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BUDApEST rovAnos xvr. rrRtrl,rtr ONronvrANvzn'r
lr-pot-,cARMESTERE

Kdsztilt a Kdpviseli+esttilet 201 7. mdius 17-i illdsire

Kdszitetle: dr. Czeglddi Bedta iogi referens

Tisztelt K6pvisel6-testiilet!

Javaslat a L6p6senk6nt Alapitviny
timogatisiira

T:lrev

A L6p6senk6nt Alapipany a Gdllesz Viktor 6voda, Altal,inos Iskola" El6k6szit6 Szakiskola

i. - Egyreg* Gyigypeiag6giai M6dszertani. -.lnt6zm6ny 
(tov6bbiakban: Int6zmdny)

ituprtiinyi. e, a [oripie* lnte"zmeny hiirom iskol6ban,. 6s az utaz6tan6ri hil1zattal h6t 6voda

iir.* 
"n" 

tagintezm6ny6ben t. tir"n.gy iskol6ban l6tja el a saj6tos nevel6si ig6nyii tanul6k

oktatas6t, fej lesadsdt.

pedag6giai tevdkenysegiik kSz6ppontjaban a differenci6lt. korrektiv, ter6pi6s fejleszt6s 6ll'

Mi;c# tanul6 s/mri.ra biztosii'jri,k 
" 
azokar a tev6kenysdgeket, amelyeket drdmmel 6s

eredm6nyesen v6gemek.
Csal6dias, szeretetteljes l6gkdr megteremt6s6vel biztosidak a gyermekek harmonikus

szemdlyisegfej lod6s6t-

C6ljuk,hogytanitvrinyaikharmonikusszem6lyisdgii,adottk6z6ss6gbebeilleszkedrritud6
i.i,iot "fte "af;anak, 

akik k6pess.geiknek, 6ideklodesftnek megfelelo tertileten hasznos

***a, "eg-rln 
A.sziitOtteiUiiio*u 6piil6 kapcsolatot pr6brilnak kialakitani a nevel6si

elvek k6zel-it6sevel, kdztis elvarasok kialakitrisrival'

Azlntdzm6nybendolgozogy6g}"edag6gusoknak-a^szakmaifetk6sztiltsegtikmellett
;;,i*;uk i#" a ditrer:encialfiolrr"-poni,i, komplex fejlesadshez korszerii, egy6niesit6st

i. i.t 
"frre 

tevti eszkdzdkre, kiadvri'nyokra j6t6kokra' informatikai eszkdzdke is'

AzInt6zm6nyL6p6senk6ntAlapitv:i'rryatrimogat6si.k6relemmelfordulthozzlm(|.sz,6mil
nl"rt"u"o, *ltvmt kiderril, hogy az el6z6 6vek-siker6n felbuzdulva ebben az 6vben is - 2017.

jinius 17-6n - megszervezi a J6t6konys6gi Gdllesz Estet'..
'e iepesen<ent lhpitvany az idei J;tekonysagi Giillesz Est me$endezds6vel szeretne

irr{it."t^i az lrt6zm6rty L",'ed-et 6rtelmi fogyat6kos' az autista tanul6k' tovribb6 a keriilet

;ilffi;ri intezmenyeben i","grar* nevett s-NI-. ranul6k speci6lis, egy6ni. kiscsoportos 6s

sokirlinyu fejleszt6st biaosii6 ?szk6zbeszerz6s6hez. Tov6bb6 a J6tdkonysrigi Gdllesz Est

keretdbenlehetos6giiknyilikazlnt6mr6nybemutat6sii,r4atarsadalmikapcsolatdpitdsre6sa
tiirnogat6k megnYerds6re.

K6relm6benaLdp6senk6ntAlapitvri.rryaJ6t6konysrigiGdlleszEstvend6gl6tasikdlts6geihez
k6r p6nzbeli tti.mogatilst.

AMagyarorszaghelyidnkormiirryzataitisz6l,620ll.6viCl.xxxlx.t<irvdny42.$4.pontja
;;pj-;: 

^K6pvill6_iesttilet 
hatasloreb6l nem ruhdzhat6 6t az alapitvinyi forras 6tad:isa.

Afentleirtakalapjanfgygondolom,hogyazlnt6zm6nyspeciiilis6skiemelked6munkajara
tekintettel 6rdemes .e"rt ,aiiuini a L6p'6senkent Alapitvriny iiltal szervezett programban.

lL1.)



Javaslom, hogy a K6pvisel6+estiilet 150.000,- Ft dsszeggel tiimogassa a Ldp6senk6nt

Atapitvany J6tdkonysrigi Gtillesz Estj6nek megrendez6s6t az Onkormrlny zat 2017. €vi
kdltsdgvetds6rSl sz6l6 23/2016. (XII. 21.) dnkorm:furyzati rendelet 5. melldklet 47. sor4 az

alpolgiiLrmesteri keret terhere.

Kdrem a Tisztelt Kdpvisel6-testiiletet az el6terjeszt6s megt6rgyalasrira 6s a hatiitozati javaslat

trirnogatiisrira.

IIATAROZATI JAVASLATI
Budapest F6vriros XVI. ker[leti Onkorm6nyzat K6pvisel5-
testtilete a L6pesenk6nt Alapitvrlny k6relm6t (ad6szdm:

1 8 1 60800- 1 -42) 150.000,- Ft azaz egrsziztitvenezer forint
iisszeggel tdmogatja az Onkormri.nyzat 2017. 6vi

kdlts6gvetdsdnek 5. mell6klet 47. sor4 az alpolgiiirmesteri
keret terhdre.
A t6mogatris felhasm6lhat6: 2017-ben a J6t6konysrigi

G6llesz Est vend6gl6tasi kdlts6geihez.

A t6mogatas elszirnolisi hat iti deje: 2017 . augusztus 3 I .

Budapest Fovaros XVI. keriileti Onkorm:i'nyzat K6pvisel6-

testiilete felk6ri a PolgiiLrmestert a Llmogatrisi szerzodes

megkdt6s6re.

Hat6rid6: 6rtesit6sre 2017. junius 05.

Felel6s: Kov6cs P6ter polgiirme ster

(elfogadasa egyszerf sz6tdbbs6get ig6nyel)

Budapest, 2017. m6jus 08.
(

U (oce,
dr. Csomor Ervin

alpolgiirmester
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Jegyzo

Tdrgralisra illet6kes bizotts:ig: Kulturilis 6s Sport Bizotts6g

Mell6klet:
1. sz.: L6p6senk6nt Alapitv6ny k6relme

L6ttam:

4"Mg



1. ftiggel6k

BUDAPf,ST TOVANOS XVI. KERULETI ONKORMANYZAT

ADATLAP
k6relemhez/p 6ly Szathoz

K6relmez6/pdly 626 szerv ezet neve, cime:

Pllyizat cime:

BekiildendS: Budapest F6viros XVI. keriiteti dnkorminyzat
Pol96rmestere

1163 Budapest, Havashalom u. 43.
cimre

Bekiild6si hat6rid6:

Az adatlap s o kszo r o s ithat 6l

L6p6senk6nt Alapitvriny
1 162 Budapest, Szent Imre u. 1 15.

Alapitvanyi Est t6mogat6sa a fogyat6kos tanul6k6rt



2

.1 A szervezet megnevez6se:
L6p6senk6nt Alapitvrhy

1..2 A szervezet sz6khelye:
1 162 Budapest, Szent Imre u. 1 15.

1.3 Az al6ir6sra jogosult kdpvisel6 neve, cime
Tamai Klara

1 .4 A szervezet ad6sz6ma:
1 81608001-42

1.5 A szewezet 6s az al6ir6sra jogosult k6pvisel6 el6rhet<is6ge (telefonszilm, e-mail cim):
Tamai Kl6ra, Tel: 06-20-384-9071, e-mail: tarnaiklara@freemail.hu

1 .6 A szervezet peruint€zeli szitrnlasztrnai:
oTP 11716008-20159876

1.'7 Elozo titmogatitsi elszrimohis benyrijt6sanak d6tuma:
2016. augttszttts 22.

1.8 Eloz6 :drzleti 6we vonatkoz6 besz6mol6 let6tbe helyez6sdnek diituma:

2016. 06. 01. (legut6bbi)

, A kd r e Ie m/p dly rizat c6liaz
Iskol6nk tanul6inak a besz6d- 6s 6rtelmi fogyat6kos, az autista tanul6k, tov6bb6 a kerulet

valamennyi int6zm6ny6ben integr6ltan nevelt SNI-s tanul6k speci6lis, egy6ni, kiscsoportos

6s sokir6nyir fejleszt6s6t biztosit6 eszkIzbeszeruest 6s a t6rsadalmi kapcsolatdpit6st

tamogat6 J6t6konys6gi estet szerveziink. Erutek lebonyolit6s6hoz sziiks6gtink lenne

t6mogat6sra. C6ljainkhoz szeretn6nk 150.000 Ft dsszegri t6mogat6st k6mi'

A megval6sitand6 c6l 6rdek6ben folytatott tev6kenys69 leirisa:
2017.lunius 17 -6n azBrzs€bet-ligeti Szinhaz Harm6nia termdben J6t6konys6gi Gollesz

Estet szerveztink. A G6ilesz Int6zm6ny bemutat6s:ira 6s a kapcsolatepit6sre, a t6mogat6k

megnyer6s6re egy mtisoros vacsoraest keret6ben keriil sor. A mrisor r6szek6nt

beriuiatkoznak a tagint6zm6nyek tanul6i is. Az est j6tdkonys6gi c6ljanak megfelel6en a

vacsor6t - 6s a terit6ket - a Nosztalgia Enerem (Kistarcsa. Szabadsrig rit 46')

kedvezm6nyesen szolg6ltatj a.

A megvend6gel6s k6lts6geihez 150.000 Ft tarnogat6sra lenne sziiks6g'

A programban r6sztvev6k l6tszima 6s 6letkoruk:
e J6tdkonys6gi Est szervez6se 130 Gdlleszes 6s 140 kertileti integraltan nevelt SNI-s

tanul6t 6rint.

J

4.

l, Kdrelmezfi/ptilyrizti szewezetadatai



5. A p rogram/p dly tizdt teyv ezett megval6sitr{sa:

- kezd6iddpont:2017.05.04.

- befejez6 id6pont:2017. 06.30.

6. A trimogatrisi ig6ny

6.1. A program/pdlytix,at megval6sitisf nak teljes ktilts6gig6nye:

6.2. Megval6sitdshoz megl6v6 sajit forrris tisszege:

6.3. Megval6sitrishozsziiks6gestdmogatisiig6ny:

6,4. Megval6sitishozsziiks6gesegy6bforrds:

7

6sszesen:

150.000 Ft

0Ft

0Fr

150.000 Ft

A p ro g r am/p d ly dzat kiilts6gv et6s-tervezete: * Bev6tel: Kiadds:

- Szem6lyi j ellegr.i:

- J6rul6kok:

- Dologi jellegu

Vend6gl6tris 150.000 Ft

- Felhalmoz6si jellegri:

150.000 Ft

* A kdrelem/pdlydzat tdrgy6t6l fligg6 r6szletess6ggel toltend6 ki!
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8. Az ADATLAPHOZ a kiivetkez6 mell6ldeteket kell csatolni:

sz.mell6klet A kdzp6nzekb6l nytjtott tSmogatrisok 6tl6that6sigrir6l
sz6l6 2007.6vi CLXXXI. tdrv6ny szerinti <isszef6rhetetlens6g, illetve 6rintetts6g fenn6ll6sar6l,
vagy hi6nyar6l s2616 NYILATKOZAT

sz.mell6klet Arkithat6sriginyilatkozat
sz.mell6klet Rendezett munkaiigyi kapcsolatok kcivetelm6ny6nek

teljesiil6s6r6l, valamint a kirelmez6/pdlydz6 trimogat6sra vonatkoz6 ad6levon6si jogar6l sz616
NYILATKOZAT (Kdzpontositott illetmdny-sz6mfejt6si rendszer alir tartoz6 kolts6gvet6si szerv
eset6ben nem kell csatolni.)

Az Adatlaphoz csatolni kell tovribbd**:
o A kdrelmez1/pdlydz6 nevdben al6ir6sra jogosult szemely kozjeryz6 riltal hitelesitett al6ir6s

mint6ja.
. A l6tesito okiratet vary i ogszab6lyban meghat6rozott nyilv6ntaft6sba v6tel6t igazol6 okiratSt.

** A benyfjtand6 dokumentumok ki5llit6s6nak d5.tuma nem lehet a t6mogat6si ig6ny
benlujt6s6t6l szrlmitott 30 napnal r6gebbi.
(Onkorm6nyzati kdlts6gvet6si intdzm6ny eset6n nem kell benljtani.)

Figyelmeztet6s: Amennyiben a kdrelmezi5lp|lydz6 a k6relm6hezlp|lydzatihoz nem csatolja a
felsorolt, dsszes mell6kletet 6s a hirinyt hi6nyp6tl6sra val6 felsz6lit6sra sem p6tolja, a polg6rmester
a k6relmetTpilyazatot elutasitja.

Alulirott nyilatkozom, hogy rendezetlen ktiztartozr{som (NAV, tinkorm6nyzat, stb,) nincs.

Tudomfsul veszem, hogy amennyiben a timogatdst nem a megieltilt c6lra fordftom, illetve
nem a megieltilt m6don, vagy hat{rid6ben szdmolok el a kapott tdmogatrlssal, rigy a
t{mogatis tisszege az illamhiztartdsr6l sz6l6 2011. 6vi CXCV. ttirv6ny szerint a mindenkor
6rv6nyes kamatokkal egyiitt visszafi zetend6.

Tudomisul veszem, hogy a t{mogat{s csak a 2017. 6vtren 6s csak a p6ly{zatbanlk6relemben
megfogalmazott tev6kenys6gre hasznrilhat6 fel, tovibbi az elnyert trimogatissal 6s a villalt
iinr6sszel a hatfrid6n beliil kdteles vagyok elszimolni, a tev6kenys6g megval6sul6sir6l ttimtir
irisos beszimol6t k6sziteni. Az elszdmolisi hatrlrid6 be nem tart6sa a ktivetkezS 6vi
tinkormrinyzati timogaLis megvonfsft vonja maga ut{n.

2
J

Yillalom, hogy a nyilvrlnossrig el6tt megielen6 esem6nyeken, valamint annak
eredm6nyek6ppen l6trejtiv6 etektronikus vagy nyomtatott kiadvinyokon a Budapest F6v6ros
XYI. keriileti Onkorminyzat megnevez6s6vel a nyilvdnossig tudomrls{ra hozom az
tinkorminyzati timogatds t6ny6t.

Vdllalom, hogy a bizotts6gi timogatrissal megrendez6sr.e keriil6 program pontos id6pontjir6l
6s helyszin6r6l a Budapest F6viros XVI. keriileti Onkormrinyzatot a program konkr6t
megval6sulisit m egel6z6 I h6ttel t6j6koztatom.

Alulirott nyilatkozom, hogy a 2015. 6v 06, h6 24. napj n kirlllitott 6s az Onkorminyzat
r6sz6re 20J,\ 6v .,.*... h6 &I- napjin timogat6si ig6ny c6lj6tr6l rendelkez6sre bocs{tott 6s az
Onkormdnyzat r6sz6r6l elfogadott alAirisi cimp6ldriny okiratban foglalt adatok nem
v6ltoztak.
Alulirott nyilatkozom, hory a 2015. 6v 06. h6 10. napj6n kidllitott 6s az Onkorm6nyzat
r6sz6re 20y',{ 6v ...9.6.. h6 ..hlnapj6n timogatr6si ig6ny c6lj6b6l rendelkez6sre bocsdtott 6s az

Onkorm6nyzat r6sz616l elfogadott l6tesit6 okiratban fogldlt adatok nem vfltoztak

#if.Jl*ffi

P.H.

k6r elmez1 I p iiy 626 alair 6s a

t^ (
LC{_c.-



L6p6senk6nt Alapitv6ny

Ad6szrim: 1 8 I 60800-1 -42 . Banksz6mlasz6m: I I 7 I 6008-20 I 59876

E-mail: fejl.iskola@gmail.com

Tisztelt Csomor Ervin Alpolgttrmester 0r!
Azzal a kirissel fordulunk Anhijz, hoglt sziveskedjen lehetdsig szerint tdmogatni az immdr hagtomdnnyd vdl6

J6tikonysdgi Gdllesz Est rendezvinyiinket.

Intizminy nk, a Gdllesz Vihor 6voda, iltatdnos Iskola 6s EGYMI egy komplex intizminy, amely hdrom

iskoldjdban valamint a W. is XVI. keri)let iisszes intizminyiben - a kdt utazitandri hdlozattal - ldtja el a
sajdtos nevel,1si igbnyii tanul6k oktatdsdt, fejlesztisit.
Az autizmussal, ADHD-val ts egttb SNI-s diagn6zissal 615 gtermekek egvinre szabott, specidlis megseg[tist
igdnyelnek. Elldtdsukhoz sz ksdges eszkdzdk folyamalos biztositdsdhoz komoly anyagi hattir sziiksdges. A
beszerezni kivint specidlis m6dszertani eszktizt)knek tovdbbi elSnye mbg, hogy iskoliink mits fogtatikkal il6,
sajdtos nevel1si iginyii tanul1inak fej lesztisiben is j tdvlatokat nyit.

Az elmult dvek sikerein felbuzdulva ebben az ivben is megszervezz kj6tdkonysdgi cdllal rendezvLry,iinket, a

Gollesz Estet.

Szponzorokat, titmogat6kat, sz lSket is bevonunk terveink megval6sititsltba.

dnkormdnyzatunk tdmogatdsa is jelentds mirtikben seg[tette a tanul6ink irdekiben megvakisitott

/bjlesztiseket. Mdr eddig is sikertilt magunk mel16 dllitani keriileti vdllalkoz6kat nemes cilunkhoz.

Iskoldnk az idei timogatdsokbtil szeretni megvaldsitani az SNI, autista, ADHD, beszdd- is egydbfogyatdkos

tanulf szdmdra a sx,invonalas, egyini lejlesztdst bixtositti specidlis fejlesztd eszkbzdk kiirdnek bdvitdsdt

A J6t6konysigi Gtillesz Est id6pontja: 2017. jfnius 17,, szombat (18.30 6rai kezdettel)

Helye: Erzs6betligeti Szinhiz, Harm6nia Terem

Az Est megval\sitdsdhoz alapindnyunk szdmdra k4rnink tisztelettel az aldbbi segitsigek megaddsdt

tdmogalni szives kedj en :
. Az Erzsibetligeti Szinhdz Harm6nia terminek, kiszolgdl6 egysdgeinek 6s k4t mltsik kisebb terem, valamint

a szinhdzi tiltrizdk haszndlatdnak, ingtenes igdnybevitelinek biztositdsdt az Est napjdra.
. Tltmogatdst lrirndnk az Est lebonyolitdsdval kapcsolatosan a vacsora 6s a teritdkek (abroszok,

ev\eszkdzdk, lapos- ds kistdnyirok, poharak, csivingek) biztositdsdval 150 Jdre.
Kirj k a fentiek alapjdn ciljaink megvalisitdsdhoz segitd tdmogatlisitt.

Kriszdnettel

Tamai Kldra
I n t iz m i ny v ez et 5 - h e ly et t e s

Budapest, 201 7. itprilis 3



Trimogatott neve;__!9p1@!fo l3!!gp[ft !49

Atlithat6sdgi nyilatkozat

az illamhiutartinr6l szril6 2011.6vi CXCV. ttirv6ny 50. g (1) bekezd6s c) 6s a nemzeti varyonr6l szr6l6 2011. 6vi
CXCYI. tiirv6ny 3. g (1) bekezd6s 1. pontjdnak valti megfelel6sr6l

I. Tiirv6ny erej6n6l fogva dtLithat6 szervezetek
Alulirott, ..(n6v).....................(sz6khely).........,......(ad6szim)t6rv6nyesk6pvisel6je
nyilatkozom, hogy az Sltalam k6pviselt szervezet az Sllamhiztartisr6l sz6l6 2O1l.6vi CXCV. t6rv6ny 50. $(1) bekezd6s c) pontjrinak megfelel, azaz a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011.6vi CXCVI. t6rv6ny 3. g (1f
bekezd6s 1.a) pontja szerint fa meglfelelf aldhizanddJ

a) az illam,
b) a kdlts6gvet6si szerv,
c) a kdztestiile!
d) a helyi dnkormrinyza!
e) a nemzetis6gi d,nkorm 6nyzat,
f) a trirsul6s,
g) az egyh[zi jogi szem6ly,
h) az olyan gazd6lkod6 szervezet, amelyben az 6llam vagy a helyi onkormiinyzat kiil6n-k0ldn vagy egyttt
1 00oZ-os r6szesed6ssel rendelkezik,
i) a nemzetkdzi szetyezet
j) a kiiltbldi 6llam,
k) a kUlftildi helyhat6s6g,
l) a kiilftildi rillami vagy helyhat6sdgi szerv 6s az
m) Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 meg6llapod6sban 16szes 6llam szab6lyozott piaciira bevezetett
nyilviinosan miikdd6 r6szv6nytrirsas6g,

ez{rt 6tl6tbat6 szervezetnek min6stil

Az I. pont al6 nem ta-rtoz6 jogi szem6lyek vagy jogi szem6lyis6gget nem rendelkez6
gazdrilkod6 szervezetek

1 . Alulirott, (ndv), mint a
(c6gn6v)

[-

......... (sz6khely) .......... (ad6sz6m) tdrvdnyes
k6pvisel6je nyilatkozom, hogy az riltalam k6pviselt szervezet az illarnhiztartirsr6l sz6l6 20i1. dvi CXCV.
tdrv6ny 50. $ (l) bekezdds c) pontj6nak megfelel, azaz a nemzeti vagyonr6l sz6l6 2011. 6vi CXCVI.
torv6ny 3. $ (l) bekezd6s l. b) pontja szerint 6tl6that6 szervezetnek min<isiil, az al6bbiak szerint:

a) az {ltalam k6pviselt szervezel" olyan belfdldi vagy kiilftjldi jogi szem6ly vagy jogi szem6lyis6ggel
nem rendelkez6 gazd6lkod6 szervezet, amely megfelel a k6vetkez6 felt6teleknek:
aa) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finanszirozisa megel6z6sdr6l 6s megakadrilyozris6r6l

sz6l6 tdrv6ny szerint meghatarozoft tdnyleges tulajdonosa megismerhet6, amelyr6l a 2. pontban
nvilatkozom. 6s

ab) [ i megfe lel6 aldh izand6J,

az Eur6pai Uni6 tag6llam6ban,
az Eur6pai Gazdas6gi T6rs6gr6l sz6l6 megrillapod,isban r6szes 6llamban,
a Gazdasitgi Egyiittmrik0d6si ds Fejleszt6si Szew ezet tag6llam6ban,
olyan 6flamban rendelkezik ad6illet6sdggel, amellyel Magyarorsz6gnak a kett6s ad6ztatis elkeriilds6r6l
sz6l6 egyezm6nye van

6n



es ez az orczag: [orszdg megnevezdse] , 6s
ac) nem min6stil a t6rsas6gi ad6r6l 6s az osaal6kad6r6l sz6[6 t6rv6ny szerint meghat6rozott ellenrirzdtt kiilfdldi
t6rsas6gnak, aqrelyle!_a J--panlban !y! 4 6s
ad) az 6ltalam k6pviselt szervezetben kozvetlentil vagy kOzvetetten tdbb mint 250lo-os tula.jdonnal, befoly6ssal
vagy szavazati .ioggal bir6.iogi szem6ly,.logi szem6lyis6ggel nem rendelkez6 gazddlkod6 szervezet tekintet6ben
az aa), ab) ds ac) alpont szerinti felt6telek fenn6llnak, amelyr6l a 4. pontban nvilatkozom.

2. Nyilatkozattdnylegestulajdonosr6l

Az |ltalam kdpviselt szervezetnek a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finansziroz6sa megeltiz6s6rol 6s

megakad6lyoziis6r6l sz6l6 2007.6vi CXXXVI. t0rv6ny 3. $ r) pontja alapj6n a k<ivetkezo term6szetes
szem6ly(ek) a t6nyleges tulajdonosa(i)+:

Srsz. T6nyleges tulajdonos Sziilet6si hely 6s id6 Anyja neve
R6szesed6s
m6rt6ke o%-ban

3. Nyilatkozat a kiilf0ldi ellenorzOtt t6rsasiigi minositdsr6l**:

Amennyiben a T6mogatott nem magyarorsz6gi sz6khelyri, 6s iizletvezet6s6nek helye ktilftjlddn van, 6s

szdkhelye, illet6sdge az Eur6pai Uni6 tag6llam6ban, az OECD tag6llam6ban vagy olyan 6llamban van,
amellyel Magyarorsz6gnak hat6lyos egyezm6nye van a kett6s ad6ztatbs elkeriil6sdre, k6rjiik adja meg a

phlyizat benyrijtrisrinak 6v6t5l kezdrid6en az utols6 lezirt ad66vig, hogy a gazd6lkod6 szervezet 6s az adott
6llamban ldvo kapcsolt v6llalkoz6sai 6ltal egytittesen sajil eszkdzzel ds munkaviszonyban foglalkoztatott
munkav6llal6kkal vlgzett termel6, feldolgoz6, mez6gazdasigi, szo196ltat6, befektet6i, valamint
kereskedelmi tevdkenys6gdb6l szlrmaz6 bevdtele h6ny szbzalfka az dsszes bev6tel6nek, az al6bbiak szerint
(amennyiben t<ibb gazd6lkod6 szervezet van, kdrjiik rijabb t6blezat kitdltds60:

ad66v Gazdilkod6 szervezet neve Az illetos69 szerinti orsz69ban
termelo, feldol9oz6,
mez6 gazdas 6gi, szol g6ltat6,
befektet5i, valamint
kereskedelmi tev6kenys6gdb5l
szbrmaz6 bev6tel6nek artnya az
osszes bevdtelhez k6pest

(pblytnat
benytit6senak dve)

(utols6 lezArt
ad66v)

Amennyiben a Tamogatott ma gyarorszigi sz6khellyel rendelkezik, nem kiilfdldi ellenorzdtt t6rsasiig.
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4. Nyilatkozat a krizvetleniil vagy kdzvetetten tObb mint 25%-os tulajdonnal, befoly6ssal, szavazati joggal
bir6 6llamh6ztart6son kiviili jogi szem6ly vagy jogi szemdlyisdggel nem rendelkez6 gazd6lkod6 szeryezet
etl6that6sAge16l

4.1. A kdzvetleniil vagy kozvetetten t<ibb mint 25%-os tulajdonnal, befoly6ssal, szavazati joggal
(tov6bbiakban: r6szesed6s m6rtdke) bi16 jogi szem6ly vagy jogi szemdlyis6ggel nem rendelkez6 gazd6lkod6
szervezet(ek) 6s ad6illet6s6gtik:

4.2. A kdzvetlentil vagy kdzvetetten t0bb mint 25%-os tula.jdonnal, befoly6ssal, szavazati.joggal bir6 .jogi
szem6l va i szem6l lse el nem rendelkez6 azd6lkod6 szervezet tdn le es tula donoso

4.3. A kozvetleniil vagy kcizvetetten tdbb mint 25%-os tulajdonnal, befoly6ssal, szav azati joggal bir6 jogi
szemdly vagy jogi szem6lyisdggel nem rendelkezri gazd6lkod6 szervezet a t6rsas6gi ad6r6l ds az osztaldkad616l
sz6l6 1996. 6vi LXXXI. tdrvdny 4. $ I I . pontja szerinti ellenorzdtt kiilfrildi t6rsasigi** min6sit6se

Amennyiben a 4.1. pontban felsorolt gazd6lkod6 szervezetek szdkhelye, illet6s6ge az Eu16pai Uni6
tag6llamriban, az OECD tagillamriban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorsz6gnak hat6lyos
egyezmdnye van a kett6s ad6ztat6s elkeriilds6re, k6r.iiik ad.ia meg a ptlytuat benyirit6srinak dv6t6l
kezdodoen az utols6 lez6rt ad66vig, hogy a gazd6lkod6 szervezet 6s az adott 6llamban ldvo kapcsolt
vrillalkoz6sai iiltal egyiittesen saj6t eszktizzel 6s munkaviszonyban foglalkoztatott munkav6llal6kkal vdgzett
termel6, feldolgoz6, mezogazdas6gi, szol96ltat6, befektet6i, valamint kereskedelmi tev6kenys6g6b6l
sztrmaz6 bev6tele h6ny szizallka az osszes bevdteldnek, az al|bbiak szerint (amennyiben tobb gazd6lkod6
szervezet van, k6rjiik Lij abb tribLizat kittilt6s6t):

Srsz. Gazd6lkod6 szeryezet neve Szervezet ad6szdma R6szesed6s
mdrt6ke %-
ban

Ad6illetosdge

Snz Gazd6lkod6 szervezet neve Tdnyleges
tulajdonos(ok)

Sztilet6si hely ds
idti

Anyja neve R6szesed6s
m6rtdke
%o-ban

ad 6dv Gazd6lkod6 szeruezet neve Az illet6s6g szerinti orsz6gban termel6,
feldol9oz6, mez6gazdasbgi, szolg6ltat6,
befektetoi, valamint kereskede tm i
tevdkenys6gdbol szbrmaz6 bev6tel6nek
ar6nya az osszes bev6telhez kdpest

(pily 6zat
benyIjtlis6nak
dve)

(utols6
ad66v)

lez(rt

6t3

Amennyiben a gazdrilkod6 sz:ervezet magyarorsz69i sz6khellyel rendelkezik, nem kiilfrildi ellenorzott t6rsas69.



III. Civilszervezetek,vizitirsulatok

I . Alulirott, Tarnai Kl6ra . (ndv), mint
a Ldpdsenk6nt Alapitviny ..... (civ il szervezet, vizit6rsulat

a) Az 6ltalam kdpviselt szervezet vezet6 tiszts6gviseloi:

Srsz. Vezet6 tisztsdgviselo Sziilet6si helv 6s idri Anyja neve

I Tarnai Kliira Bn. 1954. 03. I 0. Bdki Klira
2 Rusk6n6 Galinfi K l6ra Bo. 1961. 11. 06. Kondor A nna
) Holl6 Judit Bp. 1973. 04. 28. T6th Ilona
4 Maid6n Eszter Hatvan 1974 01 18 P6ter M;iria
5 Weitz Asnes Gdddllii. 1973. 10. 15. Bukli Eva Ilona

b) Az riltalam kdpviselt szervezet, valamint az a) pont szerinti vezet6 tisztsdgviseloi az al|bbr
szervezet(ek)ben rendelkeznek zsyo-ot meghalad6 r6szeseddssel:

Vezet6 tisztsdgvise16 Szervezet neve Szervezet
ad6sz6ma

R6szesed6s
mert5ke Yo-
ban

ca) tulajdonosi szerkezete, a p6nzmos6s 6s a terrorizmus finansziroz6sa megelozdsdr6l ds megakad6[yoz6s6r6l
s26l6 torvdny szerint meghatirozott t6nyleges tulajdonosa megismerhet6, amelyr6l a 2. Dontban n latko70m.
cb) az Eur6pai Uni6 tag6llamdban, az Eur6pai Gazdasigi Tdrsdgr6l
Gazdasigi Egyuttmiikdddsi 6s Fejlesztdsi Szervezet tag6llam6ban, o
amellyel Magyarorsz6gnak a kett6s ad6ztat6s elkeruldserol sz6l6
nyilatkozom.

sz6l6 meg6llapod6sban r6szes 6llamban, a
lyan 6llamban rendelkezik ad6illet6sdggel,
egyezmdnye van, amelyr6l a 3. pontban

cc) nem min6siil a t6rsas6gi ad6r6l 6s az osztal6kad6r6l sz6l6 tdrv6ny szerint meghatiirozott ellen6rzdtt
kiilftldi
tirsas5gnak**, amelyrcjl a 3. pontban nyilatkozom,
cd)a szErvezetben ktrzvetleniil vagy kO2vetetten tdbb mint 250lo-os tulajdonnal, befoly6ssal vagy szaYazati
joggal bir6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6ggel nem rendelkezo gazd6lkod6 szervezet tekintetfben az ca), cb) 6s

cc) alponl szerinti feltetelek fenn6llnak, amelvr<il a 4. pontban nyilatkozom.

6t4

neve) Budapest, I162 Szent Imre u. 115. (szdkhely) 181608001-42 (ad6sziLrn)

tdrvdnyes k6pviseldje nyilatkozom, hogy az 6ltalam k6pviselt szervezet az allamh{zlarti,sr6l sz6l6 201t. 6vi
CXCV. tdrv6ny 50. $ (t) bekezdds c) pontj6nak megfelel, azaz a nemzeti vagyonr6l sz6l6 201l. dvi CXCVL
tcirv6ny 3. $ (1) bekezdds 1. c) pontja szerint 6tl6that6 szervezetnek min6siil, az al6bbiak szerint:

Snz.

I

I

In-

-I

T

T
-

c) A b) pont szerinti szervezet(ek) 6tl6that6 szervezetek, azaz



2. Nyilatkozat t6nyleges tulajdonos16l

A b ) pont szerinti szervezetnek a pdnzmos6s ds a terrorizmus finanszirozdsa megelozds6r6l ds

megakad6lyozrisdr6l sz6l6 2007. 6vi CXXXVI. tdrv6ny 3. $ r) pontja alapjrin a kdvetkez6 termdszetes
szemdly(ek) a tdnyleges tulaj donosa(i) *:

Gazd6lkod6 szervezet
neve

T6nyleges
tu laj donos

Sziilet6si hely 6s ido Anyja neve Rdszesed6s
m6rt6ke Yo-
ban

3. Nyilatkozat a b) pont szerinti szervezet 6tlethat6segAr6l

3.1. A b) pont szerinti szervezet(ek) ad6illet6sdge

Srsz Gazd6lkod6 szervezet neve Szervezet ad6szima Rdszesed6s
m6.rtdke Vo-
ban

Ad6illet6s6ge

3.2. A b) szerinti szervezetek ellen6rzott ktilfdldi t6rsas6gi++ min6sitdse

Amennyiben a 3.1. pontban felsorolt gazdblkod6 szervezetek sz6khelye, illet<1s6ge az Eur6pai Uni6
tagrillam6ban, az OECD tag6llam6ban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorsziignak hat6lyos
egyezmdnye van a kettos ad6ztatds elkeriildsdre, k6rjtik ad.ia
rrrig a p|lyizat beny0itrisrinak dv6tol kezd6doen az utols6 lezdrt ad66vig, hogy a gazd6lkod6 szervezet ds az
adott 6llamban l6vo kapcsolt v6llalkoz6sai eltal egytittesen sa.j6t eszk6zzel ds munkaviszonyban
foglalkoztatott munkavAltal6kkal v6gzett termelo, feldolgoz6, mezogazdasrigi, _szolg6.ltat6, befg!l9tOi,
val*amint kereskedelmi tev6kenys6g6b6l szirmaz6 bev6tele heny szizal|ka az Osszes bev6tel6nek, az al6bbiak
szerint (amennyiben t6bb gazd6lkod6 szervezet van, k6rjtik rijabb t6bl6zat kitOItds60:

ad66v Gazd6lkod6 szervezel neve Az illet6s6g szerinti orsz6gban
termelo, feldolgoz6, mezbgazdasigi,
szol96ltat6, befektet6i, valamint
kereskedelmi tevdkenysdg6bol
sz|rmazo beveteldnek ar|nya az
dsszes bevdtelhez kdpest

(pily 6zat
beny[.it6sinak
dv e)

(utols6 lez6rt
ad66v)

Amennyiben a gazdrilkod6 szervezel magyarorsz69i szdkhellyel rendel
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kezik, nem ktilfrildi ellenorz6tt trirsas6g

Srsz.
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4. Nyilatkozat azoknak a szervezeteknek az tl thatisigir 6l, amelyek kdzvetlen0l vagy kcizveteften t<ibb
mint 25%-os tulajdonnal, befolyissal vagy szavazati joggal rendelkeznek olyan gazd6lkod6 szervezetben,
amelyben a civil szervezet, vizitirsulat vagy ezek vezet6 tiszts6gvi sel6i Z1Yo-ot meghalad6 r6szesed6ssel
rendelkeanek

Sorsz. Gazd.ilkod6
szervezet
neve

Ad6szim R6szesedes
m5rt|ke Yo-
ban

Ad6illet6s6ge t6nyleges
tulajdonos(ok)

tdnyleges tulajdonos
sziilet6si helye 6s ideid

Amennyiben a, fenti tL,bl|zatban felsorolt gazdrilkod6 szervezetek sz6khelye, illet6s6ge az Eur6pai Uni6
tag6llam6ban, az OECD tag6llamriban vagy olyan 6llamban van, amellyel Magyarorsz6gnak hatilyos
egyezrn6nye van a kett6s ad6dates elkertil6s6re, k6rjiik adja meg a pltly zat benyrijtris6nak 6v6t6l kezdSd6en az
utols6 lezert ad66vig, hogy a gazdrilkod6 szervezet ds az adott 6llamban l6v6 kapcsolt vritlalkoz6sai riltal
egytittesen sajit eszklzzel6s munkaviszonyban foglalkoztatott munkavrillal6kkal v6gzett terme16, feldol9oz6,
mezbgazdasbg| szolgdltat6, befektet6i, valamint kereskedelmi tev6kenysdg6b6l sz rmaz6 bev6tele h6ny
sz|zalika az 6sszes bev6tel6nek, az al6bbiak szerint (amennyiben t6bb gazdrilkod6 szervezet van, k6rjtik rijabb
trib16zat kitdlt6s6t) :

adoev Gazdrilkod6 szervezet neve Az illet6s6g szerinti orszigban
termel6, feldolgoz6. mezbgazdasbgi,

szolgAltat6, befektet6i, valamint
kereskedelmi tev6kenys6g6b6l

szfirmaz6 bev6tel6nek ar6nya az
6sszes bev6telhez k6pest

(pLlyi.z:at
benytjt6s6nak
6ve)

(utols6
ad66v)

Iezfirt

Amennyiben a gazdilkod6 szervezet magyarorszd.gi sz6khellyel rendelkezik, nem kiilftildi ellen6rzdtt trirsasig.

Kijelentem, hogy az iltalam k6pviselt szervezet alapit6 (l6tesit6) okirata, illetve kiil6n jogszab6ly szerinti
nyilv6ntart6sba v 6telt igazol6 okirata alapj6n jogosult vagyok a szervezet k6pviseletdre (6s c6gjegyz6s6re).

Felel6ss6gem tudat6ban kijelentem, hogy a nyilatkozatban megadott adatok a val6signak megfelelnek.

A fent megadott adatokban bekdvetkez6 v6ltozist 8 napon beliil, az rij adatoka vonatkoz6 nyilatkozat
megkiild6s6vel jelzem.

Kelt, Budapest, 20 I 7.05.05.

Tarnai Kl6ra

tdrvdnyes k6pvisel6

.1/e: w1it-\"* c(:

c6gszerii al6ir6s

A * ds ** ieldlt fogalmak mqpardzatdt a kitdltdsi segddlet tartalmazza.

6t6



1. fiiggel6k 3. sz, mell6klete

NYILATKOZAT

A tdmogatist ig6nyl6 adatai:

n6v: L6p6senk6nt Alapitv{ny

sz€khely: 1162 Budapest, Szent Imre u. Il5.

kdpvisel6 neve: Tarnai Kldra

nyilvrintartisi szim: l2.Pk 60.17 411998/3. sz.
nyilvfntartiist vezet6 szerv neve: F6v6rosi Bir6sig
ad6sz6m: 181608001-42
banksz6mlasz6m 6s szimlavezet6 p6 nzintezeti

oTP I1716008_20159816

Alulirott, Tanai Kldra, mitrt a t{mogatist ig6nyl6 szeryezet k6pviselet6re jogosult szem6ly a timogatist
ig6nyl6 szervezet nev6ben az alibbiakrril nyilatkozom:

I *. az eka]rm k6pviselt szervezet megfelel az Atrt. so. $ (l) a) ponlj6ban a rendezett munkaiiryi
kapcsolatok vonatkozls6ban meghatirozott felt€teleknek, valamint az Aht. 50. $ (1) bekezddse szerint
vizsgriland6 jogi szem6ly, jogi szem6lyis6g n6lkiili szervezet adatait rendelkez6sre bocsitja.

VAGY
az ilralam k6pviselt szervezet vonatkozisiban a, Aht. 50. $ (1) bekezd6s a) pontj6ban me ghati.rozolt
rendezett munkati .\qp_c_sglalqk--!p_rs1pln
rte

VAGY

az llltalam k€pviselt szeflezatre Magyarorsz6gon t6rtdn6 foglalkoztaLis hirinyiban ar Atrt. SO. e (t)
bekezdis a) pontjiban meghatdrozott rendezett munkaiigyi kapcsolatok k6vetelmdnye nem terjed ki;

a tamogalisi ig6nyben foglalt cdl tekintet6ben az riltalam k6pviselt szervezetet
ad6levon6si jog megilleti, illewe az ad6terhet mrisra rith6Lritja;

VAGY
ad6levon6sijog nem illeti meg, 6s az ad6terhet m6sra nem hiri a 6t;

A megfele16 risz al,ihizandJ

Ke1t,2017.05.05.

Li,-na-,o \a-Q,-',,^

2*.

Bi.intet6jogi felel6ssdgem tudat6ban kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat a val6s6gnak megfelel.

1



NYILATKOZAT

a k6zp6nzekb6l nyriitott tdmogat6sok 6tldthat6s6g616l sz6l6 2007.6vi CLXXXI. tdrveny szerinti dsszef6rhetettens6g,
illetve 6rintetts6g fenn6ll6s6r6l, vagy hi6nyir6l

A T6mogatott neve: L6p6senk6nt Alapitvdny

Termeszetes szemely lakcime:
Szoletesi helye, ideje:

Cazdasdgi titsasag eseten szdkhelye:
Cegjegyzdkszama:
Ad6szemal
Kdpvisel6j6nek neve:

Egydb szervezet esetdn sz6khelye:
Kdpvisel6jdnek neve:
Nyilv6ntart6sba veteli okirat sz6ma:
Nyiiv6ntart6sba vev6 szerv megnevezdse

Tarnai KI6ra, 1165 Bp. Bdk6ryfdldi rit 76,
Budapes( 1954.03.10.

1162 Budapest, Szent Imre u. 115.
Tarnai Kl6ra
12.PlL 60.17 4/199813. sL
F6v6rosi Blr6sig

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a tAmogatottkdnt meqiel
5tliithat6s6g6r6l s2616 2007. 6vi CLXXXI. t6rv6ny (Knyt.)

szervezettel szemben a kdzpdnzekbol nfijtott t6mogat6sokolt

- 6. S (1) bekezd6se szerinti osszef6rhetetlenscg
1. nem 6ll fenn vagy
2. fenn{ll az ...pont alapjin

- 8. $ (1) bekezd6se szerinti 6rintetts6g
1. nem {ll fenn vagy
2, fenndll &z ,..pont alapj6tr m

Az osszef6rhetetlens6g vagy az 6rintetts6g alapjiul szolgdl6 k0rfilm6ny l€ir6sa:

Kijelentem, hogy az dsszef6rhetetlensdg megsziintet6s6re az alfbbiak szerint intdzkedtem:
..Nincs

LC.tl-ls. (^..,\ ld rt v,,
nyilatkoz6

KoyL 6. $ (l) Nem indulhat ptlyrzokent, es nem r6szesulhel ltmogadsban
a, aki a prlydzti eljdn lban dontes-el6kdszil6k6ot k0zrem{kdd6 vagy ddnt6shoz6,
,, a kizan Lttzjosi tjszrsas\ isel6.
c) az a)-b) pofi zle 

'dnozi' 
szrm6ly kozeli hozzitartoz6ja,

d) az a)-c) pombar l],],eqtelolt sz€mdly nrlajdotr l,an ,tl6 saziasAsi t6rsasa&

usiyint6z6 \asy k6p\aseleti sz€rv€rck r.da,
, M az ery.snler \agy sz2tszervez€t, illewe ezek 0Dill6jogi szem6lyiseggel r€ndelkez6 azod sErvez€ti €gys6ge, valamint az egyhdzi jogi szem€ly

h) arcly apely{zjlkiitisit megel6z6 0t 4vben egyiittmtkdddsi medlapod.ist kotdtt vaAy tanofi fenn Magyarorszigon bejeslzett patrttal (a tovebbiakban: pdrt),

Jb) arr,ely a pily{z^k;iris{t megel6z6 6t avb€n piirttal k6zos jeldltet ,llitott o6ziss),il6i, euopai pelmenti m$/ helyi itnkomiIyati v4laszi;son,
sl akinek a r6saeElb6l val6 kizirtsr&inak tenyet r 11. $ alapjan a }onlapon kozzele$ek.
E.S(l)Haap ydz6
a, a pd,lyd"lti eljidsban d0nt6s-el6k6szit6kert k0remiik0d6 vaey ddntest ho7, sz€nndl murkav6gzesre nAn)al6.jogviszonybai ,ll,
,, nem kizin kozjogi tiszts€svisel6,

d) ,z a)-c) poitbal, nesjelolt szemdly tulajdonrban dll6 grzdasrgi tinaris,

pdJyMr benldtras,ival esydej[]ets
Aht 48/8. $ (l) Nem lehet a ilmosaLisi josvisaDybu kedvea€try€utt
dJ az, aki a i.imogatisi dirtrtdst m€Etozta \agy aki a t nogalrsi ddn6s meghozatahban dontes4l6keszit6k{nt r€szt vett,

.egionelis aejlesztesi iigynoks€e vezet6 tis4segvisel6je,
t) u q es U po sannn szE mallyel korrs hirarnisba! el6 hoz.ita'1o26.
./, - a ny;lvinosd mtkdd6 resaenFilsanis ktviteldvel - az a) as b) pont s1rnnri .,Emely tulajdonrban ell6 sazda6si LiM6s,

szakzervezlt iigyinl6z6 r"gy kepviseleti szerv€n€ktagja.

a

Kijelentem, hogy az Crintet1x,6gk6ru6t6tel6t kiil6n Irtap csatol6s6yal k€zdem6nyeztem.

Kijeletrtem, hogy a z Alla,mh,iztarlAst'l sz6l6 2011. 6vi CXCV. tv. (tovAbbiakban: Ant.; aAA. S- {ban meghat6rozottkiz r'
okok egyike sem 6ll fenn velem szemben.

Kelt: 2017.05.05.



NYILATKOZAT

a k0zp6trzekb6l nyfitott t{mogatdsok 6tl{that6sigfrdl sz6l6 2007, 6vi CLXXXI. t6rv6ny szerinti osszef6rhetegens6g,
illctve 6rint€tts6g fennill{sd16l, vagy hi6nyir6l

A TAmogatottneve: L6p6senk6nt Alapitviny

Termdszetes szemdly lakcime:
SzUlstdsi helye, ideje:

Gazdasagi ttusasag eseGn szdkhelye:
Cegjegyzdkszama:
Ad6szima:
Kepvisel6jdnek neve:

Egydb szervezet esetdn szdkhelye:
Kdpvisel6jdnek neve:
Nyilv{ntartIsba vdteli okirat sz6ma:
Nyilvrintart6sba vev6 szerv megnevezdse:

Rusk6n6 Gal6nli Kllra, 1165 Bp. M6sz{ros J. u. 4
Budapest,l96l.l1.06.

1162 Budapest, Szent Imre u. 115.
Tartrai Klira
12. Pk 60.17 4/199813. sz
Fdvirosi Blrdsig

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a t6mogatottkdnt megi
6tl6that6sag6r6l sz6l6 2007, 6vi CLXXXL tdrv6ny (Knyt.)

etoIt szervezettel szemben a kdzpdnzekbol nyrijtott tilrnogatdsok

- 6. $ (1) bekezd6se szerinti 6ssze f6rhetetlens6g
1. nem {ll fenn vagy
2, fentrdll az ..,potrt alapj6n

w

- 8. $ (l) bekezd6se szerinti 6rintetts6g
1. nem 6ll fenn vagy
2. fentr6ll az ...potrt altpjdn

Az t sszef€rhetetlens€g vagy az €rintettsdg alapjiul szolg6l6 korlllm6ny leirdsa:

n

...Nincs........

Kijelentem, hogy az osszefdrhetetlens6g megszllntet6s6re az al6bbiak szerint int6zkedtem:
...Nincs........................
Kijelentem, hogy az 6rint€tts6g k6zzdt6tel6t ktildn firlap csatolAs{val kezdem6nyeztem.

Kiielentem, hogy az 6llamh6ztartdsrdl szdl6 2011.6vi CXCV. tv. (tov6bbiakban: Ant.; 48/B.5- aoan meghatarozott kiz:i16
okok egyike sem 6ll fenn velem szemben.

Kelt: 2017.05.05. \1
C'-t"'h lcr..-
;;i[; 0nyil

Ituyt. 6. $ (1) Nem hduhat pAly6z6kdnl es nem rdsz€sulhe! ilnosa$Lsban
a, aki a pelyiizati eljirasban d0nt6s-et6k6szit6kd k0zremtk(d6 vagy dotrtdshozo,
6) a kizan lozj og1 tlszts€g.v1sel6,
c) Aza)-b) pont alelatlozb szg!,r'ly kbzeli hoziratudja.
d) u o)-c) pootban r,).eejelbft szemely tulajdon ba, d,ll6 g:?na{si 16mas6s,

0syitrt6z6 l"gy kepviseleti szervenek lagj4
t a. az eryesnld. lagy sz*szervez€t, illetve ez.k 6trAll6jogi szamdlyiseg8el r€ndelkez6 azon szera€zti esy#se, vala!fit az esyh6zi josi szem6ly
Ja) anely apelyizjikinAsin megel6z6 6t evben esyiiBmtkoddsi me&illapod.ist kottttt vagy tartott fenn Magyarorszigon bejegyzett pirttal (a tovlbbiakban: pdrr),
ft) $ely apalyizatkinAsel megel6z6 dl 6vber pnrttal kozos jeldh€l alliton orsziggy6l€si, eurdpai parlamenti vagy ielyi onkormanyzati vitlaszitson,
g/ akinek a r6szv6telb6l val6 kizinsagrnak teny6t a l3 $ rlapjin a horlapotr kdzz4te(ek
8. S {l) Ha a pAiyiz6
al s prillr,zti eljArrsbu d0trtds-el6kaszil6k6trl kirzremtkod6 vasy d0nt6st hozo szervnal munkav6grsre irrnyul6 jogviszonybu ,,11,

6.J nem kizirt kozjogr lisrsdgvisel6,
.) az a)-b) po,t ali t$to7j snrr.gly kbzeli hozzAtato^jz,
d) e a)-c) pontban,regjelblt szm€ly nrlajdoniball aI6 gaz&sng1 tir$srg,

p )azal benyu tidsaval egyidejUes
Aht. 48/8. S (l) Nem l€het a lrmoeatisijo$.iszlnyban kedveandnyezett
o) e. aki ztunogattsi dd ast m€ghoda wgy a.ki a timogatisi dontes m€dozaraliban d0ntes-el6k6szit6k6nt raszt ven,

resionrlE fejleszt€si ugynokes vezet6 tisztsdsvis€l6je.
c) 22 a) Es b) port sz.nnn szemellyel kozds hazlartilba. el6 hozzilatto?j,
d, - a nyilvdnosan mrlkod6 reszv6n),trinaleg kiv6tel6v€l - az a/ 6s ,, pont szerinti sz€mely tulajdonaban e[6 sazdas6si ttusasa&

s4lsztrtezei 0g)ao!ez6 vagy Lapnselen szervenek tagJa.



NYILATKOZAT

a kiizp6trzekbdl tryfjtott tlmogatdsok 6tl6that6sdgi16l sz616 2007. 6vi CLXXXI. tdrveny szerinti iisszefdrheteuens69,
illetve 6rintetts6g fenn6ll6sir6l, vagy hi6ny6rdl

A Tiimogatott neve: Ldpdsenkdnt Alapitvany

Termdszetes szemdly lakcime:
Szuietdsi helye, ideje:

GazdasAgi tfusas{g€setdn szdk-helye:
Cdgje8yzCksz6ma:
Ad6sz.6ma:
Kepvisel6ienek neve:

Egydb szervezet esetdn szdkhelye:
Kepvisel6jdnek neve:
Nyilv6ntart6sba veteli okiral sz6ma:
Nyilvdntart6sba vev6 szerv megnevezdse:

ll62 Budapest, Szent Imre u. 115.
Tartrri Kl6ra
12. Pk- 60.17 4/199813. sz.
F6vlrosi Bir6sdg

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve a t6mogatottkdnt meBi
6tl6that6s6gAr6l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. t6rvdny (Knyt.)

elirlt szervezetlel szemben a kozpdnzekb6l nytjtott t6mogat6sok

- 6. $ (l) bekezd6se szerinti dsszef6rhetetlens6g
l. nem ill fenn vagy
2. fenn6ll az ...pont alapjfn

Az itsszef6rheretlenseg vagy az 6rintetts6g alapj6ul szotgd16 kortllm6ny lelrdsa:
...Nincs..............

Kijelentem, hogy az aisszef6rhetetletrs6g megsz0ntetdsdre az al6bbiak szerint intdzkedtem:
...Nincs
Kijelentem, hogy az 6rintetts6g kdz6tdtel6t kill6n {rlap csatol{s6val kezdemdnyeztem.

Kijelentem, hogy az 6llamh6ztartdsr6l szbl6 20ll.6vi CXCV. tv. (tov6bbiakban: Aht.l lt,t.5- atan meghatirozott kiz{r6
okok egyike sem 6ll fenn velem szemben.

Kelt: 2017.05.05.

&uu
nyila

ttuyL 6. S (1) Nem indulhal prly6zokent, es nem resz.snllet Iimosalisban
a, aki a p y&ati eljrrisban d0 es-el6keszitdkent kdEemtkod6 vagy donleshoz6,
,, a krzin kdzjogi tiszfsegvisel6,
c) ua)-b) po ale l3nozh s?fmely kitzelihozz.itaiozbja"
t1) aza)-c) pofib?tr, egjel'll sz.m6ly tulajdonaban dll6 gazdasAgi tarsrsris,

iisyint6z6 vagy kdpvisel€ti szerydrek tag,a,

, az az egy.snlet vrgy s?*szervezet, illetve ezek 6tuiLll6 jogi szemClyisdgg.l rend€lked aml szeffezen esysagq lrlamint az egyhrzi jogi su mely
/4, anely a pily62at kiirasit meg€1626 0t 6i6eD €syiittEikod6si meClapod.ilt kotott r?gy tartott fenD MagyarorszigoD bejeeyz.tr piirttal (a tov6bbiakbaD: pdtri),

Jb) an]tly apllytzatkituAs,n megel6z6 0t evben pdnbl koz6sjelolt€t illitott orszrsgy 6si, eurdpai parlamenti vagy helyi onkom6lyati ldlasztrson,

8l akinek a reszveteb6l val6 kiztr"tsrigerBk tdnydl a 13. $ alapjdn a honlapon kozltettek.
8. S 

(1) Ira a piilyrz6
a, a p6lyr"rti eljrr{sban d0rtesrl6kesdl6k6nt k6zemtk0d6 }"gy dontest hozd sz€r\rdl mu*avegzesre irrnyrl6jogviszonyban ,ll,
b, n€m kizjn kozjogi tiszlsagus€16,
c) az d)-b) pont al6 tajl.o,n s?.rr,6ly kdzeli hozAt2iozbja.
d) az. a)-c) pofia\ nl^egielol! szemeiy tulajdo&tban ,116 gazdasigi lArsasrg,

pJyMl beDltrra$vsl esyidejdeg.
Abt. 4El8, $ ( I ) Nem lehet a riBosarisi jogviszonyban kedvezmeryezett
ai az, akj a timogarrsi ddntest m€shozta wsy aki a timogatisi dortds nedozataftbafl ddotds-el6k€szit6k6nt r6szt vett.

rc giondlrs fej leszresi 08).noks6s vezet6 tisztsesvisel6je,
.) az d) as b) pontszgnnn szEm6llyel kozos hiztadasban 616 hoz6taioz6,
l.l ' a ny v6rosar mtkod6 reszven).iirsas.is kiv€tel€vel - az a, es , pont szentrti szemely trnajdoDiban Allo s.zdasrgi lrrsaseg,

(z*sze^ezer u$inttz6 lagy kepviseleu szervenek lagia

Holl6 Jrdit, 1173 Bp. Foldm{ves u,6/a
Budap6t 1973.04.28.

- 8. $ (1) bekezd6se szerinti drintettsdg
1. nem 6ll fenn vagy
2. fennill az ...pont alapj6n

a
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A TAmogatott neve:

Iermis?Eles szcmcl), lal(cinrc:
Sz,liletasi helye, idsjel

Oazd{s{gi ta.sasdg.s6t6n szdkhelyc.
C6gic€yrq$rd$al

NYILATKOZA]'

Ilp6senk6nt Alapitv{ny

Ir{rjd{n Estter. 2170 Asz6d. 6sz . sri
1974.01. tt.

1162 Budapest, Szent Imre !. I IS,
TBrnai Kldra
12. Pk. 60.17d1998/3. sa
Fdviro,si Bli{s6g

s k0zp€n7*kb6l nyijtott trmogatrsok dtltthatdsdg{rdl szdl6 2007. 6vi CLxXXl. tiirvfry szerirti 6sszef6rheteflensdg,
illetve drintetts6g fenniin6sSr6t, yagy hi{ny{16l

Egydb izervezel esetCn szekhelye:
Kdpviseloj6nek neve;
Nyllvant:rd6sba vdteli akirat szdma:
Nyilt dfltartrsba vev6 szery mognevez€se:

, hogy szemdlyemmel, i llewe a t mogatottk6nt me&iel6l1 szervezettcl szemben a k
at6s6g{Lrdl sz6l6 200?. 6vi CLXXXI. t6rv6ny (KryL)

dzpdnzekb6t ry tott tZmogat6sok

Rvilal.koz6

='& $tI, bekezd6se sze rintir&intetts{g
l, (€m ill fenn v4.$r
2. fenn6ll az...pont alapjdn

AE lhczef6rhoterlclls6g vegy az €rintetts6g alapJiul szolg{16 k0riilm6lv lelrfua:
...Nincs..............

Kiidle*Lm, hogy az isszeferhctetl€tr$6g megsztttrtet&6re sz a1{bbiak szerin( irt6zkedtem:
...Niir*..........,...
Kijeleatem, hogy az erirtetts6g kozdtftcl{t ktil6n &rlap csatnl6s{val ke.rdemdnyezteo.

K9!tifl0l.?:,05.{}s.

- 6. $ (i) .bekezdese $zerloti dsszefdrh€terleas€g
I. oem dll feno vary

. 2. fenrall az ...p'{trt &}&pjdr

.trnisb$ ddnres+loliitszndk'i{,

m

m

hogy ez illanrhdztart6rr6l sdt6 2{rl I. 6vi CXCV. tv, (rovribbiaktran: Atrt.y .tglB. $- 6b$n meghatdmzott kiz-:iro
sefi {ll ienn velsm suemben,

rJ az olrlpont sU sr6o?n szcrilly koz.li hoztdozdjr,
d, e arti poiitj{ro m!€jcl6n ir,{&lJ tulql&dl,an dlid gazrir{r} ti,xartgi

0€!,i!@ xirii -kbvis.t€rj s:c'lttrct lasls.
,,z &rra6.asol$veel sllsd@&.t, ilbla! erk orin6i,si izne\is.sscl rwloli(g7s {ze rz(.t{zc egt6asc, t,s,aminr 

'z 
lEd.izijosi saery

41:19J 144a i.,:'n* D.Bd6r. ot d.,t6 €1.'rumr*,raa" ,n gdt"e".li"{ t oron wr.r lsnor E* M,;,s;;s;. b"ri;"; p#;i_";;;i*,,,. s{.,1/r,/ dnory a galy,zr Lrtl*f nrBc,nTn.r {!tcl rd'nll }dros j.lotcr dlrron o.sz6g$/ijesi, trtn p6i psrknon,i r"gy hrlyi (rotormnai.uji \d{ssrrs(t!,g i*ir.t e,rtsz\6rlb6l rsl,6 ki2nsdsaml irrt!1 a tJ 0 abpjir s ho,t pont ozr;h.&
&{(r)t,.p{v*r6
., s psbdrd .rji"i.b"o dsntS+lotdvitnldd k6Er!tlk4d6 vaF,d{rrair hoz. &!v!a honl?rr8z!ft inilryul6.j.Fis2ony&I iI.
,, rcm lri.i4{ k&jog, risr!€gliiel6,

', u r)-r, poo' al, talozo %tr}{ lI t/L.r hozr!fuzols
,/ az 4r{, BEtbar me&eli,h s?.lncly lulqti!,oiban ill6 8lEdasiei r sr.ns,

pxhur b.n, ijLie\rJ c8\'&ldl(g
,tb{ ,llv8. { (l ) Nc& lehet . dooE-at{e lorviurlrbu tcdw,l1!'ylun
., &- aki a drDognisi Jd a$ mcgltozA vrg) s.ki s raeo$pltui do'tir racstroatst b&! dt !{*+tkasztl5t4 r{sa wll,

regio&dis fqiLszisi ne,o.ki6g vtt16 tisrsdgvbrldjc,
.r.) az al & t, porlt szcrina srEl{y.r k62t3 hl]rairdsbsr ald ho?zardtor_o,
d/ - , nyi\dnosrlr mftnd6 lgsa€irid,rsaiS kjrdcteul , iz., ar r,/ ,x).r rrrritxi izeftJly lutajdo&ibe nno sazl,e{gl ,i$a$&


