

jogéin, Z£>iso<!

'<> A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye" Srvmtzvezeib s/oigattsiomnu oeiegvc/vc
so A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): szervezoti egység nincs bejegyezve
12 Jogelőd szervezetek: Jogefflo szervezet nincs bejegyezve

Jogutód szervezetek: Jogutód szervezel nincs bejegyezve
Folyamatban levő eljárás típusa: Kincs
Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: etjórisnme*bejegyezve
Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / Intézkedés: Eíjftrés/iniézkedés nincs bejegyezve
Egyéb: Kot# Ildikó képviseia képy. gyakorlásénak részletei: tólönfls terjedstmü (banksiámta fetetti rendelkezési jogra terjed
kl>.
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Nemzeti Adóés Vámhivatal

A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
HITELESÍTETT
a nnaesstG euzníazéséhez

KATTINTSON IDE

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Észak-budapesti Adó- és Vámigaz . tósá: a

Iktatószám: 9363766610
Ügyintéző: Ecseri Erika
Telefonszám: (1) 427-3200 / 5882
Ügyszám: 9432079214

ADÓIGAZOLÁS
A rendelkezésemre álló dokumentumok - nyilvántartások, adószámlák, bevallások - alapján
igazolom, hogy
Ars Sacra Alapítvány
18130779-1-41
1026 BUDAPEST Torockó UTCA 28. Il.em. l.a.
adóalanynak a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál ezen igazolás kiadásának napján nyilvántartott
tartozása, valamint végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozása nincs.
Ezen igazolást az adóalany kérelmére adtam ki.
Ez az igazolás nem szolgál bizonyítási alapul a tartozás beszedésére irányuló eljárásokban.
Ezen igazolás tartalmazza a Nemzeti Adó- és Vámhivatal nyilvántartása szerint fennálló tartozás,
ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
BUDAPEST, 2022. november 14.
Vörös Attila
igazgató
(hatáskör gyakorlója)

Ecseri Erika
ügyintéző
(kiadmányozó)
Ellenőrzési azonosító: 1465172135162231291620631

Nyilvántartási Osztály 7.
1387 BUDAPEST Pf.45 Telefonszám: (1)427-3200 Fax: (1)427-5735
Kérjük, válaszlevelében szíveskedjék iktatószámunkia hivatkozni és adóazonosító számát feltüntetni!
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A DOKUMENTUM
ELEKTRONIKUSAN
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Nemzeti Adó- és Vámhivatal
______Észak-budapesti Adó- és Vámlgazgatósógs

Iktatószám: 9174857802
Ügyintéző: Ecseri Erika
Telefbnszám: (l) 427-3200 / 5882
Ügyszám: 9266853215

ADÓIGAZOLÁS
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ideiglenesen eredménytelen végrehajtással érintett tartozás, az adók módjára behajtandó
köztartozás, a végrehajtásra, vagy visszatartásra átadott köztartozás megfizetésére vonatkozó
adatokat.
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Ecseri Erika
ügyintéző
(kiadmányozó)
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BUDAVÁRI
ÖNKORMÁNYZAT
BDV/20533-.../2022

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött
egyrészről a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.,
törzskönyvi azonosító: 735649, adószáma: 15735643-2-41, bankszámlaszáma: 12010154-00379543
00100000, képviseli: Váradiné Naszályi Márta polgármester; a továbbiakban: Támogató),
másrészről,
az Ars Sacra Alapítvány
nyilvántartási szám:
01-01-0010563,

(székhely:
adószám:

1026 Budapest, Torockó
18130779-1-41,
statisztikai

utca 28
számjel:

18130779 9499 569 01, képviselő: Dragonics Márta elnök, a továbbiakban: Támogatott ) között a mai
napon az alábbi feltételekkel:
1.

A Támogató a Támogatott által benyújtott támogatási kérelemre Budapest I. Kerület Budavári

Önkormányzat....... /2022. (..........) önkormányzati határozata alapján az alább részletezett feltételekkel
vissza nem térítendő pénzügyi támogatást nyújt a Támogatott részére.

2.
A Támogató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló
1/2022. (II.28.) önkormányzati rendeletében meghatározott előirányzatai terhére
.........................- Ft, azaz.............................. forint összegű támogatást biztosít, amelyet a

Támogatott...................... banknál vezetett........................... számú számlaszámára átutal.
3.

A Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI.

törvény rendelkezései alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás
kizárólag a .............

támogatói döntés meghozatalának napjától 2023. december 31. napjáig

használható fel jelen szerződés 4. pontja és 7. mellékletében szereplő Támogatási kérelem alapján.

4.
Támogatott a támogatás összegét a 2021-ben létrehozott „Magyar szentek, boldogok és
tiszteletreméltó személyek" című tabló kiállítás bővítésének és a 2023-ban megtartandó Ars Sacra
Fesztivál megszervezésének költségeikre használhatja fel, jelen szerződés 7. mellékletében szereplő
pályázati kérelem alapján.

1

A Felek kötelezettségei, az elszámolás módja

5.
A Támogatott kijelenti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban:
Áht.) 50. § (1) a.) pontja szerint megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek,
valamint az Áht. 50. § (1) c.) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül, melyről jelen szerződés 1.
számú mellékletében nyilatkozatot tesz.

6.
A Támogatott az Áht. 50/A. §-a értelmében kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatási
Szerződés megkötését megelőzően valamennyi bankszámlájára és azok alszámláira vonatkozóan
Támogató részére átadja a számlavezető pénzintézet által nyilvántartásba vett azonnali beszedési
megbízás (inkasszó) Felhatalmazó levelet, mely jelen szerződés 8. számú melléklete.
7.
A Támogatott vállalja, hogy az elszámolás elfogadásáig haladéktalanul bejelenti, ha ellene
csőd-, felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás indult, vagy ha adószáma felfüggesztésre
került.
8.
A bizonylatokon a támogatott képviselőjének igazolni kell, az eredeti számlapéldánya történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával), hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
9.
A Támogatott hozzájárul továbbá nevének, a támogatás céljának, a támogatás összegének, a
program megvalósítási helyének nyilvánosságra hozatalához.
10.
A támogatást a jelen szerződésben rögzített pénzügyi és időbeli ütemezésben kell folyósítani.
A támogatás folyósítása a jelen szerződésben meghatározott időpontig, illetve teljesítésigazolás alapján
a Támogató utalványozása alapján a meghatározott előirányzat terhére, banki utalás útján közvetlenül
a Támogatott bankszámlájára történik.
11.

A támogatást a jelen szerződésben foglaltak alapján a támogatási cél megvalósítása érdekében

lehet felhasználni. A felhasználást bizonylatokkal kell alátámasztani, figyelemmel az alább felsorolt
törvények előírásaira:
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
-

a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A bizonylatokon a Támogatott képviselőjének igazolni kell, - az eredeti számlapéldányra történő
feltüntetésével (azaz a számlák záradékolásával) -, hogy a kifizetés a szerződéses feladat teljesítése
érdekében történt.
12.
A folyósított támogatás szerződés szerinti felhasználásáról részletes szakmai beszámolóval és
pénzügyi összesítővel kell elszámolni a Támogató felé. A támogatási szerződésben foglaltak
megvalósítását a Támogatott képviselőjének aláírásával kell igazolni.
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13.
Az elszámolásra vonatkozó részletszabályokat a „Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári
Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához" című, jelen szerződés 5. számú
melléklete tartalmazza.
14.
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, vagy a
szerződésben foglalt ütemezéshez képest késedelmet szenved, ezt a Támogatott haladéktalanul
köteles írásban Támogatónak bejelenteni.
A szerződés megszegésének következményei, szankciók

15.

A Támogatott a 2. pontban megjelölt támogatást kizárólag a 4. pontban rögzített cél

megvalósítására, e szerződésben rögzített feltételek betartásával rendeltetésszerűen használhatja fel.
16.
A Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra
jogosult, ha
a. Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használta fel, vagy
b. Támogatott az elbíráláshoz szükséges vagy jelen szerződésben rögzített jognyilatkozatok
bármelyikét visszavonja.
Az elállást tartalmazó nyilatkozatot ajánlott küldeményként kell postára adni. Elállás esetén Támogatott
a Támogatás teljes összegét köteles 8 banki napon belül visszafizetni a Támogató részére, a jelen
szerződésben megjelölt bankszámlaszámra.
17.

Az igénybe nem vett támogatási összeget a Támogatott köteles visszafizetni Támogató részére,

a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől
számított 8 banki napon belül.
18.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen szerződés alapján biztosított

céljellegű támogatást nem ezen támogatási szerződésben meghatározott feladat megvalósítására
használja fel, úgy a Támogató a jelen támogatási szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. Ebben az
esetben Támogatottnak az addig felhasznált összeggel el kell számolnia, a fel nem használt összeget
pedig a felmondás homályosulásától számított 8 banki napon belül vissza kell fizetnie a Támogató
részére, a jelen szerződésben megjelölt bankszámlaszámra, a Ptk. által számított késedelmi kamattal
növelten.
19.

A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogató a 16. pontban rögzített elállása, valamint a

18. pontban rögzített felmondása esetén Támogató él a 8. számú mellékletként becsatolt banki
inkasszó jogával, valamint Támogatottat 5 évig kizárhatja önkormányzati támogatás igényléséből.
20.

A Támogatott a rendelkezésére bocsátott támogatásról a jelen szerződésben foglaltak szerint

az elszámolás határidejeként megjelölt időpontig, 2023. december 31. napjáig köteles a csatolt
Elszámolási lap (4. számú melléklet) felhasználásával tételes és hiteles pénzügyi elszámolást (a

pénzügyi bizonylatok, valamint az elvégzett feladatok részletes igazolását szolgáló dokumentumok
másolatának egyidejű csatolásával), valamint szöveges beszámolót készíteni, amelyben feltünteti a
beruházásokban közreműködő vállalkozók személyét is. Az elszámolást ellenőrzés céljából - átvételi
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elismervény ellenében - a Támogató részére postai úton kell megküldeni a Budapest Főváros I. kerület
Budavári Polgármesteri Hivatal címére.
21.
A Támogatott vállalja, hogy a támogatásról szóló elszámolást jelen szerződés „Tájékoztató a
Budapest i. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások pénzügyi elszámolásához"című,
jelen szerződéshez csatolt 5. számú mellékletben foglaltak szerint teljesíti. Az elszámoláshoz
csatolandó még a kitöltött és aláírt ÁFA-Nyilatkozat is (2. számú melléklet). A Támogatott egyidejűleg
tudomásul veszi, hogy a támogatói döntés meghozatalának napja és 2023. december 31. napja közötti
időszakban keletkezett, a Támogatott nevére kiállított számlák és egyéb számviteli bizonylatok
használhatók fel az elszámoláskor.
22.
Amennyiben a Támogatott a tételes és hiteles pénzügyi elszámolásra vonatkozó
kötelezettségét elmulasztja, s ezáltal lehetetlenné teszi annak megállapítását, hogy a támogatást a
Támogatott rendeltetésszerűen használta-e fel, a Támogató kötelezheti a Támogatottat a támogatás
visszafizetésére a jelen szerződés 18. pontjában foglaltak szerinti kamattal megemelt mértékben 8
napon belül. Amennyiben a visszafizetés nem történik meg 8 napon belül, Támogató érvényesíti a jelen
szerződés 19. pontjában rögzített inkasszó jogát.
Egyéb rendelkezések

23.
A kérelem benyújtása, valamint a szerződéskötés feltételeként meghatározott nyilatkozatok,
valamint a jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.
24.
Támogatott vállalja, hogy a 4. pontban rögzített cél megvalósítása során annak
propagandájában, kiadványaiban a Támogatót nevének megjelentetésével, mint támogatót feltünteti.
25.

Támogatott képviselője kijelenti, hogy a Támogatott képviseletére és a jelen szerződés

aláírására megfelelő jogosultsággal rendelkezik, és hogy az ezzel összefüggésben felmerülő károkért a
polgári jog szabályai szerint tartozik felelősséggel a Támogató felé.
26.

Felek a jelen szerződést, mint szerződéses akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag

írták alá azzal, hogy az itt nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseit, valamint
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezéseit
tekintik irányadónak.
27.

A jelen megállapodás 5 eredeti példányban készült.

Budapest, 2022................... „ "

Budapest, 2022...............„ "

a Támogató képviseletében

a Támogatott képviseletében:
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Váradiné Naszályi Márta

Dragonics Márta elnök

polgármester
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat

Ars Sacra Alapítvány

Pénzügyi ellenjegyzés:

2022.

Jogi ellenjegyzés:

dr. Németh Mónika
jegyző

2022.
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A szerződés mellékletei:
1.
Átláthatósági nyilatkozat
2.

ÁFA-Nyilatkozat

3.

Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozat

4.

Elszámolási lap

5.

Tájékoztató a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásáról

6.

Adatkezelési tájékoztató

7.

Kérelem egyedi támogatás iránt

8.

Felhatalmazó levél

9.

De minimis nyilatkozat
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1.sz. melléklete
ÁTLÁTHATÓSÁGI NYILATKOZAT
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
1.

§ (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről

Alulírott, .............................................. mint a(z) ........................... (székhely: ..................................
adószám: ................................. ) cégjegyzésre jogosult képviselője jelen okirat aláírásával ezennel
tudomásul veszem, hogy a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat (1014 Budapest, Kapisztrán tér
1.; a továbbiakban: Önkormányzat) - az Áht. 50. § (1) bekezdése értelmében - nem biztosíthat
költségvetési támogatást olyan jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek,
amely szervezet nem minősül az Nvtv. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek1
Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom arról, hogy a ................................ (a továbbiakban:
szervezet) a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének c) ca) pontjai
alapján átlátható szervezetnek minősül. A jelen nyilatkozatom visszavonásig érvényes.
Vállalom, hogy ha a nyilatkozatban foglaltakban változás következik be, erről az Önkormányzatot
legkésőbb 5 munkanapon belül tájékoztatom. Tudomásul veszem, hogy a valótlan tartalmú nyilatkozat
alapján kötött szerződést az Önkormányzat jogosult és egyben köteles azonnali hatállyal - illetve ha
szükséges olyan időpontra, hogy a feladat ellátásáról gondoskodni tudjon - felmondani vagy - ha a
szerződés teljesítésére még nem került sor - a szerződéstől elállni.
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére.
Budapest, 2022...............
cégszerű aláírás
szervezet vezetőjének neve, titulusa

átlátható szervezet:
a)*_ az állam, a költségvetési szerv, a köztestület, a helyi önkormányzat, a nemzetiség! önkormányzat, a társulás, az egyházi
jog! személy az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os
részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági
szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan
működő részvénytársaság,
b) az olyan belföldi vagy külföldijogi személy vagyjogi személyiséggel nem rendelkezőgazdálkodó szervezet, amely megfelel
a következő feltételeknek.'
ba)*_ tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,
bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel
Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,
bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,
bet) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazatijoggal
bíró jogi személy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a ba, bb) és bc) alpont szerinti
feltételek fennállnak;
c) az a civll szervezet és a vízitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek.'
ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,
cb) a civil szervezet és a vízitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25°%ot meghaladó részesedéssel,
cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős
adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,'
1
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2. sz. melléklete
Á FA N Y I LAT K O ZAT

Alulírott, .................................................
képviselőjeként
1.

a(z)

.....................................

(adószám:............................ )

Nyilatkozom, hogy szervezetünk
ÁFA körbe tartozik/Nem tartozik ÁFA körbe*
az
ÁFÁ-t visszaigényelheti/Nem igényelheti vissza*
* A megfelelő aláhúzandó

2. Büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom, hogy szervezetünknek lejárt esedékességű
köztartozása nincsen.

Jelen nyilatkozatot a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött támogatási szerződéshez
teszem, más célra nem használható fel.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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3. sz. melléklete

NYILATKOZATOK

I.

A pályázó/kérelmező adatai
a)
-

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező természetes személy):
neve:..........................................................................................
lakcíme:....................................................................................
születési helye:......................................................................
születési ideje:......................................................................

b) (kitöltendő, ha a pályázó kérelmező gazdasági társaság):
- cégneve:.......................................................................................
- székhelye:....................................................................................
- cégjegyzékszáma:....................................................................
- adószáma:...................................................................................
képviselőjének neve:.................................................................
c)
II.

(kitöltendő, ha a pályázó/kérelmező gazdasági társaságnak nem minősülő egyéb szervezet):
neve:..........................................................................................
székhelye:................................................................................
képviselőjének neve:...........................................................
nyilvántartásba vételi okiratának száma: okiratszáma:........................................
nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:.....................................................

A pályázat/kérelem adatai
- a pályázat megnevezése (csak pályázat esetén töltendő ki):...................................

III.

a támogatandó cél:.............................................................................
pályázott/kérelmezett összeg:......................................................
Összeférhetetlenségi és érintettségi nyilatkozatok

a)

Összeférhetetlenség

Jelen nyilatkozat I. pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 6. §-ában foglalt összeférhetetlenség (ld.
Kivonat)
- fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben összeférhetetlenség áll fenn, az összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló összeférhetetlenség megszüntetése érdekében a következő intézkedésekre került sor:
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Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa

b)

Érintettség

Jelen nyilatkozat I pontjában megnevezett pályázó hivatalos képviselőjeként büntetőjogi felelősségem
tudatában kijelentem, hogy a jelen nyilatkozat II. pontjában jelölt pályázatom/egyedi támogatási
kérelmem vonatkozásában a 2007. évi CLXXXI. törvény 8. §-ában foglalt érintettség (ld. Kivonat)
- fennáll
nem áll fenn.
(A megfelelő részt kérjük aláhúzni.)
Amennyiben érintettség áll fenn, az érintettség alapjául szolgáló körülmény:

A fennálló érintettséggel kapcsolatban a 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt előírásoknak eleget
tettem.

Budapest, 2022.

cégszerű aláírás

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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4.sz. melléklete
Elszámolási lap
a Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattól
............................számú önkormányzati határozat alapján
kapott támogatáshoz

Sorszám

Számla

Szolgáltatás, áru megnevezése Számla

száma

Számla nettó ÁFA tartalom

bruttó értéke értéke (Ft)

(Ft)

(Ft)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Elszámolt összesen:
db számla

Összesen:

Összesen:

ÁFA

bruttó Ft

nettó Ft

összesen

11

tartalom

NYILATKOZAT

.......................................... ,

mint

a

..........................................................

képviselője kijelentem, hogy a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzattól a
számú önkormányzati határozat alapján kapott
....................................................................................

Ft összegű támogatás

elszámolására a jelen lapon feltüntetett bizonylatokat más intézményektől, pénzügyi forrásból kapott
pénzeszköz elszámolására nem használom fel.
Kelt:..................................(hely),....................... (év)........................ (hónap) .....(nap)

szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa
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5. sz. melléklete
ÚTMUTATÓ

a Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat által nyújtott támogatások
pénzügyi elszámolásához

Támogató a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény és a
Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívülre
nyújtott forrás átadásának rendjéről szóló 6/2022. (III. 7.) önkormányzati rendelete rendelkezései
alapján elszámolási kötelezettséggel nyújtja a támogatást. A támogatás felhasználását ellenőrizni kell.
A támogatási szerződés öt példányban készül.
Az elszámolás módja
A Támogatott szervezetnek igazolnia kell a támogatás összegének a támogatási szerződésben
meghatározott célnak megfelelő felhasználását. A támogatott célnak megfelelő felhasználást a
támogatott szervezet nevére kiállított számlák hitelesített másolatával tudja igazolni.
Az elszámolás során benyújtott fénymásolt dokumentumok (átutalásos vagy készpénzes számlák,
teljesítési igazolások, banki kivonatok) kizárólag A4-es papírformátumban fogadhatók el.
Az elszámolás kötelező mellékletei:
• a támogatott cél megvalósításáról elkészített Szöveges szakmai beszámoló,
•
•
•

a kitöltött és a támogatott szervezet képviselőjének aláírásával ellátott Elszámolási lap,
a Csatolt számlák és kapcsolódó dokumentumok hitelesített másolata, azok e tájékoztatóban
előírt mellékleteivel,
Nyilatkozatok

A szöveges beszámoló
A támogatási szerződés szerinti tényleges felhasználásról szóló rövid 1-3 oldalnyi szöveges szakmai
beszámolónak tartalmaznia kell a támogatott cél megvalósítására vonatkozó tényeket.
A Támogatónak ebből a beszámolóból kell tájékozódnia arról, hogy az általa támogatott cél valóban
megvalósult.
Elszámolási lap kitöltése
Az Elszámolási lap a Támogató által rendszeresített nyomtatvány, melynek oszlopaiban fel kell tüntetni
a csatolt számlamásolatok sorszámát, a vásárolt áru, szolgáltatás stb. megnevezését, a számla bruttó
értékét, illetve a számla nettó értékét, továbbá az áfa tartalmát.
Az Elszámolási lapon található „Nyilatkozat" rovatait ki kell tölteni a pályázati, támogatási kérelem
adataival, valamint fel kell tüntetni a Támogatási szerződésben meghatározott támogatási célt, a
támogatás összegét és az elszámolás dátumát.
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Az Elszámolási lapot kizárólag a Támogatási szerződés aláírására jogosult - azaz a Támogatott
szervezet képviseletére jogosult - személy írhatja alá. Továbbá kérjük az Elszámolási lapot a szervezet
bélyegzőjével is ellátni!
Nyilatkozatok
A Támogatott szervezetnek az elszámolás során is nyilatkoznia kell arról, hogy Áfa-visszaigénylésre
jogosult vagy sem. Amennyiben jogosult Áfa-visszaigénylésre, úgy csak a számlák nettó összegét veheti
figyelembe az elszámolásában.
Az elszámoláshoz csatolandó mellékletekről
Hitelesített számlamásolatok, záradékolás
Kérjük a számla, bizonylat eredeti példányára (nem a hátoldalára!) felvezetni az alábbi szöveget!
„Felhasználva

............................

Ft összegben a

Budapest

I.

kerület

Budavári

Önkormányzat

.......................................... számú önkormányzati határozata alapján és a BDV/........................ szerződés
szerinti támogatása terhére."

Kérjük a záradékolt számlát lemásolni, majd a másolatra ráírni: „Az eredetivel megegyező hiteles
másolat", továbbá kérjük a támogatási szerződés aláírására jogosult képviselő aláírásával, a támogatott
szervezet hivatalos bélyegzőjének lenyomatával és dátummal ellátni. Minden egyes számla esetében
így kell eljárni.
Az elszámoláshoz kizárólag azok a számlák és bizonylatok szerinti költségek fogadhatók el, amelyek a
támogatási szerződésben meghatározott támogatási cél megvalósulása kapcsán merültek fel. A számla
kiállításának dátuma nem lehet korábbi a támogatói szerződés keltezésénél, és nem léphet túl a
szerződésben megjelölt elszámolási határidőn. A számláknak ezen felül meg kell felelniük az előírt
tartalmi és formai követelményeknek. A számlákból és az elszámolási bizonylatokból egyértelműen ki
kell derülnie az átutalás vagy kifizetés tényének. Olyan számla nem csatolható, amely kifizetésre,
átutalásra vár.
Kifizetést igazoló bizonylatok
Amennyiben a számla kiegyenlítése átutalással történt, ennek megtörténtét a támogatott szervezet
bankszámla-kivonatának hitelesített másolatával kell igazolni - vagyis kötelezően csatolandó az
elszámoláshoz. A bankszámlakivonatok igazolják a számlák, bérek, adók, stb. átutalásának
megtörténtét is.
Készpénzes kifizetés esetén a kiadási pénztárbizonylat becsatolása szükséges.
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Elszámolható költségek (Csak azok az alábbi költségek számolhatóak el, amik a megkötött támogatási
szerződésben rögzített célokhoz kapcsolódnak):
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

Az
elszámolást
bizonylatok

alátámasztó

Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített
másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

- számla, vagy kifizetési jegyzék
(bérjegyzék) vagy megbízási
szerződés

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
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- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Személyi jellegű kifizetések
Költségnem megnevezése

Az
elszámolást
bizonylatok

alátámasztó

Bérköltségek

- szerződés hitelesített másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)
- kifizetési jegyzék; (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Megbízási díjak

- megbízási szerződés hitelesített

- számla vagy

másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;
- pénzügyi teljesítés igazolására

kifizetési jegyzék (bérjegyzék)

kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata
Tiszteletdíjak, honoráriumok

- megbízási szerződés hitelesített

- számla, vagy kifizetési jegyzék

másolata;
- kifizetési jegyzék (bérjegyzék)
hitelesített másolata;

(bérjegyzék) vagy
szerződés

megbízási

- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha a tiszteletdíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Ösztöndíjak

- döntés az ösztöndíjról (ki,
mennyit, mennyi időtartamra)
hitelesített másolata;
- az ösztöndíjas beszámolója az
elvégzett tevékenységről;
- pénzügyi teljesítés igazolására
kiadási pénztárbizonylat vagy
bankszámlakivonat
hitelesített
másolata (ha az ösztöndíj
kifizetése készpénzben történik,
akkor a nettó összeg átvételét a
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- ösztöndíj szerződés vagy
kifizetési bizonylat (bérjegyzék)

bizonylaton a magánszemély
aláírásával igazolja)
Dologi kiadások (anyagköltség, készletbeszerzés)
Költségnem megnevezése

Az elszámolást alátámasztó
bizonylatok

Záradékolás
(az eredeti bizonylatokon)

Irodaszer,
beszerzés

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási

- számla

nyomtatvány

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Könyv,

folyóirat

vásárlása,

előfizetése

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat
bankkivonat

- számla

teljesítés
kiadási
vagy
hitelesített

másolata
Egyéb anyagbeszerzés
élelmiszerbeszerzés)

(pl.

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási

- számla

pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (szolgáltatással összefüggő kiadások)
Étkezési költség

megrendelő
másolata;

hitelesített

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Utazással,

kiküldetéssel,

szállítással
költségek

összefüggő

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
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- számla

* Amennyiben a támogatott szervezet gépjárművét használták, szükséges csatolni hitelesített
másolat formájában a kiküldetési rendelvényt és a benzinszámlákat.
Ha magántulajdonban lévő gépjárművet használnak hivatalos célra, úgy kérjük csatolni a
kiküldetési rendelvényt és az útnyilvántartást, valamint az elszámolást is, szintén hitelesített
másolat formájában.
Autóbusz bérlése esetében kérjük csatolni a jármű menetlevelének hitelesített másolatát.
Kommunikációs szolgáltatások
(telefon, internet, posta)

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés

- számla

igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Informatikai,
rendszerüzemeltetési
és
webfejlesztési szolgáltatások
díja

- szerződés vagy megrendelő
hitelesített másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés

- számla

igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Bérleti díjak

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Közüzemi díjak

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;

- számla

pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Karbantartási,
szolgáltatások díja

javítási

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
igazolására
pénztárbizonylat
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teljesítés
kiadási
vagy

- számla

bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Szakértői, oktatási, képzési,
tanácsadói és biztosítási díjak

megrendelő
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés

- számla

igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Szállásköltség

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Reprezentációs költségek

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat
hitelesített másolata
Média-

és

reklámkiadások

nyomdaköltsége

-

megrendelő

hitelesített

- számla

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata

Egyéb szolgáltatások díja

-

megrendelő

hitelesített

másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Dologi kiadások (beruházások és tárgyi eszközök beszerzése)*
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- számla

Ingatlanok, gépek és egyéb
eszközök felújítása

- árajánlat, megrendelő és
szerződés
a
kivitelezésre
hitelesített másolata;

- számla

- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
Eszközök vásárlása, előállítása

- árajánlat,

megrendelő és

- számla

szerződés
hitelesített
másolata;
- számla hitelesített másolata;
pénzügyi
teljesítés
igazolására
kiadási
pénztárbizonylat
vagy
bankszámlakivonat hitelesített
másolata
* Amennyiben - a támogatási szerződésnek megfelelően - a támogatásból tárgyi eszközök
beszerzésére is sor kerül, és annak értéke meghaladja a 100 000 Ft, azaz százezer forint
értékhatárt, úgy mellékelni kell az eszköz beszerzésének vagy szolgáltatás megrendelésének írásos
és számviteli nyilvántartásba vételére vonatkozó dokumentumát, illetve használatra átadás esetén
az átadás-átvételi jegyzőkönyv hitelesített másolatát.
Amennyiben - a támogatott az elszámolás során a fenti értékhatár feletti áru beszerzés írásos
dokumentumait nem csatolja, akkor az elszámolás során az értékhatár feletti számlák/bizonylatok
nem vehetők figyelembe.
A TÁMOGATÁS MEGHIÚSULÁSA
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, ezt a Támogatott
haladéktalanul köteles jelezni.
Támogató egyoldalú, írásban előterjesztett nyilatkozatával a szerződéstől való elállásra jogosult, ha
• a Támogatott a támogatást nem a szerződésben meghatározott célra használja fel,
•

a Támogatott a szükséges jognyilatkozatok bármelyikét visszavonja.

Az igénybe nem vett támogatási összeg visszavonásra kerül, melyet a Támogatott/Pályázó köteles
visszafizetni a meghiúsulás, illetve akadály bekövetkeztétől számított nyolc banki napon belül.
Az elszámolási határidő módosítása
Amennyiben a támogatott cél megvalósítása várhatóan nem fejeződik be a Támogatási szerződésben
rögzített elszámolási határidőre, ezt a Támogatott haladéktalanul köteles jelezni.
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A Támogatott kérheti az elszámolási határidő módosítását. Erre kizárólag írásban, legkésőbb az
elszámolási határidő előtt húsz munkanappal, megalapozott indokkal van lehetősége. A határidő
módosításának jóváhagyását illetve elutasítását a Támogató írásban köteles közölni a Támogatottal.
A kapott támogatási összeg és a felhasznált támogatási összeg közötti különbség kezelése
Az elszámolás során kimutatott maradványt - felhasználásra nem került támogatás összegét - a
Támogatott köteles az elszámolás benyújtásával egyidejűleg visszautalni a Támogató bankszámlájára.
A kisösszegű - 1 000 Ft, azaz ezer forint alatti - maradványt nem kell visszafizetni.
A kapott támogatási összeg mértékének változásakor a különbség kezelése
A támogatott cél megvalósítása közben kimutatott támogatás mértékének növekedése (pl. a saját
forrás csökkenése vagy a támogatott cél költségeinek csökkenése) esetén a mérték növekedésből
adódó különbözetre újabb támogatást kell igényelni, illetve a fennálló szerződés módosítását kell
kezdeményezni a Támogató felé.
Elutasítás esetén a különbözetet az elszámolás benyújtásával egyidejűleg a Támogatott köteles
visszautalni a Támogató bankszámlájára.
Devizás tételek elszámolása
Az elnyert támogatás forintban meghatározott teljes összegét kapja meg a Támogatott az általa kért
devizanemben, amennyiben nem rendelkezik HUF alapú bankszámlával vagy a számlavezető bankja
nem tudja jóváírni számára a HUF devizanemben teljesült átutalást. Mivel a Támogató a számlavezető
bankjában Magyarországon felmerült banki átváltási és átutalási költségeket átvállalja, emiatt
Támogatottnak csak a (támogatási szerződésben meghatározott devizában) saját számlavezető
bankjában levont - a támogatás átutalásával kapcsolatosan felmerült - banki költségekkel és a
támogatott cél megvalósításával kapcsolatos kiadásokkal kell elszámolnia. A támogatás juttatásának
napján és a támogatás felhasználásakor, elszámolásakor fennálló Ft/Deviza árfolyam-változások
hatásával nem kell elszámolni.
A HUF-tól eltérő devizanemben kiállított számla esetén, a számlán szereplő teljesítési időpont szerinti
hivatalos MNB középárfolyamon kerülhet a számla elszámolásra. A magyartól eltérő nyelven kiállított
számláról és a hozzá kapcsolódó alátámasztó dokumentumokról a Támogatottnak hiteles fordítást kell
benyújtania az elszámoláskor. (A fordítás lehet a kedvezményezett által készített, cégszerű aláírásával
hitelesített vagy fordítóiroda által készített és hitelesített fordítás.)
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Kivonat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényből

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban
a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve
ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó
személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az
egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy
fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott
fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),
fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai
parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,
g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.
8. § (1) Ha a pályázó
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,
b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben
az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének
tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával
egyidejűleg.
(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés
előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon
történő közzétételét.
(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.
14. § A pályázó a pályázati anyaghoz csatolva írásban nyilatkozik arról, hogy nem esik a 6. §-ban
foglalt korlátozás alá. A nyilatkozat csatolása nélkül a pályázat érvénytelen. A nyilatkozatnak
tartalmaznia kell az alábbiakat:
a) a természetes személy pályázó neve, lakcíme, születési ideje és helye,
b) a pályázó gazdasági társaság, cégneve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, képviselőjének
neve,
c) a pályázó egyéb szervezet neve, székhelye, képviselőjének neve, nyilvántartásba vételi okiratának
száma, a nyilvántartásba vevő szerv megnevezése,
d) az e törvény szerinti érintettség, összeférhetetlenség ténye vagy ezek hiánya,
e) az érintettség, összeférhetetlenség alapjául szolgáló körülmények leírása,
f) nyilatkozat arról, hogy a pályázó e törvény rendelkezéseinek eleget tett érintettségével
kapcsolatban, illetve összeférhetetlensége megszüntetése érdekében.
2. § (1) E törvény alkalmazásában
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d) kizárt közjogi tisztségviselő: a Kormány tagja, a kormánybiztos, a miniszterelnöki biztos, a
miniszteri biztos, az államtitkár, a közigazgatási államtitkár, a helyettes államtitkár, a megyei közgyűlés
elnöke, a fővárosi közgyűlés esetében a főpolgármester, a területfejlesztésről és a területrendezésről
szóló törvény által meghatározott regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselői, felügyelő
bizottsága tagjai, illetve az Ágazati Operatív Programok Közreműködő szervezetei vezető tisztségviselői
és ellenőrző szervének tagjai;
e) nem kizárt közjogi tisztségviselő: a köztársasági elnök, az Országgyűlés által választott vagy a
köztársasági elnök által kinevezett tisztségviselő, az országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
a nemzetiségi szószóló, a polgármester, az alpolgármester, a főpolgármester, a főpolgármester
helyettes, a helyi önkormányzati képviselő, a helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, a központi államigazgatási szerv - a d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei;
(4) E törvény alkalmazásában valamely személy tulajdonában álló gazdasági társaságnak minősül
a) a legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
b) a bármilyen arányban tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot),
c) a tulajdonában álló b) pont szerinti társaság
ca) legalább 5%-os tulajdonában álló nyilvánosan működő részvénytársaság,
cb) bármilyen arányú tulajdonában álló gazdasági társaság (ide nem értve a nyilvánosan működő
részvénytársaságot).
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6. sz. melléklet
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal kötött szerződéshez

Tisztelt Érintett! A Budapest I. Kerület Budavári Önkormányzat (székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán
tér 1., a továbbiakban: Önkormányzat) és Ön között létrejött szerződés alapján a szerződés teljesítése,
támogatás utalása, valamint az Önkormányzat jogszabályban foglalt kötelezettségeinek teljesítése
céljából a személyes adatait - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében
történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK Irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelet (a továbbiakban: GDPR)
előírásainak betartásával - az alábbiak szerint használjuk fel:
1.

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége:

Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal
székhely: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@budavar.hu
2.
A kezelt személyes adatok köre: családi név, utónév, email cím, telefonszám.
3.
Az adatkezelés jogalapja: olyan szerződés teljesítése, amelyben az adatkezeléssel érintett az
egyik fél (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a
továbbiakban: Art.) 1. melléklete.
4.
Az adatkezelés célja: A szerződés teljesítése, valamint az Art. 16. § (1) bekezdésben az állami
adó- és vámhatóság felé előírt bejelentési kötelezettség teljesítése, valamint a Hivatal közzétételi
kötelezettségének teljesítése.
5.
Az adatkezelés időtartama: Valamennyi adat tekintetében az önkormányzati hivatalok egységes
irattári tervének kiadásáról szóló 78/2012. (XII.28.) BM rendeletben foglaltak szerint 5 év. A számviteli
bizonylatok megőrzési ideje: 8 év
6.
Az adatokhoz való hozzáférés: A személyes adatokhoz a Hivatal munkatársai, akik a szerződés
előkészítésében, teljesítésében részt vesznek.
7.
Az adatkezeléssel kapcsolatban az érintett jogai: a GDPR 13. cikk (2) bekezdés alapján:
7.1.
A tájékoztatás kéréshez valc> jog
Az érintett személy az adatkezelő 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban
tájékoztatást kérhet a Hivataltól arról, hogy milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen
adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli, a Hivatal, kinek, mikor, milyen jogszabály
alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.
A Hivatal az érintett kérelmét legfeljebb egy hónapon belül, az általa megadott elérhetőségre küldött
levélben teljesíti.
72.
A helyesbítéshez való) jog
Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a Hivatal módosítsa
valamely személyes adatát.
7.3.
A törléshez valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül írásban kérheti a Hivataltól a
személyes adatainak a törlését, kivéve, ha az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy jogi igények
előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez szükséges a kezelése.
74
Adatkezelés korlátozásához (zárolásához) valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy a
személyes adatait a Hivatal korlátozza az adatkezelést, ha az érintett vitatja azok pontosságát, arra az
időtartamra, amíg az adatkezelő ellenőrzi személyes adatok pontosságát, az adatkezelés jogellenes, és
az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, az adatkezelőnek
már nincsen szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi
igények érvényesítéséhez, előterjesztéséhez vagy védelméhez, vagy az érintett tiltakozott az
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adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg megállapításra kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai
elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
7.5.
A tiltakozáshoz valójog
Az érintett személy az 1. pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tiltakozhat az
adatkezelés ellen, ha a Hivatal személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljából továbbítaná, felhasználná.
Az érintett jogainak gyakorlása iránti kérelmet Budapest Főváros I. Kerület Budavári Polgármesteri
Hivatal jegyzőjénél lehet előterjeszteni személyesen, az adatkezelő székhelyén, postai úton vagy
elektronikusan az adatvedelem@budavar.hu email címen. A jegyző a kérelmet 25 napon belül
megvizsgálja és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat vagy a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság vizsgálatát kezdeményezheti.
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság,
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.
Telefon: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu;
web oldala: https://www.naih.hu
A jogérvényesítés módjára az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló
2011. évi CXII. törvény 22. § és 23. §-ai, valamint az 52. § - 58. § -ai vonatkoznak.
A Budapest Főváros I. kerület Budavári Polgármesteri Hivatal adatkezelését az Adatkezelési tájékoztató
alapján megismertem.

Budapest, 2022.
cégszerű aláírás
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8.sz. melléklete
FELHATALMAZÓ LEVÉL
azonnali beszedési megbízás alkalmazására
az................................... ügyiratszámú támogatási szerződéshez

(számlavezető neve)
Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére az alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás teljesítésére a következőkben foglalt
feltételekkel:
Támogatás megnevezése:
Támogatás ügyiratszáma:
Fizető fél számlatulajdonos megnevezése:
Felhatalmazással érintett
pénzforgalmi jelzőszáma:

fizetési

számláinak

Kedvezményezett neve:
Kedvezményezett
jelzőszáma:

számlájának

Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
pénzforgalmi

Raiffeisen Bank Zrt.
120101 54-00379543-00100000

A felhatalmazás időtartama: 2022.............................. naptól -.............................................. napig
A beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni.
Fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap.
Jelen felhatalmazás a fent rögzített felhatalmazási időtartam lejártáig érvényes, az időtartam lejártával
a Kedvezményezett írásbeli hozzájárulása nélkül automatikusan megszűnik.
Budapest, 2022....................
szervezet neve

szervezet vezetőjének neve, titulusa

(számlavezető bank)
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