
BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 
KULTURÁLIS ÉS SPORT BIZOTTSÁGÁNAK ELNÖKE 

Készült a 2016. március 9. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre 0.0. í H r\ IT 
Készítette: Szőnyi Petra kulturális és társadalmi kapcsolatok referense ^j O /I/SJ 1 (o 

Tárgy: Javaslat a Csillaggyertyafény Alapítvány 
kérelmének támogatására 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Budapest Főváros XVI. kerület Önkormányzatának az önkormányzat 2015. évi 
költségvetéséről szóló 37/2015. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
5. melléklet 40. sorában szereplő Közművelődés támogatása keret felhasználásáról a Rendelet 
7. § (2) bekezdése értelmében a Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő
testületének Kulturális és Sport Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) dönt. 

Börönte Márta, a Csillaggyertyafény Alapítvány elnöke egyedi támogatási kérelmet 
nyújtott be a Kulturális és Sport Bizottsághoz, melyben a Dobó Bobó társasjáték költségeire 
kér 700 000 Ft támogatást (1. sz. melléklet). 

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Börönte Márta egyedi támogatási kérelmét 
70 000 Ft összeggel támogassa, amennyiben a 2016. március 7-i ülésen a Kulturális és Sport 
Bizottság megszavazza a támogatást. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület állásfoglalását a javaslatokkal kapcsolatban! 

Határozati javaslat: Budapest Főváros XVI. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Csillaggyertyafény Alapítványt „Dobó Bobó társasjáték 
(oktatási eszköz) megteremtése a XVI. kerületi családok, óvodák, 
iskolák, autista gyerekekkel foglalkozó alapítványok, kerületi 
szociális szakemberek részére, és bemutatása oktatói filmmel" című 
kérelmét 70 000 Ft-tal, azaz Hetvenezer Ft-tal támogatja a 2016. 
évi költségvetési rendelet 5. melléklet 40. sorában biztosított 
Közművelődés támogatása keret terhére. 
A támogatási összeg felhasználható 2016-ban a Dobó Bobó 
társasjáték költségeire. 
A támogatás elszámolásának határideje: 2017. január 13. 
Felkéri továbbá a Polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási 
szerződés aláírásra történő előkészítéséről és a kérelmezőt értesítse 
a határozatról. 

Határidő: - a támogatási szerződés aláírására 2016. április 8. 
-az utalásra a támogatási szerződés aláírását követő 15 
munkanapon belül. 
Felelős: Kovács Péter polgármester 
(Elfogadása egyszerű szótöbbséget igényel!) 

Budapest, 2016. február 23. 

Láttam: 

Vncsin László 
jegyző 

Tárgyalta: Kulturális és Sport Bizottság 

Mellékletek: 

1. sz. melléklet: Csillagyertyafény Alapítvány kérelme 















8. Az ADATLAPHOZ a következő mellékleteket kell csatolni: 

1. sz. melléklet A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi 
CLXXXI. törvéay szerinti összeférhetetlenség, illetve érintetföég fenn^lásáról, vagy hiányáfól 
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 jogosult személy közjegyző ákal 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. 
(önkormányzati költségvetési intézmény esetén nem kell benyújtani.) 

Figyelmeztetés: Amennyiben a kérelmező/pályázó a kérelméhez/pályá 
felsorolt, összes mellékletet és a hiányt hiánypótlásra való felszólításra 
a kérelmet/pályázatot elutasítja. 

Alulírott nyilatkozom, hogy rendezetlen köztartozásom (NAV, önkorm 

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 "^.^vben 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 tétrejövő 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 táj^eztatom. 

Alulírott nyilatkozom, hogy a 20... év hó 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. 
Alulírott nyilatkozom, hogy a 20... év hó napján kiáHttott és az önkormányzat 
részére 20... év hó napján támogatási igény céljából rendelkezésre bocsátott és az 
önkormányzat részéről elfogadott létesítő okiratban foglalt adatok nem változtak. 

P.H. 

Dátum: 2ai.<;..-...|^:>-^ {':].... 
airasa 



n e x t p r i n t 

Árajánlat 
Budapest, 2016. február 9. 

Tisztelt Börönte Márta, 

Köszönettel vettük megkeresését. 
Megtisztelő számunkra, hogy a korábban közösen elkészített „Csillaggyertyafény" és „Veled vagyok, 
fogom a kezed" című könyvek elkészítése után ismételten együtt dolgozhatunk. 

Az ajánlatkérésben szereplő paraméterek alapján a társasjáték elkészítésére a 
következő árajánlatot adjuk: 
Társasjáték kártyák elkészítése: 

Az ö s sze s kártya e lkészítése sz ínes , kétoldalas nyomtatással, vastag kartonra. Fényes fóliával fóliázva 
mindkét oldalon (hogy tartósak legyenek, ezáltal a kártyák vízállók is lesznek, így pl. az óvódéban ha a 
kisgyerekek véletlenül leöntik kakaóval, akkor sem fognak megsérülni) , valamint a kártyák négy 
sarkát kör alakban saroklekerekítjük, hogy véletlenül s e vágja meg a gyerekek kezét. Az ár mindent 
tartalmaz, tehát a nyomdai előkészítést , szükség esetén a grafikai munkákat, papírt, a nyomtatást, a 
vágást , a fóliát, a fóliázást, a sarokkerekítést é s az ÁFA-t is. 

Gyártási költség: bruttó 1200 Ft / csomag 

Társasjáték doboz: 

Három részből áll. Az alsó rész fehér vastag kartonból, felső rész szintén vastag kartonból, nyomtatva, 
fényes fóliával fóliázva, valamint készül egy doboz betét is, ami a kockát elválasztja a többi résztől, 
mint a minta doboznál, szintén karton alapanyagból, a hajtásoknál biegelve, hogy könnyedén hajtható 
legyen. Az ár mindent tartalmaz, további extra költség nincs. Az ár szintén tartalmazza a lapraszerelt 
dobozok összeáll ítását (hajtogatás) , valamint a kockák és a kártyák behelyezését , a teljes körű 
csomagolást is. 

A doboz gyártási költsége (az ö s s z e s tartozékával é s a csomagolással együtt): bruttó 3300 Ft / db. 

Egyszeri díj a dobozkészítéshez: j 

Stanc szerszámok készítése összesen: bruttó 58 680 Ft 

(ez 3 db. stanc szerszám készí tése a doboz aljához, tetejéhez é s a betéthez, mivel a tető é s az alj 
különböző méretű). 

Nextprint Nyomdaipari Kft. 

Központ: 1151 Budapest, Veresegyház u. 51. 
Iroda: 1161 Budapest, Krenedits Sándor u. 19. 
Levelezési cím: 1592 Budapest, Pf. 564. 
Telefon: (06 20) 911 1999, Fax: (06 20} 9Í9 7477 
Web: www.nextprint.hu, E-mail: info@nextprint.hu 
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nextprint 

Szeretnénk felajánlani, hogy az elkészült társasjátékokat díjmentesen zsugorfóliázzuk (celofánozzuk). 

Szintén díjmentesen fogjuk a kártyákat is zsugorfóliázni. 

Összesen a 150 db. társasjáték elkészítésének a díja: 

Kártyák: 150 x 1200 Ft 

Dobozok: 150 x 3300 Ft 

s tanc szerszámok: 1 x 58 680 Ft 

Összesen: bruttó 733 680 Ft 

Gyártási idő: 

Maximum 30 nap. 

Fizetési mód: 

5 0 % előleg banki átutalással teljesítve megrendeléskor, fennmaradó 5 0 % szintén banki átutalással az 
elkészült könyvek átvételekor. 

Reméljük ajánlatunk megfelel elképzeléseinek. További felmerülő kérdéseire szívesen válaszolok, 
kérem keressen e-mailben vagy telefonon. 

Üdvözlettel, 

Kun Szilárd 
ügyvezető 

(06 20) 911 1333 
szilárd.kun@nextprint, hu 

Nextprint Nyomdaipari Kft. 

Központ: 1151 Budapest, Veresegyház u. 51. 
Iroda: 1161 Budapest, Krenedits Sándor u. 19. 
Levelezési cím: 1592 Budapest, Pf. 564. 
Telefon: (06 20] 911 1999, Fax: (06 20) 919 7477 
Web: www.nextprint.hu. E-mail: info@nextprint.hu 
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Csillaggyertyafény Alapítvány 
1161 Budapes t 

Hősök tere 10-11 
T á m o g a t o t t n e v e : 

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. pontjánal^v^^ó m̂fp̂^̂^̂^̂^̂  
I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek JJJI ^Sl3 : f :b>lG-.<_f . 
Alütoött, Mf)??.^.kÁM&éy) (székhely)..... 
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 .a) pontja szerint fa megfeleld aláhúzondó] 

a) azáUam, 
b) a költségvetési szerv, 
c) a köztestület, 
d) a helyi önkormányzat, 
e) a nemzetiségi önkonnányzaí, 
f) a társulás, O-^Lo-yoC^^ 
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. 

H . Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdálkodó szervezetek 

I. Alulírott, (név), mint a 
(cégnév) 

(székhely) (adószám) törvényes 
képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 
törvény 50. § (1) bekezdés c) pon1;jának megfelel, azaz a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. 
törvény 3. § (1) bekezdés 1. b) pontja szerint átlátható szervezetnek minősül, az alábbiak szerint: 

a) az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi 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, amelyről a 2. pontban 
nyilatkozom, és 

ab)[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 nünősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló tórvé&y szerint meghatározott ellenórzótt külföldi 
társaságnak, amelyről 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, amelyről a 4. pontban nyilatkozom. 

2. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról 

Az á M a m képviselt szervezetaek a péüzmosás és a terrorizmus fiaanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI, törvény 3. § r) pontja alapján a következő természetes 
személy(ek) a tényleges tulaj donosa(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 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 s2srvezet 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 közvetleaül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdoanal 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 jogi 

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 tuiajdonnai, befolyással, szavazati jc^gal bíró jogi 
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet a társasági adóról és az osztalékadóról 
szóló 1996. évi LXXXl. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társasági** minősítése 

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazdálkodó szervezetek székhelye, illetősége az Európai Unió 
tagállamában, az OECO 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 szánnazó bevételének 
aránya az összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

(utolsó lezárt 
adóév) 

Amennyiben a gazdálkodó szervezet magyarors^ i székhellyel rendelkezik, nem külföldi eUenőrzött társaság. 
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III. Civil szervezetek, vízitársulatok 
, willaugvertyafényAlapftvány 

1. Alulírott,, }>.9.(V?.'>U..Mú<^A. .t1.61..BudaR$.5t ; (név), mint 
a í̂ re 10̂ 11 (civil szervezet, vízitársulat 
neve) (székhely) .,M.l.^..:l.'^..i.<f..-..!-.':^'\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 tis;rtségviselő Születési hely és 
idő 

Anyja neve 

Á -
1 / ' 

/ •' 

f ,^vy^^-v.M-:^ " 

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 

e) A b) pont szerinti szervezet(ek) átláöiató szervezetek, azaz 

ca) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelvről a 2. pontban nyilatkozom. 
eb) az Európai Unió tagállamában, az Eiux»pai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a 
Gazdasági Együttmíiködési 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 szermt 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), cb) és 
cc) alpont szerinti feltételek fennállnak, amelvről a 4. pontban nyilatkozom. 
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2. Nyilatiíozat 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 tulaj donosa(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 szervezct(ek) adóilletősége 

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

Adóilletősége 

3.2. Ab) 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 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 aranya az 
összes bevételhez képest 

(pályázat 
benyújtásának 
éve) 

A 

(utolsó lezárt 
adóév) 

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



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 
tulajdonos(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 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 mag>^országi székhellyel rendelkezik, nem külföldi ellenőrzött társaság. 

Kijelentem, hogy az általam képviselt 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 változást 8 napon belül, az új adatokra vonaticozó ayilatkozat 
megküldésével jelzem. 

Kelt, .?>VrfU<^..^.íí^..o2/> 

épviselő neve 

A * és ** jelölt fogaljnak magyarázatát a kitöltési segédlet tartalmazza. 



NYILATKOZAT 

A támogatást igénylő adatai: 

név: Csillaugyertyafény Alapítvány 
székhely: 1161 Budapest — ^ . Aio 
képvisdőneve; HősökterelMI r } , o ^ K ^ e mA^^tA^ 
nyilvántartási szám: 'lotiGi^ 
nyilvántartást vezető szerv neve: 
adószám: A $ { 9:\^'S<G - i-^^'L V \ [ c^t ^ 
bankszámlaszám és számlavezető pénzintézet: ^ ^ ' ^^-^ o T ^ -

Alulírott, í ' ^ ^ l ' ± n . . ^ : ^ . ' n T . , mint a támogatást igénylő szervezet képviseletére 
jogosult személy a támogatást igénylő szervezet nevében az alábbiakról nyilatkozom: 

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

VAGY 
az általam képviselt szervezet vonatkozásában az Áht. 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott^ 
rendezett munkaüg3d kapcsolatok követelménye - munkavállaló foglakoztatásának hiánj^ban - nem 
éftelm'ezHe^ 

VAGY 

az általam képviselt szervezetre Ma^^országon történő foglalkoztatás hiányában az Áht. 50. § (1) 
bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelménye nem terjed ki; 

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

VAGY 

adólevonási jog nem illeti meg, és az adóterhet másra nem hárítja át; 

• A megfelelő rész aláhúzandó 

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

Kelt, l ^ v ^ ^ L s ^ ^ ^ O c ^ G ' o x ^ t , 



1. függelék 1. sz. melléklete 

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszűntetésére az alábbiak szerint intézkedtem: 

^ 7 ? r y > r 

i ű jelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

Kelt: 1\,.^A^c^A , "i^r^ i Q. ^c. 1 4 L, . / ^ a p ^ t ^ i ^ ^ 

6. §(I) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 
aki a pályázati eljárásban döntés-elSkészítoként közremüködS 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 rendelkezS 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 tagj a, 

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; pártX 
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. §(I)Ha apályázó .f 
a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, 
b) nem kizárt közj ogi tisztségviselő, 
c) az o)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója, 
d) az o)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság, 
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az o)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az 

•alapítványkezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervéndc tagja, köteles kezdeményezni e körül
ménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg. 

1SYILATK0ZAT 

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény szennti összefér-
hetetienség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról 

A Támogatott neve: 

Tennészetes személy lakcime: 
-Születési helye, ideje: 

Gazdasági társaság esetén székhelye: 
Cégjegyzékszáma; 
Adószáma: 
Képviselőjének neví: Csillaggyertyafény Alapítvány 

1161 Budapest A'ii<A-i^Ar i í.i 
Egyéb szervezet esetén székhelye: Hősök tere 10-11. ' í « ^ ^ ^ - ^ ^ < = - i^Ht^ 
Képviselőjének neve: p _ ^ a ' (r> -t A-
Njilvántartásba véteU okirat száma: ^ ^̂ '̂  ^ 
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: ^ ^ 

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a támogatottként megjelöltí^szervezettel szemben a közpénzekből nyúj-
tott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXL törvény (KnyL) 

- 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség , / 
1. nem áll fenn vagy .0 
2.TennálI az ...̂ pont alapján 

- 8. § (1) bekezdése szerinti érintett«ég 
1. nem áll fenn vayv Q 
2. fennáll az ...pont alapján 

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása: 







ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY 

Alulírott Börönte Márta (akinek születési neve: Börönte Márta, születési helye és ideje: 
Kecskemét, 1967. augusztus hó 5. napja, anyja neve: Szlovák Aranka), 1165 Budapest, 
Futórózsa utca 16. szám alatti lakos, mint a Csillaggyertyafény Alapítvány kuratóriumának 
elnöke és egyben az alapítvány képviselője, az alapítványt akként jegyzem, hogy az 
alapítvány kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy nyomtatott nevéhez a nevemet 
önállóan - az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés tekintetében együttesen - az 
alábbiak szerint írom: 

Í2Í:}:?:.'é^....éféé.. 
Börönte Márta 

Dr. Mikó Ádám 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@mLko.hu Web: www.miko.hu 

Ügyszám: 11046/H/480/2016. 

Alulírott közjegyző tanúsítom, hogy ezt.a fenti aláírási címpéldányt: 
Börönte Márta magyar állampolgár (akinek születési neve: Börönte Márta, születési helye és 
ideje: Kecskemét, 1967. augusztus hó 5. napja, anyja neve: Szlovák Aranka) 1165 Budapest, 
Futórózsa utca 16. szám alatti lakos, aki személyazonosságát a felmutatott 616821IA számú 
személyazonosító igazolványával, lakcímét a 661385 ZL számú lakcímet igazoló hatósági 
igazolványával igazolta, a mai napon előttem saját kezű névaláírásával látta el. 
Az Ügyfél tudomásul vette közjegyző 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 február hó 22. (huszonkejiedik) 

Díjjegyzék: 
Munkadíj (16 §): 
Költségátalány (22 §): 
Leírás (21. §): 
Összesen: 

1.000 Ft 
400 Ft 
100 Ft 

1.500 Ft 

dr. Mikó Ádám Péter 
közjegyző 

mailto:info@mLko.hu
http://www.miko.hu


Fővárosi Törvényszék 
Ügyszám: 01 OO/Pk.60955/2007 

KIVONAT 

a szervezet törvényszéki nyilvántartásban fennálló adatairól. 
Az adatlekérés időpontja: 2016.02.19. 10:07 

A szervezet nyilvántartási száma: oi-oi-ooi0464 Jogerő: 2008.01.23 
1 

2 A szervezet neve: Csillaggyertyafény Alapítvány 

3. A szervezet rövidített neve: Nincs rövidített név bejegyezve 

1. A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Nincs idegen nyelvű elnevezés bejegyezve 

6. A szervezet típusa: Alapítvány, közalapítvány 

7 Alapítvány típusa: Alapítvány 

8. A szervezet székhelye: 1161 Budapest, Hősök tere 10-11. 

Jogerő: 2008.01.23 
1 

Jogerő: 2008.01.23 
1 

Jogerő: 2008.01.23 
1 

Jogerő: 2008.01.23 
1 

11. A szervezet cél szerinti besorolása: szociális tevékenység 

12. A létrehozás határozott idejének lejárta: Lejárat napja nincs bejegyezve 

13. A létesítő okirat (módosításának) kelte: 2015.04.08 

Jogerő: 2009.03.05 
2 

9.(1) A képviselő neve: Börönte Márta 

Anyja neve: Anyja neve nincs megadva 

Lakóhelye: 1165 Budapest, Futórózsa utca 16. 
A képviseleti jog gyakorlásának módja: Képviseleti jog gyakorlásának módja nincs bejegyezve 

terjedelme: Képviseleti jog gyakorlási terjedelme nincs bejegyezve 

A megbízás időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

10. A szervezet célja: Szociális tevékenység, szociálisan rászorulók és nagycsaládosok segítése, családsegítés, időskorúak Jogerő. 2013.09.18 
gondozása, harmonikus kapcsolatok kiépítésének, megőrzésének segítése embertársi közösségekben 
(szülői munkaközösségek, oktatási intézmények, művelődési házak, családsegítők) 
- Gyermek- é s ifjúságvédelem, gyermek-és i^úsági érdekképviselet, a tanuló ifjúság segí tése 
- A Rákosszentmihályi Evangélikus Egyházközség épületei fenntartásának támogatása 
- Az alapítvány tevékenységével rokon egyházközségek támogatása, segítése, kulturális örökség 
megóvása, kulturális tevékenység 
- Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 
- Egészségmegőrzés , betegségmegelőzés , e g é s z s é g e s életmód segítését célzó szolgáltatások. 

Jogerő: 2008.01.23 
1 

Jogerő: 2015.06.30 
11 

14. Vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány céljainak megvalósítása érdekében teljes, mindenkori vagyona Jogerő. 2008.01.23 
felhasználható. ' 

15. Vagyonfelhasználás mértéke: Felhasználás mértéke nincs bejegyezve 

Jogerő: 2008.01.23 
1 16. Alapítvány jellege:Nyílt alapítvány 

18 Az alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium 

( 1 ) Név: Börönte Márta 

Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím: Cím nincs bejegyezve 

A megbízás Időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

Jogerő: 2008.01.23 
1 

Oldal: 1/2 



Fővárosi Törvényszék 
IJgyszám: 01 OO/Pk.60955/2007 

(2) Név: Kurekné Fehér Katalin 

Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím: Cím nincs bejegyezve 

A megbízás időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

Jogerő: 2013.09.18 
7 

( 3 ) Név:Somlainé Kiss Viktória Katalin 

Anyja neve: Anyja neve nincs bejegyezve 

Cím: Cím nincs bejegyezve 

A megbízás Időtartama: 
A lemondás hatályossá válására vonatkozó adat: 

Jogerő: 2015.06.30 11 

21 Közhasznú jogállás: Közhasznú Jogerő: 2013.09.18 
• 7 

22 A szervezet adószáma:i8i973i6-i-42 Jogerő; 

Jogerő: 

2015.03.10 

2015.03.10 23 A szervezet adószámával kapcsolatos tény: Bejegyzett 

Adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2008.09.03 

24. A szervezet közösségi adószáma: Közösségi adószám nincs bejegyezve 

25. A szervezet közösségi adószámával kapcsolatos tény: Közösségi adószámmal kapcsolatos tény nincs bejegyezve 

Közösségi adószám megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: időpont nincs bejegyezve 

26. A szervezet statisztikai számjele:i8i973l6-84i2-569-oi ^°9erő: 2015.03.18 

27. A szervezet statisztikai számjelével kapcsolatos tény: Bejegyzett joggrö 

Statisztikai számjel megszerzésének / felfüggesztésének / törlésének időpontja: 2015.10.15 
2015.10.15 

11 
28 A szervezet számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye: Számlavezető szolgáltató nincs bejegyezve 

29. A szervezet jogi személyiségű szervezeti egysége(i): szen/ezeti egység nincs bejegyezve 

31 Jogelőd szervezetek: Jogelőd szen/ezet nincs bejegyezve 

32. Jogutód szervezetek: Jogutód szervezet nincs bejegyezve 

33 Folyamatban levő eljárás típusa: Nincs 

34 Folyamatban van végrehajtás, biztosítási intézkedés: Eljárás nincs bejegyezve 

36 Folyamatban van büntető / szabálysértési eljárás / intézkedés: Eljárás/intézkedés nincs bejegyezve 

38. Egyéb: Nincs egyéb adat bejegyezve 

ZÁRADÉK 
A szervezet adatait illetően nincs változásbejegyzési eljárás folyamatbani 

Budapest, 2016.02.19 

aláírás 

oldal: 2/2 

http://2008.09.03



