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2. A kérelem/pályázat célja: 

Egyhetes intenzív felkészülés a Balatonalmádi Zenei táborban, ahol egy 2016. őszére 
tervezett norvégiai vendégszereplés szakmai előkészítését tervezzük. 

3 . A megvalósítandó cél érdekében folytatott tevékenység leírása: 

1. Kérelmező/pályázó szervezet adatai 

1.1 A szervezet megnevezése: Zenével A Holnapért Alapítvány 

1.2 A szervezet székhelye: Budapest 1165 Táncsics utca 7. 

1.3 Az aláírásra jogosult képviselő neve, címe: Dr. Raffay Géza Istvánné 

1.4 A szervezet adószáma: 18166710-1-42 

1.5 A szervezet és az aláírásra jogosult képviselő elérhetősége (telefonszám, e-mail cím): 

06-1-403 2093, info@razeneiskola.hu 

1.6 A szervezet pénzintézeti számlaszámai: 
O T P 11716008-20161695-00000000 

1.7 Előző támogatási elszámolás benyújtásának dátuma: 

1.8 Előző üzleti évre vonatkozó beszámoló letétbe helyezésének dátuma: 

mailto:info@razeneiskola.hu


4. A programban résztvevők létszáma és életkoruk: 19 fő, 15 és 22 év között 

5. A program/pályázat tervezett megvalósítása: 

- kezdő időpont: 2016. július 18. 
befejező időpont: 2016. július 25. 

6. A támogatási igény 

6.1. A program/pályázat megvalósításának teljes költségigénye: 

6.2. Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: 

6.3. Megvalósításhoz szükséges támogatási igény: 

6.4. Megvalósításhoz szükséges egyéb forrás: 

7. 

665 OOOFt 

Ft 

200 000 Ft 

465 OOOFt 

A program/pályázat költségvetés-tervezete:* Bevétel: Kiadás: 

- Személyi jellegíi: 

- Járulékok: 

- D o l o g i jellegíi: 665 000 Ft 

- Felhalmozási jellegíi: 

Összesen: 665 000 Ft 



8. Az ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni: 

1. sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 
szóló NYILATKOZAT 

2. sz. melléklet Átláthatósági nyilatkozat 
3. sz. melléklet Rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének teljesüléséről, valamint a 

kérelmező/pályázó támogatásra vonatkozó adólevonási jogáról szóló NYILATKOZAT 
(Központosított illetmény-számfejtési rendszer alá tartozó költségvetési szerv esetében nem kell 
csatolni.) 

Az Adatlaphoz csatolni kell továbbá**: 
• A kérelmező/pályázó nevében aláírásra jogosuh személy közjegyző által hitelesített aláírás 

mintája. 
• A létesítő okiratát vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratát. 

** A benyújtandó dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény 
benyújtásától számított 30 napnál régebbi. 
(A Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat által fermtartott köhségvetési intézmény 
esetén nem kell benyújtani.) 

Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályázatához nem csatolja a 
felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra sem pótolja, a polgármester 
a kérelmef pályázatot elutasítja. 

Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkormányzat, stb.) nincs. 

Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást nem a megjelölt célra fordítom, illetve 
nem a megjelölt módon, vagy határidőben számolok el a kapott támogatással, úgy a 
támogatás összege az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerint a mindenkor 
érvényes kamatokkal együtt visszafizetendő. 

Tudomásul veszem, hogy a támogatás csak a évben és csak a pályázatban/kérelemben 
megfogalmazott tevékenységre használható fel, továbbá az elnyert támogatással és a vállalt 
önrésszel a határidőn belül köteles vagyok elszámolni, a tevékenység megvalósulásáról tömör 
írásos beszámolót készíteni. Az elszámolási határidő be nem tartása a következő évi 
önkormányzati támogatás megvonását vonja maga után. 

Vállalom, hogy a nyilvánosság előtt megjelenő eseményeken, valamint annak 
eredményeképpen létrejövő elektronikus vagy nyomtatott kiadványokon a Budapest Főváros 
XVI. kerületi Önkormányzat megnevezésével a nyilvánosság tudomására hozom az 
önkormányzati támogatás tényét. 

Vállalom, hogy a bizottsági támogatással megrendezésre kerülő program pontos időpontjáról 
és helyszínéről a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzatot a program konkrét 
megvalósulását megelőző 1 héttel tájékoztatom. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a 20.-(^ év . . . 0 . ^ . . . . hó .3.. napján kiállított és az Önkormányzat 
részére 20. . . év hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
Önkormányzat részéről elfogadott aláírási címpéldány okiratban foglalt adatok nem 
változtak. 

napján kiállított és az Önkormányzat Alulírott nyilatkozom, hogy a 20 
részére 20. . . év hó nap, 
Önkormányzat részéről elfogad 
változtak. 

Dátum: 2Q\á-...'3uAaf^ÍyS:^\i.k 

céljából rendelkezésre bocsátott és az 
teli okiratában foglalt adatok nem 

^ ír 
kérelmező/pályázó/ aláírása 



NYILATKOZAT 

az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű 

támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottság! 

rendelet (HL L 352. , 2013.12.24. , 1. o.) szerinti csekély összegű (de minimis) támogatás 

esetén 

1. Kedvezményezett adatai 

Név: Zenével A Holnapért Alapítvány 

Adószám: 18166710-1-42 

Elérthetőség: 
Bp., 1165 Táncsics utca 7. 
Tel.:06-l-403 2093 

Aláírásra jogosult képviselő: Dr. Raffay Géza Istvánné 

E-mail cím: info@razeneiskola.hu 

(jelölje X-szel) 
• Egyesülés a folyamatban lévő' és az azt megelőző két adóév során 
r~| Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

Egyesülés, szétválás ideje: Egyesülés, szétválás ideje: 
(év) (hónap) (nap) 

Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a 
kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU 
bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, a 
következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek. 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a 
kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra 
nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, 
amelyek elbírálása folyamatban van). 

Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához 
szükséges adatokat is tartalmazzák.^ 

' Az egyesü lé s által ér intet t vállalkozásoknak nyújtott valamennyi korábbi csekély ö s szegű támogatás t bele kell számítani az 
egyesülés révén lé trejövő, vagy jogutód pályázó csekély ö s s z e g ű támogatás i kere tébe . Az egyesülés t m e g e l ő z ő e n 
Jogszerűen odaí té l t cseké ly ö s s z e g ű támogatás később is jogszerű marad. 

Ha egy vállalkozás két vagy t ö b b vállalkozásra válik szét , a szétválást m e g e l ő z ő e n nyújtott csekély összegű t á m o g a t á s t az 
eredet i leg a t á m o g a t á s b a n részesülő azon vállalkozásnak kell betudni , amely a csekély összegű támogatással t á m o g a t o t t 
t e v é k e n y s é g e t átvállalta. Ha ennek meghatározására nincs l e h e t ő s é g , a csekély ö s s z e g ű támogatás t a saját t ő k é n e k a 
szétválás t é n y l e g e s időpontjában érvényes könyv szerinti ér téke alapján arányosan el kell osztani a szétválás által ér intet t 
vállalkozások között . 

mailto:info@razeneiskola.hu


2. Csekély összegű támogatások^ 

Sor
szám 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 

rendelet száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye
zettje és célja 

A támogatást 
ellenszolgáltatás 
fejében végzett 
közúti kereske
delmi árufuva
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj
tásának 
dátuma^ 

Odaítélés 
dátuma 

Támogatás 
összege 

Támogatás bruttó 
támogatástartalma" 

Sor
szám 

Támogatás 
jogalapja 
(bizottsági 

rendelet száma) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatás 
kedvezménye
zettje és célja 

A támogatást 
ellenszolgáltatás 
fejében végzett 
közúti kereske
delmi árufuva
rozáshoz vette 

igénybe? 

Kérelem 
benyúj
tásának 
dátuma^ 

Odaítélés 
dátuma 

Forint Euró Forint Euró 

1. 102/2014. 
(IV.23) Kt. 
határozat 

Iktatószám: 
4/16563-
04/2014 

XVI.ker. 
Önkormányzat 

Mátyásföldi 
Fúvószenekar 
székelyföldi 

koncertsorozaton 
való részvétel 

2014.03.05. 2014.06.0 
2. 

2 000 
OOO.-Ft 

6606 
,98.-
Euró 

2 000 00 
O.-Ft 

6606,98.-
Euró 

Az egyesü lésre é s szétválásra vonatkozó szabályok, valamint és az egy és ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tek inte tében is ki kell tölteni. 
^ Amennyiben a támogatásról még nem született döntés . 
" Az európai uniós versenyjogi ér te l emben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról é s a regionális támogatás i térképről szóló 3 7 / 2 0 1 1 . 
3 7 / 2 0 1 1 . (III, 22.) Korm. rendelet] 2. mel léklete alapján. 

II. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 



3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról 
Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében 
a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak. 
Vállalkozás neve Adószáma 
-

Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható 
kockázatfinanszírozási célú (kockázatitőke-támogatás) intézkedéssel vagy azonos elszámolható 
költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással, amennyiben az így halmozott ősszeg 
meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában 
meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően 
a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.^ 

Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen kockázatfinanszírozási célú 
intézkedésre vonatkozó, vagy a jelen pályázattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható 
költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó állami támogatásra nyújtott be támogatási 
kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása 
folyamatban van). 

Itt kizárólag a kedvezményeze t t tek inte tében kell nyilatkozni, az egyesülésre és szétválásra v o n a t k o z ó szabályok, az egy és 
ugyanazon vállalkozás fogalma által érintett vállalkozások tek inte tében nem. 



4. Adatok a kockázatfinanszírozási célú intézkedések vagy azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra 

Sor
szám 

Támogatás 
jogalapja 

(uniós 
állami 

támogatási 
szabály) 

Támogatást 
nyújtó 

szervezet 

Támogatási 
kategória 

(pl. regionális 
beruházási 
támogatás) 

Kérelem 
benyújtásának 

dátuma^ 

Odaítélés 
dátuma 

Kockázatfinanszírozási 
célú intézkedés teljes 
összege jelentértéken 

/azonos 
elszámolható 

költségek teljes 
összege jelentértéken 

Forint Euró 

Kockázatfinanszíro
zási célú intézkedés 

vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma / 

azonos 
elszámolható 

költségek 
vonatkozásában 
nyújtott állami 

támogatás bruttó 
támogatástartalma^ 

Forint Euró" 

Maximális 
támogatási 
intezitás (%) 

vagy 
maximális 

támogatási 
összeg 

Amennyiben a támogatásról m é g nem született döntés . 
' A 3 7 / 2 0 1 1 . (III. 22.) Korm. rendelet 2 . mel léklete alapján. 
' A 3 7 / 2 0 1 1 . (III. 22.) Korm. rendelet 35 . §-a alapján kell kiszámítani: 
Ha létező támogatási program másként nem rendelkezik, az uniós állami támogatási szabályokban, euróban meghatározott összegek forintra történő átszámításánál a támogatási döntés 
napját megelőző hónap utolsó napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, két tizedes jegy pontossággal meghatározott devizaárfolyam alkalmazandó. 



Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok és a fent megadott 
adatok helyesek. 

Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja. 

Kelt: l ^ U x í ^ z p ^ ^ / ^-^uu.Ál, 

Kedvezményezet 
(aláírás, pecsét) 



N Y I L A T K O Z A T 

A támogatást igénylő adatai: 
ff 

név: , , ^ c 2 u ^ w < £ . | o ^ c - U ^ p e t ^ i hKoiJdoku,^ 
székhely: - R u ^ p ^ ^ ^ ^ 5 5 - X A ^ ^ . ; ^ ^ ^ . ^ . 
képviselő neve: ' ' D v l ? ^ ^ ^ ^ ^ ^ W t u ^ ^ ^ i 
nyilvántartási szám: ¿7,^ - 7̂C>ÍS> ^ & t , , ^ 
nyilvántartást vezető szerv neve: Tá'uir«fl's<" i/vp̂ ^̂ '-j-
adószám: AffA ééf A<P ̂  4 - U:^ 
bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet: ÁÁl^XécoS — 2<^A6> A(5•3 6^ 0~X P 

Alulírott, . .^{ií^...^^Z<^...ldt.U^J^.ií'/Á., mint a támogatást igénylő szervezet képviseletére 
jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 

az általam képviseh szervezet megfelel az Áht. 50. § (1) a) pontjában a rendezett munkaügyi 
kapcsolatok vonatkozásában meghatározott feltételeknek, valamint az Áht. 50. § (1) bekezdése szerint 
vizsgálandó jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet adatait rendelkezésre bocsátja. 

VAGY 
az általam képviseh szervezet vonatkozásában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye - munkavállaló foglalkoztatásának hiányában - nem 
értelmezhető; 

VAGY 

az áhalam képviseh szervezetre Magyarországon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 

2*. a támogatási igényben foglaU cél tekintetében az általam képviseh szervezetet 
adólevonási jog megilleti, illetve az adóterhet másra áthárítja; 

VAGY 
adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítjaát; 

* A megfelelő rész aláhúzandó 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a valóságnak megfelel. 

Kelt, "gp- íoAé^ juM. Á3^ 



Támogatott neve: Zenével A Holnapért Alapítvány 

Átláthatósági nyilatkozat 

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi 
CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről 

I . Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek 
k\u\\xo\!íPr^P0vük<^fMy^.^.{xé^^^ ...(székhely)#'/í.fM:^i,(adószám) törvényes képviselője 
nyilatkozom, hogy az általam képviseft'^zervezét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § 
(1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) 
bekezdés l.a) pontja szerint [a megfelelő aláhúzandó] 

a) az állam, 
b) a köhségvetési szerv, 
c) a köztestület, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) a nemzetiségi önkormányzat, 
f) a társulás, 
g) az egyházi jogi személy, 
h) az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 
100%-os részesedéssel rendelkezik, 
i) a nemzetközi szervezet 
j) a külföldi állam, 
k) a külföldi helyhatóság, 
I) a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az 
m) Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett 
nyilvánosan működő részvénytársaság, 

ezért átlátható szervezetnek minősül. 

n . Az I . pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rende lkező 
gazdálkodó szervezetek 

1. Alulírott, (név), m i n t a 
, (cégnév) 

(székhely) (adószám) törvényes 
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviseh szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2 0 1 1 . évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) az ál talam képvisel t szervezet olyan belföldi vagy külföldi jog i személy vagy jog i személyiséggel 
nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek: 
aa) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 

szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelvről a 2. pontban 
nvilatkozom. és 

ah)[a megfelelő aláhúzandó], 

az Európai Unió tagállamában, 
• az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, 
• a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, 

olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről 
szóló egyezménye van 
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és ez az ország: [ország megnevezése] , és 
ac) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi 
társaságnak, amelvről a 3. pontban nyilatkozom és 
ad) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással 
vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében 
az aa), ab) és ac) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelvről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Tényleges tulajdonos Születési hely és idő Anyja neve 
Részesedés 
mértéke %-ban 

3. Nyilatkozat a külföldi ellenőrzött társasági minősítésről**: 

Amennyiben a Támogatott nem magyarországi székhelyű, és üzletvezetésének helye külföldön van, és 
székhelye, illetősége az Európai Unió tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, 
amellyel Magyarországnak hatályos egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a 
pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott 
államban lévő kapcsolt vállalkozásai áhal együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott 
munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint 
(amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a Támogatott magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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4. Nyilatkozat a közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
bíró államháztartáson kívüli jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet 
átláthatóságáról 

4.1. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal 
(továbbiakban: részesedés mértéke) bíró jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó 
szervezet(ek) és adóilletőségük: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

4.2. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró j og i 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Tényleges 
tulajdonos(ok) 

Születési hely és 
idő 

Anyja neve Részesedés 
mértéke 
%-ban 

4.3. A közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással, szavazati joggal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 4 .1 . pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől 
kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt 
vállalkozásai által együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó 
szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban termelő, 
feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáltató, 
befektetői, valamint kereskedelmi 
tevékenységéből származó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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III. Civil szervezetek, vízitársulatok 

1. Alulírott, ,Dr Raffay Géza Istvánné (név), mint 
a Zenével A Holnapért Alapítvány (civil szervezet, vízitársulat 
neve) Budapest 1165 Táncsics utca 7. (székhely) 18166710-1-42 (adószám) 
törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés c) pontjának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. c) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) Az általam képviselt szervezet vezető tisztségviselői: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Születési hely és 
idő 

Anyja neve 

1. Dr. Raffav Géza Istvánné BD.1945.03.30. Nveaxai Maréit 
2. Válóczi Iljlikó Bn. 1978.02.27. Dr.Veres Ildikó 
3. Zólyomi Árpád BD.1983.10.12. Vékássy Ilona 
4. Varea Gvörev Abonv 1947.10.27. Szebeni Karolirj 
5. Maslóczki Istvánné BD. 1960.06.09. Szwaikovszky Eva 
6. Maior Edit BD.1940.09.30. Gutmann Gizella 
7. Duliskovich Dorottya Bp.1962.05.19. Tóth Anna Katalin 
8. Goda Krisztina Bp. 1966.06.09. 
9. Nagy Ildikó 

b) Az általam képviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezető tisztségviselői az alábbi 
szervezet(ek)ben rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel: 

Srsz. Vezető tisztségviselő Szervezet neve Szervezet 
adószáma 

Részesedés 
mértéke %-
ban 

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) átlátható szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről a 2. pontban nyilatkozom. 
ch) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, 
amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, amelvről a 3. pontban 
nyilatkozom. 
cc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött 
külföldi 
társaságnak**, amelyről a 3. pontban nyilatkozom, 
cd)a szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati 
joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az ca), ch) és 
cc) alpont szerinti fehételek fennállnak, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 
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2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

A b ) pont szerinti szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i)*: 

Srsz. Gazdálkodó szervezet 
neve 

Tényleges 
tulajdonos 

Születési hely és idő Anyja neve Részesedés 
mértéke %-
ban 

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet átláthatóságáról 

3 .1 . A b) pont szerinti szervezet(ek) adóilletősége 

Srsz. Gazdálkodó szervezet neve Szervezet adószáma Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége 

5.2. A b) szerinti szervezetek ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja 
meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az 
adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai áhal együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban 
foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, szolgáható, befektetői, 
valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány százaléka az összes bevételének, az alábbiak 
szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb táblázat kitöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 
szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 
származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 
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4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az átláthatóságáról, amelyek közvetlenül vagy közvetetten több 
mint 25%-OS tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazdálkodó szervezetben, 
amelyben a civil szervezet, vízitársulat vagy ezek vezető tisztségviselői 25%-ot meghaladó részesedéssel 
rendelkeznek 

Srsz. Gazdálkodó 
szervezet 
neve 

Adószám Részesedés 
mértéke %-
ban 

Adóilletősége tényleges 
tulaj donos(ok) 

tényleges tulajdonos 
születési helye és ideié 

Amennyiben a fenti táblázatban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECD tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak hatályos 
egyezménye van a kettős adóztatás elkerülésére, kérjük adja meg a pályázat benyújtásának évétől kezdődően az 
utolsó lezárt adóévig, hogy a gazdálkodó szervezet és az adott államban lévő kapcsolt vállalkozásai által 
együttesen saját eszközzel és munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalókkal végzett termelő, feldolgozó, 
mezőgazdasági, szolgáltató, befektetői, valamint kereskedelmi tevékenységéből származó bevétele hány 
százaléka az összes bevételének, az alábbiak szerint (amennyiben több gazdálkodó szervezet van, kérjük újabb 
táblázat khöltését): 

adóév Gazdálkodó szervezet neve Az illetőség szerinti országban 
termelő, feldolgozó, mezőgazdasági, 

szolgáltató, befektetői, valamint 
kereskedelmi tevékenységéből 

származó bevételének aránya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarországi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

Kijelentem, hogy az általam képviseh szervezet alapító (létesítő) okirata, illetve külön jogszabály szerinti 
nyilvántartásba vételt igazoló okirata alapján jogosult vagyok a szervezet képviseletére (és cégjegyzésére). 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a valóságnak megfelelnek. 

A fent megadott adatokban bekövetkező váhozást 8 napon belül, az új adatokra vonatkozó nyilatkozat 
megküldésével jelzem. 

Kelt, ^.uM^^.^.. 

törvényes képviselő neve. 

cégszerű aláírás 

A* és ** jelölt fogalmak ma^arázatát a kitöltési segédlet tartalmazza. 
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NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszűntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményezt^^Qggii 

Kelt: , 1 ^ A C. Â" ^ í-vV ^ AO 

képviselőjeN 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeU 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, 
fi 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 együttmiiködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
ft>) amely a p%ázat 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 közeh hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelöH 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

A Támogatott neve: % \ \WT"Í \ 

Természetes személy lakcíme: '3> p U f H "^"t Isiwv f-̂ A 0 t̂ ^ K\C -í í". 

Születési helye, ideje: ^ ^ g q ^ ( d ^ «̂  ^ • 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 
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Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdemény^ 

K e l t : - ^ p . ^ ^ V Í V V K S ^0 -

képviselője 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeh 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, 
j() 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: páit), 
fb) amely a pályázat kiírását megelőző 6t 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

t 
A Támogatott neve: "-J)l_ X4 \^r=r^M (Sí^'^-^tJ^ 

Természetes személy lakcíme: "^P- ' ^ ' ^ ' ' ^ 3fc>- J 
Születési helye, ideje: IGJ^ - / ' í ? ^ Mss^^'^^s^U.g:-S" «̂  • ^"3 • 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelöh szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: i 7p I 
Születési helye, ideje: [Sfí, hW^h 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI, törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: -Zh p - k-M C • wvV s /('O -

képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aj aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeh hozzátartozója, 
d) az aj-c) pontban megjelöU 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)-cj 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, 
j9 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 közeh 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: 0-í\ Q M 

Természetes személy lakcíme: ~ i p ^ ^ ;L A. v i '̂ ^̂  <̂  
Születési helye, ideje: ^líií^ ^£)(pC.£^S t>/SBíL iZO^ 

P4 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma; 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: ^-K^fvvV^ü / i ^ • 

képvisi 

6. §(1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
a) aki a pályázati eljárásban döntés-elökészítöként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeh hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelöh 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, 
fiazaz 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 közeh 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: Vl4\ 01- ^"1" 

Természetes személy lakcíme: h^G{ k ^ ^ ÍAV \ ^ K. V c<^ ~:^C • 
Születési helye, ideje: ^-^^ K^^-^ ^ . 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 7[ 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

képviselője: / 
y 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
oj aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeU 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, 
j() az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy 
fa) amely a pályázat kihását megelőző öt évben együttmiiködési 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) 2ÍL a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelöh 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: \ ) P 
Születési helye, ideje: - ^ ^ C>j 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

VV \K. L \ 3 , 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszűntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: 7 ^ ;l3AC. ^"^wV^ 40 . 

képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aki a pályázati eljárásban döntés-elökészítöként közreműködő vagy döntéshozó, 

b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeh 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 ügymtéző vagy képviseleti szervének tagja, 
j() 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; páit), 
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 közeh 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: ^ 
Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: /) ^ , ^ 

képviselője: 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aj aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeh hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelöh 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, 
i) 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), 
p) amely a f&yiaiiS. 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 közeh hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelöh 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: 

Természetes személy lakcíme: A 'l C ^ Su^rKfES i &^^'^-k:)OY^ U • / B í- J 
Születési helye, ideje: ur>A P t /f ^ Q . /V> I U S 5 • 
Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem 

Kelt: " ^ ^ ^ l:òkQ . '̂ "VK1(VV"K5> • 

6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
űj aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó, 
b) a kizárt közjogi tisztségviselő, 
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeh 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, 
j() 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 együttmiiködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt), 
fi) 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 közeh hozzátartozója, 
d) az a)-c) pontban megjelöh 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



NYILATKOZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összefér
hetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: vyA\'^(^JX í>\^y3LC>-| 

Temészetes 
Születési 

:etes személy lakcíme: Á ^ ^ ^ %í^A^S^L ^<2>;^ LWV) ,0 , 
i helye, ideje: ^ ^ Q ^ ;J(,^ | ^ . ^ ^ ^ ^ 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma: 
Adószáma: 
Képviselőjének neve: 

Egyéb szervezet esetén székhelye: 
Képviselőjének neve: 
Nyilvántartásba vételi okirat száma: 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyúj
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

- 8. § (I) bekezdése szerinti érintettség 
1. nem áll fenn vagy 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem 

K e l t : ' 7 b P . t ^ H . ' ^V^í .v • 

6. § (1) Nem induUiat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aj 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, 
j() az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valammt 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 p%ázati 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 megjelöh 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 körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 



A Zenével a Holnapért Alapítvány 

Alapító Okirata 

Alulírott Alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V, törvény és az egyesülési 
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján Az Alapítvány alapító okiratát a 2015. december 17. 
napján hozott módosításokkal az alábbiak szerint foglalja egységes szerkezetbe: 

1.1 Az Alapítvány alapítója: 

Rácz Aladár Zene,- Tánc,- Képző- és Iparművészeti Alapfokú Művészeti Iskola 
Székhelye: 1165 Budapest, Táncsics u. 7. 
Képviseletében: Zólyomi Árpád igazgató 

1.1 Az alapítvány neve: Zenével a Holnapért 

3./ Az alapítvány széldielye: 1165 Budapest, Táncsics u. 7. 

4./ Az alapítvány célja és tevékenysége érdekében végzett közfeladata: 
belföldi és külföldi zenei kapcsolatok ápolása, valamint bel- és külföldi zenei 
rendezvények szervezése, támogatása, lebonyolítása 
zenei fesztiválok, versenyek, kurzusok, kongresszusok szervezése, lebonyolítása, 
támogatása, 
komolyzenei együttesek fenntartása és támogatása, 
komolyzenét tanulók zenei képességeinek fejlesztése, kulturális tevékenység 
elősegítése, 
szociálisan rászoruló és zenei tehetséggel megáldott gyermekek támogatása, 
zenei táborok támogatása. 

Az 1991 .évi XX. törvény 121. § a9-b) pontjában megfogalmazott közösségformáló és 
értékközvetítő munkát folytat,a társas élet és az életmód javítását célzó kulturális 
tevékenységet végez, kultm'ális programokat szervez és támogat, 
a 2008. évi XCIX, törvény 3. §-ában foglalt zenei kulturális örökséget ápolja és a 
2012. évi CX. törvény 5. cildc szerinti kultwális örökséget megóvó tevékenységet végez. 

Az alapítvány rendszeresen ösztöndíjat juttat szociálisan rászoruló és tehetséges diákok 
ré.szére a köznevelésről szóló2011. évi CXC. töi-vény 46. § (6) bek. q) pontja alapján. 
Képességfejlesztést végez a 2011. évi CXC. töi-vény 1. § (1) bekezdése szerint. 
Támogatja az iskola alapfeladatát képzőművészeti oktatást a 2 0 1 1 . évi CXC. töi-vény 4. § 1. o) 
pontja és a 73. § (6) alapján. 
Az iskolai oktatáshoz ingyenesen eszközöket, hangszereket biztosít a 2011. évi CXC. tövény 
16. § (3) bekezdése alapján. 

5./ Az alapítvány közhasznú szervezet 



Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 2011. évi CLXXV.' törvény szerint közhasznú 
szervezetként működik. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenysége keretében 
• Az Alapítvány Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő 

okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység meg\'alósítását nem veszélyeztetve 
végez.^ 

• gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában 
meghatározott közhasznú^ tevékenységére fordítja, 

• közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártolctól független és azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

6./ Az Alapítvány jellege: 
Az Alapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyoni támogatással, illetve egyéb vagyoni értékű 
felajánlással bárki csatlakozhat, A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt. A Kuratórium 
elutasíthatja azon célhoz kötött felajánlásokat, melyek esetében a megjelölt cél nem, vagy csak 
részben illeszkedik az Alapító Okiratban rögzített célokhoz. 

Az Alapítvány működése, szolgáltatásainak igénybevételi módja továbbá beszámolói nyilvánosak. 

7.1 Az Alapítvány vagyona 

Az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 50.000,- Ft, azaz: Ötvenezer forint készpénz. 

8./ Az Alapítvány vagyona és annak félhasználása 
Az Alapítvány vagyona teljes egészében célvagyon, a Kuratórium döntésétől függően az 
alapítványi célokra ifelhasználható. 
Az Alapítvány vagyonává válik az alapítói vagyonon túlmenően 
• a csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek adományai, amennyiben ezeket a 

Kuratórium elfogadja, 
• az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó bevételei. 

A Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon felhasználhatja az Alapítvány vagyonát, 
köteles azonban a vagyonfelhasználást olyan mértékig korlátozni, hogy annak mértéke ne 
veszélyeztesse az Alapítvány jövőbeni működését 

Az alapítványi célok megvalósulása érdekében a Kuratórium pályázatot írhat ki, ösztöndíjat 
fizethet, továbbá mind magán, mind jogi személyt is részesíthet támogatásban. A támogatás 
történhet pénzben és természetben (pl.: hangszer ingyenes használata, stb.). A támogatás 
odaítéléséről a Kuratórium nyilvános ülésen dönt. 

' módosítva 2014. május 28-án 
^ Törölve: 2014. május 28-áii: vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve végez, 

^ Elfogadva 2014. május 28-án 
" módosítva 2014. május 28-án 
^ Törölve 2014. május 28-án: Az Alapítvány tevékenységi körei az 1997. évi CLVI. törvény 26 § c) pontja alapján a 
következők: 

• nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
• kulturális tevékenység, 
• gyermek- és if|úságvédelem, gyermek- és iíjúsági érdekképviselet, 

hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 



Az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételének lehetőségeiről a XVI. keriiiet minden általános 
iskoláját írásbeli megkeresés útján értesíteni kell, 

A pályázatok útján elnyerhető támogatásokat konkrét pályázati feltételekkel, a jelentkezési 
határidők pontos megjelölésével a XVI. kerületi Önkormányzat hivatalos lapja, mint helyi sajtó 
útján a nyilvánosságot értesíteni kell. 

Az alapítványi vagyon hasznosítható, Az Alapítvány szabad pénzeszközeit betétbe helyezheti.^ Az 
Alapítvány kizárólag alapítványi célú tevékenységet szolgáló vagyontárgyait - a bevétel 
alapítványi célú felhasználása érdekében - értékesítheti. 

Az Alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, amely a várható bevételeket és kiadásokat 
tartalmazza. Az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az 5.000.000,-Ft-ot, így 
felügyelőbizottság létrehozása nem szükséges. 

Az alapítvány a gazdálkodásáért, a vagyonkezelésért felelős személyt, valamint támogatót, illetve 
ezek Ptk. 685 § b) pontja szerinti hozzátartozóját cél szerinti juttatásban nem részesítheti, kivéve 
azon szolgáltatásokat, melyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők. 

Az alapítvány alapcél szerinti (ezen belül közhasznú) tevékenységéből, illetve a gazdasági
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 

A beszámolót a kuratórium egyszerű többséggel fogadja el. Az Alapítvány köteles a 
jóváhagyiásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 
mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 
31.) letétbe helyezni és közzétenni. Az Alapítvány saját honlapján is köteles közzétenni 
beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet két üzleti éven keresztül. 

A közhasznú szervezet, köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 
helyezni és közzétenni. 

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból 
saját költségére másolatot készíthet. 

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 
felsorolását. 

9J Beszámoló az Alapítvány működéséről 

* törölve 2014. május 28-án: értékpap(rL-)a is fektetheti 
^ Törölve 2014. május 28-áii: Az alapítvány tevékenységéről és gazdálkodásáról évente beszámolót készít. A beszámolót a 
Kuratórium hagyja jóvá, és a helyei sajtóban közzéteszi. A beszámoló elfogadása csak akkor tagadható meg, ha az 
Alapítvány működése nem felel meg az alapító okiratnak, vagy a hatályos jogszabályoknak. 

A Kuratórium a beszámoló elfogadásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít, amelynek tartalmaznia kell: 



A beszámolót a kuratórium egyszerű többséggel fogadja el. Az Alapítvány köteles a 
jóváhag)>ásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági 
mellékletét az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (május 
31.) letétbe helyezni és közzétenni. Az Alapítvány saját honlapján is köteles közzétenni 
beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet két üzleti éven keresztül. 

A közhasznú szervezet, köteles a beszámoló jóváhag)>ásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletei készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe 
helyezni és közzétenni. 

A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból 
saját költségére másolatot készíthet. 

A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú 
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 
jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat. 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 
tisztségviselőknek nyTÁjtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 
felsorolását.^ 

Az Alapítvány éves beszámolójába és annak mellékletébe bárki betekinthet. 

Az Alapítvány működéséről szóló beszámolót, valamint szolgáltatási igénybevételének módját, 
továbbá a közhasznúsági mellékletet az Alapítvány hirdetőtábláján ki kell függeszteni, valamint a 
Budapest XVI. kerületi Önkormányzat hivatalos helyi lapjában, mint helyi sajtóban meg kell 
jelentetni. 

A Kuratórium az éves beszámoló, valamint a közhasznúsági mellékletről csak akkor határozhat, 
ha tagjainak több mint a fele jelen v a n . ' 

10,/ Az Alapítvány szervezete 

A Kuratórium 
Az Alapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és kezelő szerve a 9 tagú Kuratórium. 
Kuratórium tagjait és közülük a tisztségviselőket az alapító bízza meg a feladat ellátásával. 
A Kuratóriumi tagok megbízatása 5 évre szól. 
A Kuratórium tagjai tevékenységükért tiszteletdíjban nem részesülnek. 

A Kuratórium elnöke: 

DR. liAFFAY GÉZA ISTVÁNNÉ 
lakik: 1165 Budapest, Zsemiékes u. 42. 
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• számviteli beszámolót, 
• költségvetési támogatás felhasználását, 
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
• a költségvetéstől kapott támogatás fortáshely szerinti mértékét, 

az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott támogatások értékét, illetve összegét, vagy annak rögzítését, hogy a 
tisztségviselők nem részesültek támogatásban. 
^ Elfogadva 2014. május 28-án 
'Törölve 2014. májusa 28-án: A Kuratórium - az éves beszámolót, valamint a közhasznúsági jelentést - a jelenlévő 
határozathozatalra jogosult kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbségi határozatával fogadhatja el. 
'° Törölve 2014. május 28-án: A Kuratórium elnökének inegbízatása 2008. május 13. napjától 2013. május 13. napjáig tart. 



A Kuratórium tagjai: 

Goda Krisztina 
lakcím: 1164 Budapest, Gesztenye utca 6/b 

Maglóczki Istvánné 
lakcím: 1162 Budapest, Paripa utca 12. 

Zólyomi Árpád 
lakcím: 1203 Budapest, Kossuth Lajos utca 31/A. 

Dr, Raffay Géza Istvánné 
lakcím: 1172 Budapest, Nagyszékes utca 29. 

Válóczi Ildikó 

lakcím: 1164 Budapest, Felsőmalom utca 16. 

Major Edit 

lakcím: 1161 Budapest, Béla utca 36. 

Nagy Ildikó 

lakcím: 1161 Budapest, Köztársaság utca 31. 

Varga György 
lakcím: 1149 Budapest, Nagj' Lajos király útja 186. 
Duliskovich Dorottya 
lakcím: 1165 Budapest, Ezerjó utca 60. 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségx'iselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségx'iselŐje volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egj^enlítette ki, 
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szülíséges körben nem korlátozták. 
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A vezető tisztségviselő ügy\'ezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető 
tisztség\'iselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült 
Nem lehet vezető tisztség\nselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 



Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.'^ 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

A kuratóriumi tag megbízatása megszűnik: 
• lemondásával, 
• halálával, 
• az Alapítvány megszűnésével, 
• kuratóriumi kijelölésének visszavonásával, ha a tevékenységével az alapítványi cél 

megvalósítását veszélyezteti. 

A kuratórium működése 
A Kuratóriimi döntéseit kuratóriumi ülésen hozza, melyet szükség szerint, de évente legalább két 
alkalommal össze kell hívni. A Kuratórium ülését az elnök írásban hívja össze oly módon, hogy a 
Kuratórium minden tagja a meghívót az ülést megelőzően legalább 15 nappal korábban megkapja 
a napirendi pont megjelölésével. A meghívóban meg kell jelölni az Alapítvány nevét, székhelyét,''' 
az ülés helyét, időpontjai és a napirendi pontokat.'^ A napirendi pontokra vonatkozó 
előterjesztéseket legkésőbb az ülést megelőzően legalább 8 nappal kell a kuratóriumi tagoknak 
megkapniuk. Legalább 2 kuratóriumi tag írásos kérésére, annak az elnök által történő 
kézhezvételétől számított 30 napon belül az ülést össze kell hívni, 

A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. Távolléte esetén a Kuratórium saját tagjai közül levezető 
elnököt választ, aki csak olyan érdelctelen kuratóriumi tag lehet, akinek jogait vagy jogos érdekeit 
a napirenden szereplő ügyek nem érintik. 

A kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak többsége jelen van. 
Határozatképtelenség miatt elhalasztott vagy félbeszakadt kuratóriumi ülést legfeljebb 15 napon 
belül meg kel! tartani, melyről a kuratóriumi tagokat az eredeti ülésre szóló meghívóban 

• előzetesen tájékoztatni kell. A határozatképtelenség miatt megismételt ülés az eredeti napirendi 
pontok tekintetében is csak aldcor határozatképes, ha a Kuratórium tagjainak többsége a 
megisméteh ülésen jelen van. 

A Kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülés csak a jelen lévő kuratóriurni tagok rendelhető el 
akkor, ha a Kuratórium olyan kérdést tárgyal, amely esetén jogszabály lehetővé teszi a 
nyilvánosság korlátozását.^^ A Kuratórium jelen lévő tagjai kétliarmadának indítványa esetében 
bármely döntést titkos szavazással kell meghozni. A Kuratórium a zárt ülésen hozott döntéseket is 
köteles nyilvánosságra hozni. 

Elfogadva 2014. május 2S-án 
Törölve 2014. május 28-án: A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 
egy é v i g - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

Módosítva 2014. május 26-án 
'^Elfogava 2014. májLis 28-án 

módosítva 2014. május 28-án 



A Kuratórium határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza.'^ Ha egy tag valamely ügyben nem 
szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során 
figyelmen kívül kell hagyni.'^ 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy alünek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
bármilyen más előnyben részesül a jogi személy terhére, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 
Nem minősül előnynek a közhasznú szei-vezet cél szerinti juttatásai keretében a bárld által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.'^ 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére másfajta 
előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben^ 

21 

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell: 
• a kuratóriumi ülés időpontját, helyét, a részt vevő kuratóriumi tagok nevét, az ülés napirendjét, 

a jelen lévő meghívottakat, 
• a hozott határozat évente elölről kezdődő sorszámát, törve az ülés időpontjával, 
• a határozat hatályát és tartalmát, 
• a határozat támogatóinak és ellenzőinek számarányát (nyílt szavazás esetén nevét is). 

A jegyzőkönyvet a levezető elnök és két hitelesítésre megválasztott kuratóriumi tag írja alá. A 
jegyzőkönyveket legalább 5 évig, az Alapítvány irattárában meg kell őrizni. A jegyzökönyveket a 
Kuratórium tagjai és az érintettek kapják meg. 

A jegyzőkönyvek alapján külön nyilvántartást kell vezetni, melyben a Kuratórium határozatait 
időbeli sorrendnek is megfelelő számozással kell ellátni, A nyilvántartásba fel kell jegyezni a 
határozat tárgyát, a döntést és hatályát, valamint a támogatókat és az ellenzőket név szerint, 

A Kuratórium határozatait, az érintettek (támogatottak, elutasítottak) és a Kuratórium tagjainak a 
jegyzőkönyvek közvetlen megküldése mellett a nyilvánosság tudomására kell hozni. Az ilyen 
határozatokat az alapítvány székhelyének hirdetőtábláján a határozathozatalt követő napon ki kell 

" törölve 2014. május 28-án: Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 
Elfogadva 2014. május 28-án 

" Módosítva 2014, május 26-án 
°̂ Elfogadva 2014. május 28-án 
'̂ Törölve 2014. május 28-án: A Kuratórium hatái-ozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (PTK. 685 § b) pont) a határozat alapján 
• kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, 
• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogCigyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés néllcül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás, illetve társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak 
megfelelő cél szerinti juttatás. 
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" Elfogadva 2014. május 28-án 
Törölve: 2014. május 28-án: Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez legalább két személy együttes aláirtsa 

szükséges, amelynek érdekében három személynek egymás közötti párosításával adja meg az aláírási jogot. Az aláíró 
személyeket a Kuratórium saját tagjai sorából határozattal maga választja, és az alapítvány számláját vezető pénzintézethez 
aláírási címpéldányok megküldésével bejelenti. 

Törölve 2014. május 28-án: 
• ha az Alapító Okiratban meghatározott cél maradéktalanul megvalósult, és a bíróság az Alapítványt a nyilvántartásból 

törli, 
• amennyiben céljának megvalósítása lehetetlenné vált, illetőleg ha jogszabályváltozás folytán a bíróságnak a bejegyzést 

meg kellene tagadnia, és az ügyész keresete alapján a bíróság azt megszűnteti, 
• amennyiben a Kuratórium tevékenységével annak célját veszélyezteti és az Alapító - a bíróság felhívása ellenérc - a 

kijelölést nem vonja vissza és kezelőként más szervezetet nem jelöl ki, é emiatt az ügyész keresete alapján a bíróság azt 
megszűnteti, 

• ha működésének törvényessége másképp nem biztosítható és az ügyész kérelmére a bíróság kötelezi a Kuratóriumot, 
hogy az Alapítvány jogszabálynak megfelelő működését a bíróság által kitűzött határidőre állítsa helyre, amelynek 
eredménytelen eltelte után a bíróság az Alapítványt megszünteti, 

• ha az érdekelt alapítók közös kérelmére a bíróság annak más alapítvánnyal történő egyesítését rendeli el. 

függeszteni, és a Budapest XVI, kerület Ön kormányzat hivatalos lapjában, mint a helyi sajtó 
következő számában meg kell jelentetni. 

A Kuratórium hatáskörében: 
• elfogadja az Alapítvány működéséhez szükséges szabályzatokat, 
• elfogadja saját ügyrendjét, 
• elfogadja az Alapítvány éves pénzügyi-gazdálkodási tervét és költségvetését, 
• elfogadja az Alapítvány éves beszámolóját, 
• elfogadja vagy elutasítja az Alapítványhoz való csatlakozást, elfogadás esetén megállapodik a 

csatlakozni kívánóval a támogatás elfogadásának feltételeiről, 
• gondoskodik a Határozatok Könyvének vezetéséről, 
• rendelkezik az Alapítvány vagyonáról, 
• gondoskodik az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevétele módjának, beszámolói 

közlésének nyilvánosságáról. 

9.1 Az Alapítvány képviselete 
Az Alapítványt harmadik személyek és a hatóságok előtt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli. 
Képviseleti joga önálló és teljes körű. 

A képviseleti jogot akadályoztatása esetén az elnök - írásbeli meghatalmazással - átruházhatja 
bármely két kuratóriumi tagra, akik aláírásra egj'üttesen jogosultak. A meghatalmazás vagy 
konlc'ét ügyben való képviseletre, vagy határozott időre szólhat. A meghatalmazott személyeknek 
a helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedéseilaől a Kuratórium elnöke és a Kuratórium felé 
beszámolási kötelezettségük van. 

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke jogosult, rendelkezési 
jogosultságát írásbeli meghatalmazással a Kuratórium bármely más tagjára átruházhatja azzal, 
hogy bármely két meghatalmazott közösen rendelkezik a társaság bankszámlája felett}^ 

10./Az Alapítvány megszűnése: 
Az Alapítvány megszűnik 
24 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 
alapíti'ánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 



Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. 

Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv és a 2011. évi LXXV. tv. vonatkozó 
rendelkezései az irányadóak. 

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése 
után - hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az 
Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően 
tájékoztatni kell. 

11./Záró rendelkezések 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a mindenkori hatályos Ptk. vonatkozó 
rendelkezései szerint kell eljárni. 

Budapest, 2016. április 12. 

7 
Alapító 

Rácz Aladár Zene,- Tánc,- Képző- és Iparművési.eti Aiáp|p/<ú MJt^eszeti Iskola 
Székhelye: 1165 Budapest, TáncsiőRiií 7. 
Képviseletében: Zólyomi Á r p á d igazgató^^-

Ellenjegyzem: 
Budapest, 2016. április 12. 

c k b á Enikő B^O^l^nm 

Ügyvédi Iroda -íj^uí, ,.' ' -[-.S'^i.e.om 
1134 Budapest, Váci ú tL34^. .:-.„:..^,..:C=^v^í;athu 



ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott dr. Raffay Géza Istvánné (akinek születési neve: Mácsik Margit Eszter, születési 
helye és ideje: Budapest, 1945. március hó 30. napja, anyja neve: Nyegrai Margit), 1172 
Budapest, Nagyszékes utca 29. szám alatti lakos, mint a Zenével a Holnapért Alapítvány 
kuratóriumának elnöke és egyben a civil szervezet képviselője, a civil szervezetet akként 
jegyzem, hogy a szervezet kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a 
nevemet önállóan, bankszámla feletti rendelkezés tekintetében együttesen az alábbiak 
szerint írom: 

dr. Raffay Géza Istvánné 

Dr. Mikó Á d á m Péter közjegyző 
Budapest XVI. kerület 2. sz. közjegyzői székhely 
1163 Budapest, Veres Péter út 99.1. emelet (Szolgáltatóház) 
Tel./Fax: (1) 405-2013, (1) 403-8727 
E-mail: info@miko.hu Web: wwvy.miko.hu 

Ügyszám: 11046/H/629/2016. 

Alulírott közjegyzőhelyettes tanúsítom, hogy ezt a fenti aláírási címpéldányt: 
dr. Raffay Géza Istvánné magyar állampolgár (akinek születési neve: Mácsik Margit Eszter, 
születési helye és ideje: Budapest, 1945. március hó 30. napja, anyja neve: Nyegrai Margit) 
1172 Budapest, Nagyszékes utca 29. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 
365767HA számú személyazonosító igazolványával, lakcímét az 780102TL számú lakcímet 
igazoló hatósági igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta 
el . . 

Az Ügyfél tudomásul vette közjegyzőhelyettes kioktatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi 
XLI. törvény 122. § (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line 
ellenőrzésére vonatkozó rendelkezésekről. 
Budapest, 2016. (kettőezer-tizenhatodik) év március hó 9. (kilencedik) napján. 

Díjjegyzék: 
Munkadíj (16 §): 1.000 Ft 
Költségátalány (22 §): 400 Ft 
Leírás (21. §): 100 Ft 
Összesen: 1.500 Ft 
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dr. Steiner Erika 

|<özjegyzőhelyettes 
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