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Tárgy: Javaslat alapítványi támogatási 
kérelmek elbírálására 

Mellékelten beterjesztern az önkormányzatunkhoz eljuttatott, és a Kulturális, Oktatási és 
Sport Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság által megtárgyalt alapítványi támogatási 
kérelmeket, pályázatokat. 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, tárgyalja meg az előterjesztést, és döntsön a határozati 
javaslatokróL 

l. A Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú 
Szervezet (1083 Budapest, Bókay János utca 53.) Budapesten és körülbelül 140 km-es 
körzetében végez speciális koraszülöttmentést és -szállítást. Az Alapítvány a koraszülöttek 
mentési munkáihoz szükséges működési és beruházási költségek finanszírozását túlnyomó 
részben adományokból biztosítja. 

Az Alapítvány munkatársai Kőbánya ellátási területén a 2010. évben 754 425 Ft értékben 
végeztek térítésmentesen neonatális mentési, szállítási és sürgősségi ellátást. 

Polgármester úrhoz eljuttatott kérelmében a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek 
Gyógyításáért Kiemelkedően Közhasznú Szervezet - a további koraszülöttmentés 
biztosításának érdekében - költségei fedezéséhez kér segítséget. 

A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és nem javasolta a Peter Cemy 

Alapítvány támogatását. 

2. A Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány a szívbeteg csecsemők kórházi ellátási 
színvonalának emeléséért, műtéti és túlélési esélyeik javításáért, testi-lelki rehabilitáció jukért, 
valamint csecsemőkori rejtett szívbetegségek feltárása érdekében 1997 óta több millió 
forinttal támogatta a magyarországi gyermekkórházakat Önkormányzatunkhoz eljuttatott 
kérelmében az Alapítvány a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzoltó Utcai Gyermekklinika 
kardiológiai műszerezettségének megújításához kér anyagi támogatást. 

A Népjóléti Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és nem javasolta a Szívbeteg 
Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány támogatását. 

3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 20 ll. évi költségvetésében kulturális tevékenységek és kulturális rendezvények 



támogatására l O millió Ft-ot helyezett céltartalékba, melynek rendelkezési jogát a Kulturális, 
Oktatási és Sport Bizottságra ruházta át. 
A bizottság az összeg felosztására pályázatot írt ki, melyet 20 ll. április 7 -i ülés én bírált el. A 
támogatandó szervezetek között alapítványok is szerepelnek, melyek támogatásához a Tisztelt 
Képviselő-testület döntése szükséges. 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a "kerületi 
kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben 
történő 2011. évi támogatására" rendelt céltartalék terhére biztosítson támogatást az alábbi 
alapítványok részére: 

Alapítvány neve: Támogatandó program: 
Támogatás 

összege: 

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 2011. évi prograrnak 400 OOO Ft 

Sokproblémás Családokért Alapítvány Betegkönyvtár fej lesztése 250 OOO Ft 

Tébláb Táncművészeti Alapítvány-
Tébláb Alapfokú Művészetoktatási Nemzetközi Gyermekfesztivál 350 OOO Ft 

Intézmény 
Tébláb Táncművészeti Alapítvány- Éves kulturális tevékenység 
Tébláb Alapfokú Művészetoktatási 250 OOO Ft 

Intézmény 
támogatása 

Sors Bona Alapítvány Tantermen kívüli tanulás 300 OOO Ft 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (II.l8.) önkormányzati rendelet 38. § (l) bekezdés a) 
pontjában előirányzat-átcsoportosítási jogkört biztosított a Kulturális, Oktatási és Sport 
Bizottság részére az "oktatást kiegészítő tevékenység komplex támogatása címen szereplő 
ellátottak juttatásaként megtervezett támogatás (tankönyv, tábori és úszástámogatás) 
felosztásához". 
A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság "Az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2011. 
évi támogatására"címmel sikeres pályázatot írt ki. A 2011. évi költségvetésben az erdei iskolai 
programok, vándortáborok és nyári táborok megszervezéséhez nyújtandó támogatás keretösszege 

8,5 MFt. 
A bizottság az összeget arányosan, a táborban részt vevő gyermekek számának és a táboroztatás 
időtartamának figyelembevételével osztotta fel a rendelkezésre álló összeget. 
A Sokproblémás Családokért Alapítvány 25 gyermek részére 2011. június 20-24. között 5 napos 
tábort szervez a Széchenyi István Általános Iskolában, melynek költségeihez pályázatot nyújtott 
be az Alapítvány. A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság az iskolák, óvodák által szervezett 
táborokhoz 525 Ft/fő/nap, egyéb szervezetek által szervezett táborokhoz 398 Ft/fő/nap összegű 
támogatást nyújtott. 
Mivel alapítvány csak a képviselő-testület hozzájárulásával részesülhet támogatásban, kérem 
támogassák az alábbi határozati javaslatot. 



Határozati javaslatok: 
l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt 
támogatást a Peter Cemy Alapítvány a Beteg Koraszülöttek Gyógyításáért Kiemelkedően 
Közhasznú Szervezet (1083 Budapest, Bókay János u.53.) részére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. május 15. 
Weeber Tibor alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete nem nyújt 
támogatást a Szívbeteg Csecsemőkért Közhasznú Alapítvány (1091 Budapest, Üllői út 155.) 
részére. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

2011. május 15. 
Weeber Tibor alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda 

3.1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. számú mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 400 OOO Ft - azaz 
négyszázezer forint - összeggel támogatja a Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 2011. évi 
programjait. 

3.2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. számú mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 250 OOO Ft - azaz 
kétszázötvenezer forint - összeggel támogatja a Sokproblémás Családokért Alapítvány 
betegkönyvtár fejlesztését. 

3.3. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. számú mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 350 OOO Ft - azaz 
háromszázötvenezer forint- összeggel támogatja a Tébláb Táncművészeti Alapítvány- Tébláb 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Nemzetközi Gyermekfesztivál elnevezésű programját. 

3.4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (ll. 18.) önkormányzati rendelet 15. számú mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 250 OOO Ft - azaz 
kétszázötvenezer forint - összeggel támogatja a Tébláb Táncművészeti Alapítvány - Tébláb 
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény éves kulturális tevékenységét. 

3.5. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (II. 18.) önkormányzati rendelet 15. számú mellékletében 
Művészeti Egyesületek támogatására céltartalékba helyezett összegből 300 OOO Ft - azaz 
háromszázezer forint - összeggel támogatja a Sors Bona alapítvány tantermen kívüli tanulási 
programját. 

Határidő: 2011. május 15. 



Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Weeber Tibor alpolgármester 
jegyző 

Humániroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

4. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (IL 18.) önkormányzati rendelet 38.§ (l) bekezdés a) pontja 
alapján a 7. szám ú mellékletében az oktatási kiegészítő tevékenységek komplex támogatására 
címen betervezett összegből 49 800 Ft - azaz negyvenkilencezer nyolcszáz forint - összeggel 
támogatja a Sokproblémás Családokért Alapítványnak a Széchenyi István Általános 
Iskolában 20 ll. június 20-24. között huszonöt fő részére megrendezendő táborát. 

Határidő: 

Felelős: 

V égrehajtásért felelős: 
A végrehajtás előkészítéséért felelős: 

Budapest, 2011. április 8. 

Törvényességi szempontból látta: 

Dr. Szabó Krisztián 
jegyző 

2011. május 15. 
Weeber Tibor alpolgármester 
jegyző 

Humán Iroda 
Gazdasági és Pénzügyi Iroda 

Weeber Tibor 
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Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, a Peter Cemy Alapítvány, mint kiemelkedően 
közhasznú szervezet nevében, szeretném tájékoztatni Önt és kedves munkatársait az Alapítványi 
Mentőszolgálatunk 20 l 0-dik évi működéséről. 

Speciálisan felszerelt rohamkocsijaink a 2.866 kivonulás során 158.877 km-t futottak. Gépi 
lélegeztetésre 523 esetben került sor. Hiánypótló, éjjel-nappali szolgálatunk Budapesten és a 
környező 8 megyében (Bp kb.140km sugarú körzete) biztosította a koraszütöttek és a beteg 
újszülöttek speciális mentését, őrzött szállítását és neonatológiai sürgősségi ellátását. 

Az Önök Önkormányzatának egészségügyi területi ellátási kötelez~ttségéhez - a neonatológiai 
sürgősségi ellátás terén - az elmúlt évben, illetve évtizedben - a Peter Cemy Alapítvány az 
alábbiak szerint járult hozzá: 

Neonatális mentés-szállítás-sürgősségi ellátás 2010 2001-2010 között összesen 
- Esetszám 35 576 
- PCA által nyújtott térítésmentes szolgáltatás értéke 2 433 620 Ft 29119 838 Ft 
- Allami szerepvállalás a mentés-szállításban 69% 58%-96% 
- Önkormányzatuknak nyújtott térítésmentes PCA segítség 754 425 Ft 7215113Ft 

A koraszülöttmentést lehetövé tevő kiegészítő működési, valamint a beruházási költségek 
fedezetét az elmúlt tíz évben a Peter Cemy Alapítvány nagylelkű szponzorainak önzetlen 
adományai biztosították 

Örömünkre szolgál, hogy segíthettünk, és kérjük - ha lehetőségeik engedik - a továbbiakban is 
támogassák adományaikkal, valamint l %-os felajánlásaikkal kiemelten közhasznú alapítványunk 
munkáját. 
Segítségüket ezúton is előre köszönve 

Buda est, 2010. február 15. 
'Et.;D:~. 'EST FÖV.Á.ROS X. KERÜLET 
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Segítségiiket szeretném kérni, hogy a Bethesda Gyermekkórház és a Tűzoltó utcai gyermekklinika 
műszerezettségének fejlesztéséhez hozzájárulhassunk A hatékony munkavégzéshez nagyszükségük lenne több 
betegmegőrző monitorra, EKG berendezésre, fonendoszkópra, vémyomásmérőkre amiket a 20 ll első 
negyedévben szeretnénk számukra átadni. A műszerek várható beszerzési ára 3.000.000 Ft. A két 
gyermekkórházban együttesen, éves szinten 3-4000 kardiológiai vizsgálatra heutalt gyermeket gyógyítanak. 
Ilyen megterhelés mellett, sajnos hamar amortizálódnak a műszerek, folyamatos utánpótlásuk, illetve az új, a 
beteg gyermekeket magasabb színvonalon vizsgáló műszerek beszerzése folyamatos feladata alapítványunknak 

Közhasznú alapítványunk célja a szívbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körülményeinek 
javítása, túlélési esélyeik növelése, egészséges felnőtté válásuk elősegítése. 1997-óta közel 50 millió forinttal 
támogattunk több országos jelentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzoltó utcai Gyermekklinikát, a 
Heim Pál Gyermekkórházat, a Bethesda Gyermekkórházat, a Semmelweis Egyetem l. számú 
Gyermekklinikáját és az Országos Kardiológiai Intézetet. Vásároltunk ezen intézmények részére újraélesztő 
berendezést, EKG készüléket, gyermek-vérnyomásmérőket és infűziós pumpákat. Részt vettünk szívsebészeti 
műtő felújításában és szívultrahang vizsgáló-szoba kialakításában. 

Az eltelt évek során sok vállalkozás gondolta úgy, hogy meghízik bennünk és támogatja munkánkat. 
Az ő segítségük nélkül mindez nem valósulhatott volna meg! 

Adományaikat hálásan köszönjük a gyermekek nevében is, akiken így segíteni tudtunk az Önök 
támogatásávaL 

Budapest, 2011. március 
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Acke~é Pongrácz Mária 
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Tájékoztató levél melléklete alapítványunk főbb eredményeiről! 

Tudjuk, hogy a vállalkozások nincsenek könnyű helyzetben a gazdaság jelen állása szerint. Mégis, abban a reményben 
fordulunk Önökhöz, hogy lehetőséget találnak arra, hogy adományukkal segítsenek. 

Közhasznú alapitványunk célja a szivbeteg csecsemők és gyermekek kórházi körülményeinek javítása, túlélési esélyeik növelése, egészséges 
felnőtté válásuk elősegítése. 1997 -óta több mint 3 7 millió forinttal támogattunk több országos jelentőségű gyermekkórházat, többek között a Tűzoltó 
utcai Gyennekklinikát, a Heim Pál Gyennekkórházat és az Országos Kardiológiai Intézetet. Vásároltunk ezen intézmények részére újraélesztő 
berendezést, EKG készüléket, gyennek-vérnyomásmérőket és infűziós pumpákat Részt vettünk szívsebészeti műtő felújításában és szivultrahang 
vizsgáló-szoba kialakításában. Alapitványunk többek között az alábbi jelentősebb segítséget nyújtotta: 

1997: - 600e Ft értékü 3 csatornás EKG készülék vásárlása a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán ak, 
- 200e Ft értékű orvosi műszer és számitógép vásárlása a XIII. kerületi Gyermekorvosi Szolgálatnak, 

1998: - IM Ft értékben 3 db orvosi műszer vásárlása az Országos Kardiológiai Intézetnek, 
- 500e Ft értékü folyamatos vérnyomásmérő monitor a Heim Pál Gyermekkórház Szakrendelöjének, 
- 500e Ft értékű hozzájárulás egy objektív szemfenék vizsgáló vásárlásához, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikának, 

1999: -IM Ft értékű hozzájárulás a Tűzoltó utcai Gyermekklinika szivsebészeti műtöjének a felújításához, 
- 800e Ft értékü hozzájárulás a Tűzoltó utcai Gyermekklinika műtöjében használatos speciális monitorhoz, 

2000: - 226e Ft értékü műtöben használatos komplett mosdóegység a Tűzoltó utcai Gyermekklinikának, 
- 400e Ft értékű klímaberendezés a Tűzoltó utcai Gyermekklinika szívultrahang vizsgáló részére, 
-2M Ft értt\kű hozzájárulás a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztályának az átt\pítéséhez,. 

200 I: - IM Ft értékben orvosi műszerek vásárlása a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, 
- 614e Ft értékben burkoló elemeket (műfií), a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Iábadozóknak fenntartott tetőteraszára, 
- .L9M Ft «télru Fujitsu-Siemens számitógép,. projector, vetítővászon és 200 db újrairható CD lemez, a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére,· 
~ 628e· Ft értékű számítógép szoftvereket a fenti szívultrahang vizsgálatban használt számítógéphez, . 

2002: - 450e Ft értékű tűzállóajtó a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
-.220e Ft értékben hoznijárulás egy röntgen berendezéshez a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
- L8M Ft értékben a Tűzoltó utcai Gyermekklinika szívultrahang vizsgáló felújítása, bútor.ozása és felszerelése, 
- 2.1MFt értékű 3 db infúziós pumpa és egy EKG Holter rendszer a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 

2003: -1,6MF1értékű,újraélesztő berendezés (defibriilátor) a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
~ 515e Ft értékű hozzájárulás egy beteg-orvos személyhívó rendszerhez, a Tűzoltó utcai Gyermekklinikán, 

2004: - 1.9M Ft értékben egy betegmegőrző monitor a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, 
- l .3M Ft értékben 12 csatornás EKG készülék a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, 
-476e Ft értékben ABPM.vémyomásmérő monitor, és számítógép a BetheSda Gyermekkórház részére, 
- 1.2M Ft értékben2 db Seinex-700 típusú csecsemő, gyermek és felnőtt vérnyomásmérő a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
~ 493e-Ft értékben.5db.t1í, Rehau típusú ablakok a Tűzoltó utcai Gyermekklinika KardiológiaiOsztálya réS'zéte, 
- 3,2M Ft értékben.!. db KettJer típusú kerékpár- ergonométer a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 

2005: - 199e Ft értékben l db InFocus XI a típusú projektor a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 
- 230e Ft értékben hozzájárultunk a SE Il.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi GyermekkardiológiaiKonferencián való részvételéhez, 
- 226e Ft értékben gyermekgyógyászati szakkönyv nyomdaköltségéhez való hozzájárulás, melynek szerzője Dr Szamosi Tamás a MATGySz elnöke, 
-3M Ft értékben egy PhilipsM3 eDenőrző monitor a SE II. sz. Gyermekklinika.részére, · 

2006: - 230e Ft értékben hozzájárultunk a SE ll.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 
- 320eFt értékben egy 3A02038 Sony ultrahangprinter és 4 doboz hozzávaló speciális papír a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére, 

.... • ·' . -697 e Ft értékben egy:HeartScreen 80G-L 3 csatornás EKG a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya-részére, 
- 1,44M Ft értékben egycArguSys FD holter monitor a Bethesda Gyermekkórház Kardiológiai Osztálya részére,· 

,, ,, . · - 756e Ft értékben egy Vitalmortitor a Bethesda Gyermekkórház Kardiológiai·Osztálya részére, 
'· • ""·"'"' 2007: - 320e Ft értékben IO•darab;Angelcare légzésfigyelő, fokozottan veszélyeztetett.csecsemők otthoni védelmére, 'e'" ·' 

- 235e Ft értékben l db Partásónic mikrosOtőt és 3 db Tempus forgószéket a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, 
u·.>o;~•:;nf.,.J.,.:,,,., •· - 500e Ft értékben l db;llnfosomat space volumetrikus pumpa SE I.sz..Gyermekklinika újszülött sebészeti osztály.részére, · · 

• - 740e Ft értékben nyílászárókés számítógép a Tűzoltó utcai Gyermekklinika Kardiológiai Osztálya részére, ,. ·· 
2008: - 340e Ft értékben a SE II.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való résZvételéhez, 

- 1,27M Ft értékben egy DASH 3000 monitor, a Bethesda Gyermekkórház Intenzív Osztálya részére, 
- 400e Ft értékben egy B.BRAUN koraszOlött infúziós pumpa a SE I.sz. Gyermekklinika intenzív osztálya részére, 
.:.. l OOe Ft értékben hoZZlijarultunk a SE ll.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Neffizetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 
- l OOe Ft értékben a San Marcó utcai Down kóros gyermekek számára művészetterápiás karácsonyi műsor megszervezése. 

2009: -3M Ft értékben a l dbTetecam SL karnera CCU, kamerafej, Neovo Szines LCD monitor, Hopkins II optika 30•, a Bethesda Gyermekkórház részére. 
- 150e Ft értékben l db elektromos ágyat a Tűzoltó utcai Gyermekklinika részére 
- 50e Ft értékben hozZájaiultunk a SE ll.sz. Gyermekklinika szakorvosának a "Krónikus betegségek megelőzése" című kongresszus megszervezéséhez, 

2010: - 608e Ft értékben l dbSzánútógépet, nyomtatót, l db ABPM ambuláns vérnyomásmérő monitort a Tűzoltó utcai GYermekklinika szivultrahang szobl\ja részére. 
-300e Ft értékben ldbszámitógépet, mooitort és a gyógyító rmmkáhozSzokséges orvosi eszközöket a Tűzoltó utcai Gyermekklinika szívuitrahangszobljjarészére 
- SOOe· Ft'értékberihozzlijárulttmk egy MAC 1200 EKG megvásárlásához a Bethesda GyermekkórháVrésZére · · 

''·· ·• -l OOe Ft értékben hozzájárultunk a SE ll.sz. Gyermekklinika szakorvosának a Nemzetközi Gyermekkardiológiai Konferencián való részvételéhez, 

: · Tá»fo_gatóink segítsége nélkül mindez nem valósulh~ott volna meg! 
''ktámo at ' ávP);", 

Ohhtt'f\' 
.#. 'VÁNY 

l t 155. 
'FJ''< ...... ~ty5 3596 

··:e.a~fá 3993 
u~....,.l!lí~ Adószám: l 3229367- -43 

(Adományuk beérkezése után megküldjük önöknek az adócsökkentésre jogosító igazolást, ennek érdekében kéijük, hogy feltétlen tüntessék fel a csekk vagy az átutalási megbízás közlernény 
rovatában; cégekés társas vállalkozások az adószámukat, míg egyéni vállalkozók és magánszemélyek az adóazonosító jelüket!) 



Fővárosi Bíróság 
Pk.61303/1996 

KIVONAT 

alapítvány nyilvántartási adatairól 

Az alapítványnyilvántartási száma: 6414 

Az alapítvány neve: Szívbeteg Csecsemőkért Alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 1091 Budapest, Üllői út 155. 

Az alapítvány célja: A 0-3 éves koní, magyar állampolgárságú, súlyos, veleszületett 
szívbetegségpen szenvedő gyermekek kórházi ellátási szinvonalának az emelése. 
Minden magyar állampolgárságú, vagy Magyarországon kezelt, szívrendellenességben 
szenvedő gyermek kórházi· ellátási színvonalának emelése, műtéti és túlélési esélyeik 
javítása,.testi és lelki rehabilitációja, valamint a rejtett szívbetegségek feltárásának 
elősegitése. 

Az alapítvány célja:szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: 
Nagy Károly , 2117 Isaszeg, Alkotás u. 66. 

Az al , , "l , , b , l, "l' d lk " • " b' , . , .. h t, . apttvanynyt vantartas. a vete ero ren e ezo Jogeros: -trosagt a aroz.at· ·, 
száma,kelte·:Pk.61303/1996/2, 1996.12.10. 

A kivonat.a.fent meghatároz(;>tt:;a~apítvány 2010 év júni.uS,.~hó.08. napján hat~yos 
adatairól készült. · 

Kelt: BUdapest, 2010. év június hó 08. napján. 



Ikt.sz.: ................................. . (pá~rá=tató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önk01·mányzat Képviselő'-testülete által 
a keriileti kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csono•iok 

pályázati •·endszerben töiiénő 2011. évi támogatására 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2011-2. 

A Pályázóra vonatkozó tö1-zsadatok: 

A pályázatot benyújtó szei-vezet neve: SORS BONA ALAPITVANY 

A rendezvények., tevékenységek TANTERMEN KIVÜLI TANULÁS 
megnevezése: 
A pályázó címe, elérhetősége: 1106 Budapest, Maglódi út 53. fsz. 5. 

Pályázati prog•·amért felelős személy Incze Ilona 
(a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Sehneci Mónika 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 061/2629937 

E-mail címe: selmecke@gmail. com 

Pályázó adószáma: 18007578-1-41 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP Kőbányai Fiók 

Pályázó bankszámlaszáma: 11710002-20083272 

j A rendezvények, tevékenységek tervezett ídőpontja: 2011. május 10.- június 15. 
2011. szeptember 10.-
december 15. 

A rendezvények, tevékenységek tervezett helyszíne: Zrínyi Miklós Ginmázíum, 
1108. Budapest Mádi utca 173. 
Kőbánya 
Budapest I., II., III., V., VII., IX. 
k~rületei 

A Jlrogramban részt vevő gyermekek száma: 180 
A prog•·amban részt vevő pedagógusok száma: 12 
A tn·og•·amban •·észt vevő egyéb szakemberek száma: 5 
A programban részt vevő gye1·mekek életkora 15 - 18 éves: 180 fő 

l 



1 Fizika: 

l 

fizikaóra és csillagászati, ilL távcsöves bemutató -látogatás a Planetáriumban és 
az Uránia Csillagvizsgálóban. . · 
Időpont: 2011. szeptember-október. 
Helyszín: Planetárium, Kőbánya; Uránia Csillagvizsgáló, I. kerület 

fizikaóra a Csodák Palotájában és lehetőség szerint fizikai kísérlettel egybekötött 
beszámoló a Zrínyi Miklós Gimnáziumban. A diákok a Csodák Palotájában tett 
látogatás után, annak eredményeit feldolgozva, a kísérletet reprodukálva tartanak 
beszámolót a projektben részt nem vevő többi tanuló számára. 
Időpont: 2011. május-június, 2011. szeptember-október. 
Helyszín: Csodák Palotája, II. kerület; Zrínyi Miklós Gimnázium, Kőbánya 

Művészettörténet, rajz és vizuális kultúra: szecessziós séta Kőbányán és Budapesten. 
A diákok önállóan tervezik meg az útvonalat, feldolgozva az általuk választott 
szecessziós épületet. A séta ideje alatt a diákok rajzokat, ill. fotókat készítenek, 
amelyek alapján kiállítást szerveznek az iskola többi tanulója számára. 
Időpont: 2011. május-június, 2011. szeptember-november. 
Helyszín: Kőbánya; IX. kerület; Zrínyi Miklós Gimnázium, Kőbánya 

1

1 

Idegen nyelv (angol, német, olasz): Iskolánk, a Zrínyi Miklós Gimnázium, Kőbánya, ill. 
Budapest bemutatása PowerPoint bemutató és játékos vetélkedő segítségével 

1 idegen nyelven külfóldi partneriskoláink (Göteborg, Svédország; Cles, 
Olaszország; Lippstadt, Németország) diákjai számára. 
Időpont: 2011. június, 2011. szeptember, október. 
Helyszín: Zrínyi Miklós Gimnázium, Kőbánya 

l 
Kiállítás a program eredményeivel, képeivel, a diákok beszámolóival 

Időpont: 20 ll. december 
Helyszín: Zrínyi Miklós Gimnázium, Kőbánya 

3 



Pályázati költségvetés 

Szöveges 
Ebből 

Egység Egységre Összes magyarázat a 

Kiadás típusa típusa száma ,, .. 
kiadás 

igényelt kiadáshoz eso osszeg támogatás (soronként kérjük 
(db/fő/stb.) (Ft-ban) (Ft-ban) 

(Ft-ban) indokoini és 
magyarázni) 

l 
személyi l 

l l 

i 
l Tematikus 

kísérőtanár fő/óra 3x3 4 OOO 36 OOO l o történelmi séta 
! l (zsidó emlékek) 

l Tematikus 

l történelmi séta 
kísérőtanár fő/óra 2x2 4000 16 OOO o (római kori 

emlékek, 
.·Aquincum) 

l Tematikus 
l történelmi séta 

kísérőtanár fő/óra 2x2 4000 16000 o (török kori· 

l l emlékek, Gül 

l Baba türbéje) 

l 
Fizikaó..a és 
csillagászati 

kísérőtanár fő/óra 3 x 2 4 OOO 24000 l o l bemutató a 
Planetáriumban 

Fizikaóra és 
távcsöves 

kísérőtanár fő/óra 
J 2 x 2 4 OOO 16 OOO o csillagászati 

bemutat~ az 

l 
Uránia 

Csillagvizs~áló ban 

l Fizikaóra a 
kísérőtanár fő/óra 

l 
3x3 4 OOO 36 OOO o Csodák 

l Palotájában 

l Diák-
idegenvezetéssei l 

kísérőtanár fő/óra 3 x 3 4 OOO 36000 o egybekötött 
városnéző séta a 

belvárosban 

Hátténnunkálatol<. l 
Szervezés, a 

(előkészület és fő/óra 8x4 4 OOO 1.28 OOO l o diákok 
felkészítése, 

utómunkák) 
dokumentáció 

5 



i 

l 

l 
l l 

l 
l 
l 

l 
l 
l ' l 

V en déglátás 
fő 50 800 (ebéd) 

l 

Vendéglátás alkalom/fő l 2 x 50 600 (büféjegy) 

Vendéglátás 
10 OOO alkalom 2 

(uzsonna) 
l 

Háttérmun:ka 
(nyomtatás, 

fénymásolás, 
fotók, a szervezés 

l 
költségei 

dekorációs és 
dokumentációs 

költségek) 
l 
l 

Háttérmunka 
(a szervezés, l kapcsolattartás 

költségei) 

ÖSSZESEN 

7 

l 

l 
l 

l 

40 OOO 20000 

60 OOO 30000 

20 OOO 8 OOO 

60 OOO i 
50 OOO 

25000 20000 

896550 4171300 
l 

l töt·ök kori) 
l Diák-
idegenvezetéssei 
egybekötött 
városnéző séta a 

, Belvárosban és a 
V ám egyedben 
Szecessziós séta 
Budapest belső 
kerületeiben 
(bérlettel nem 
rendelkező 

diákjaink 
számára-
alkalmanként 
2 db BKV jeeY) 
Kórustalálkozó a 
Zrinyi Miklós 
Gimnáziumban, a 
svéd fellépők 
ebéd.ie 
Külfóldi 
partneriskoláink 
(Cles, Lippstadt) 
diákjai számára 
Külfóldi 
partneriskoláink 
(Cles, Lippstadt) 
diákjai számára 
A rendezvények 
elő- és 
utómunkálatai 
alatt fellépő 
költségek 
l (térképek 
másolása, 
l feladatlapok 
másolása, fotók 
nyomtatása, 
papír, festék, 
írószer, irodaszer, 
CD-k) 

A szervezés 
költségei (telefon, 
posta) 



NYILATKOZAT 
KÖZTARTOZÁSRÓL 

(nem önkormányzati fenntartású intézmények számára) 

Alulírott: INCZE ILONA 
(Aláírásra jogosult személy neve) 

SORS BONAALAPÍTVÁNY 
(Pályázó megnevezése) 

1106 BUDAPEST, MAGLÓDI ÚT 53. FSZ~ 5. 
(székhelyének címe) 

mínt a Pályázó képviseletére jogosult, a pályázÓ fél nevében nyilatkozom, hogy 
szervezetünknek köztartozása 

van nincs 

(A megfelelő válasz aláhúzandó/j 

Amennyiben szervezetünknek köztartozása van, az a következő intézményekkel szemben áll 
fenn: 

Intézmény megnevezése Összeg (Ft) 

Osszesen: 

Dátum: 2011. március 18. 

Aláírás/Cégszerű aláírás 



Iktatószám:. ________ _ 

Érkezett: 20 ll. ·--------

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, egyesület, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint Kőbányán 
működő egyházi közösségek 20 ll. évi konkrét program ok és működési célok 
támogatására. 

1./ A pályázat címe: 

A Tébláb Művészeti Iskola éves kulturális tevékenységének támogatása 

Kőbányán 

2./ A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint nem 
kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, kőbányai 
intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösség Gogi személy) 

Neve: TÉBLÁB Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Címe: 1105. Budapest, előd u. l. 

Tagszervezet vezető neve: Gorácz József 

Telefonszáma, e-mail címe: teblab@gmail.com, +36-30-903-2655 

3./ A kőbányai tagszervezet* 

4./ A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi 

személyiség nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

C' 1me: ...................................................................................................................... . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

I ' ' ".' k ntezmeny, vezetojene neve: ............................................................................... . 



Telefonszáma, e-mail címe: ................................................................................. .. 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma: .......................................... . 

5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: OTP Bank Zrt. XVIII. Ker. Fiókja 

Neve: TÉBLÁB AMI 

Címe: 1105. Budapest, Előd u. l. 

Bankszámlaszáma: 11718000-20436869-00000000 

6.1 A témafelelős neve, fax- és telefonszáma: Kis Ágnes, 
fax: 1-290-1363 
+ 36-30-2867232 

kisagiO l @gmail.com 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) 

2011. április 10- május 28. 

*A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek 
pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionális szervezete 
tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása szükséges. 
Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

~~K~ö~·l~ts_é~~Jn_e_m __ -+ ___ t_eljL·~e_s_k_ö_·l __ tse~·~~--~s=a~·a~·t~{i~o~rr~a='s~-+~~~~~~~~ 
Előadói dijak 
(zenészek, 
zenekarok 
stúdiómunkái, 
oktatók, meghívott 
előadók) 

600.000.-Ft 200.000.-Ft 400.000.-Ft 



3 

Koreográfiák 200.000.-Ft 150.000.-Ft 50.000.-Ft 
készítése 

J elm ez, díszlet ktg. 150.000.-Ft 50.000.-Ft 100.000.-Ft 

Nyári felkészítő 460.000.-Ft 360.000.-Ft 100.000.-Ft 
edzőtábor szállás 
ktg. támogatása 

Nyári felkészítő 780.000.-Ft 670.000.-Ft 110.000.-Ft 
tábor étkezés 
támogatás 

~ .. IC!Jo, ~o,. fr'?, o. OOO/" 
Igényelt támogatás összesen: 760.000.-Ft 

Budapest, 20 ll. március 17. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 

- Kötelezettséget vállafok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai 
határidőig e/számolok. 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
vezetőjének aláírása 

A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 



Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan, nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 
A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettellszervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatásához: 

l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, 

2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 
3. 30 napnál nem régebben kiállított eredeti hivatalos bíróságibejegyző végzés a szervezet 

nyilvántartott adatairól 
4. Az alapszabály másolata 
5. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 

Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 

l. Alapító okirat másolata 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 

l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős záradékkal ellátott bíróságibejegyző végzés másolata, 30 napnál nem 
régebben kiállított eredeti hivatalos nyilvántartási kivonat, igazolás 

2. Az alapszabály másolata 
3. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
4. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 



A Tébláb Művészeti Iskola éves kolturális tevékenységének támogatása 

Kőbányán 

SZAKMAI PROGRAM 

A PÁLYZATOT BENYÚJTÓ: TÉBLÁB Alapfokú Művészeti Iskoláról: 

A TÉBLÁB Alapfokú Művészetoktatási Intézmény intézményi keretek között 1999 óta 
működik sikeresen a dél-pesti régióban. Az idei tanévben Kőbányán közel 180 diák tanul 
intézményillik ben. 
Jövőképünk egyik meghatározó eleme, hogy hozzájárulhassunk ahhoz, hogy Kőbánya, 
Pestszentlőrinc-Pestszentimre a dél-pesti régióban Európa-szerte számon tartott kulturális és 
oktatási alközponttá váljon. Ennek egyik katalizátora a művészeti nevelés fejlesztése és az 
erre épülő kulturális és oktatási projektek megvalósítása. Az Európai Unió legsikeresebb 
közoktatási rendszereiben a tapasztalatok azt mutatják, hogy a művészeti nevelés alapvetően 
fontos terepe az élethosszig tartó tanulási kompetenciák elsajátításához és számos ponton, 
például a részképességek fejlesztése terén járulhat hozzá az oly sokat emlegetett társadalmi 
esélyteremtés pedagógiai megalapozásához is. 

A TÉBLÁB Táncművészeti Alapítványról: 

Az Alapítvány elsődleges célja a táncművészetnek és mozgáskultúrának az általános iskolai 
alaptantervben megvalósítható formáin túli magas színvonalú oktatásának és szélesebb 
körben való elterjesztésének támogatása. Az alapító ezért az Alapítványt a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CL VI. tv. 26.§ c.pont 04./, 05./, 06.1 alpontokban megnevezett 
"nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" "kulturális tevékenység" és 
"kulturális örökség megóvása", közhasznú tevékenységek körébe tartozó alábbi célok 
megvalósítására hozza létre: 

Az Alapítvány elsődlegesen a néhány éve alakult TÉBLÁB Magán Alapfokú 
Táncművészeti Iskola alapítványi támogatását, művészeti irányítását vállalja fel. 
Az Alapítványhoz befolyt adományokból, támogatásokból, illetve pályázaton elnyert 
pénzekből támogatja a Táncművészeti Iskolában folyó oktatási tevékenységet, 
Találkozók, fesztiválok, táborok megszervezésével és azokon való aktív részvétellel 
elősegíti az ország különböző területein honos táncok és táncosok tapasztalat cseréjét. A 
műfaj gazdagságának megismertetésével és a közösségi élmények felhasználásával 
elősegíti a fiatalok táncművészet és a hagyományos kultúra iránti érdeklődésének 
felkeltését, illetve elmélyítését. 
Támogatja a határon túli tánc oktatókkal és táncművészeti csoportokkal való szoros 
együttműködést, vendég szereplések, találkozók és csere üdültetés megszervezésével. 
Az Alapítvány részt vállal a társ művészeti ágak (színházak, tárgyi alkotóművészet stb.) 
programjainak megszervezésében, azzal a céllal, hogy a különböző művészeti körök 
egymáshoz való közeledését elősegítse. 
Programok, klubok szervezésével elősegíti a Magyarországon élő népek-nemzetiségek 
egymáshoz való közeledését, kultúrájuk szélesebb körökben történő megismertetését. 
Az autentikus tánchagyományok mozgásterápiaként való alkalmazása lehetővé teszi, 
hogy az alapítvány tevékenységével támogassa minden olyan rehabilitációs program 
létrejöttét, melyek hátrányos helyzetű, fogyatékos illetve devianciával rendelkezők 
beilleszkedését, felzárkóztatását célozzák meg. 

Eddigi munkánk elismeréseként alapítványunkat 2000-ben a Fővárosi Önkormányzat 
"Budapestért" díjban, 2006-ban pedig a XVIII. kerületi Önkormányzat "Pro Urbe" 
díjban részesítette. 



ÉVES KULTURÁLIS SZAKMAI PROGRAMJAINK KŐBÁNY ÁN 

Tébláb félévi vizsgaelődás-januárban a Kőrösi Csoma Művelődési Házban 

Minden év januárjában tarjuk a kerületben az intézményünkben táncoló 180 kőbányai 

gyermek Színházi előadását, mely minden érdeklődőnek ingyenes, színvonalas programot 
biztosít. A 3 órás táncest alkalmával gyermekeink, külön erre az estére tanult koreográfiákkal 
mutatják be táncos tudásukat. 

KISZE-báb égetés - a Kada utcai Iskola udvarán 

A Kárpát-medence hagyományos kultúrája az évkör ünnepeinek jegyében hihetetlenül 
gazdag, a természet örök körforgásához kapcsolódó szokást őrzött meg. Több olyan 
"varázsló", időjárást befolyásolni kívánó rítus maradt ránk, melynek megünneplése túlmutat 
az egyszerű hagyományápoláson. Talán a leggazdagabb időszak a tavasz időszaka, hiszen a 
természet megújulása, egyben az emberi élet reprodukálása is. 
A TÉBLÁB Művészeti Iskola diákjaival már közel l O éve minden évben egy tavaszváró, ,jó 
időt varázsló" szokást játszunk el, ami elsősorban a Kárpát-medence északi részén maradt 
fent, de nyomait megtaláljuk egész Európában. 

A játék lényege, hogy a rossz időt, betegséget és minden emberi közösséget nyúzó nyavalyát 
egy női ruhába öltöztetett bábuval - KISZE-bábbal - személyesítünk meg. Ennek 
hagyományos időpontja Virágvasárnapra esik. (Húsvét előtti utolsó böjti vasárnap) Ilyenkor 
heteken keresztül készülnek a gyerekek. Saját, és csoport bábokat gyártanak, varázsló jellegű 
rigmusokat, tavaszi dalokat tanulnak és felkészülnek egy közösen megélt ünnepre. Erre 
hagyományosan zenekart hívunk, hiszen a közösségből eltávolított (rituálisan elégetett) 
bábokat még az utolsó pillanatban megtáncoltatjuk Valamint közös tánccal ünnepeljük a 
fényt, a jó időt, az egészséget és mindenekelőtt azt, hogy egy vidám hagyományápoló 
közösség részesei lehetünk. 
Az idén szeretnénk ezt a programot a X. kerület minden érdeklődő diákjának meghirdetni. 

Kerületi ünnepek, önkormányzati rendezvények, nemzetközi fesztiválok 

A Tébláb 20 éve jelen van Dél-Pest kulturális életében. Kőbányán az iskolai forma kialakítása 
után (1999) végzünk széleskörű művészeti, oktató-nevelő munkát. Különleges fontosságú 
számunkra, hogy a X. kerület rendezvényein részt vegyünk, alkotóként, szervezőként, 
kulturális partnerként. Ezzel is erősítve tanítványainkban a lokálpatriotizmus érzését, azt, 
hogy számukra Kőbányán felnőni egy nagyszerű lehetőség, kiemelkedő élmény legyen. 
Kezdetektől részt vettünk a Kőbányai Nemzetközi Fesztiválok szervezésében, 
lebonyolításában. Aktív szerepet vállalunk nemzeti ünnepeink méltó megünneplésében. 
(2010. október 23. kerületi megemlékezés a kopjafáknál, 2010. november 4. ünnepi műsor a 
Kisfogháznál, 2010. és 2011. március 14. fáklyás felvonulás ... ). 
A Kőbányai rendezvényekre ezután is nagy tisztelettel és lelkesedéssel ajánljuk magunkat. 

Kőbányai Néptáncfesztivál 

A fesztivál kiemeit célja, hogy a táncművészeti és egyéb előadó és képzőművészeti műfajok 
gazdagságának megismertetésével és a közösségi élmények felhasználásával elősegitse a 
fiatalok művészetek és a hagyományos kultúra iránti érdeklődésének felkeltését, illetve 
elmélyítését. A Tébláb Művészeti Iskola már több éve együttműködő szervező partnere a 



Kőbányai Szabadidő Központnak Gyermekeink több napon keresztül mutatják be tudásukat a 
színpadokon, különböző kőbányai helyszíneken, vendéglátói a határon túli csoportoknak az 
esti táncházak lelkes résztvevő, s tanáraink oktatói, kísérői feladatokat is vállalnak. 

Tébláb Művészeti Iskola év végi vizsgaelőadása a Pataki Művelődési Házban 

A Tébláb Művészeti Iskola év végi vizsgaelőadása minden év májusában kerül 
megrendezésre. Ezen a rendezvényen a gyerekek számot adnak az egész évben tanult 
táncokbóL A felkészítő tanárok koreográfiákat készítenek a csoportoknak, amit mindig nagy 
sikerrel táncolnak el a gyermekek. Ezt a rendezvényt össze szoktuk kapcsoini a Kada 
színházzal, így több százan láthatják a kőbányai táncos gyerekeket Az est fénypontja, amikor 
a néptánc tagozat előadásának a végén az összes gyerek egyszerre a színpadon van és 180 
diák táncolja el a finálé koreográfiát. A fellépések, színpadi előadások mindig nagy kihívást 
jelentenek a gyerekeknek és a tanáraiknak egyaránt, ugyanakkor örömmel tölti el őket, mert 
itt aratják le a babérokat, itt tudják megmutatni a próbatermekben eltöltött fárasztó munkát. 

Nyári felkészítő edzőtábor Tahitótfalun 

A TÉBLÁB Művészeti Iskola kezdetektől fogva nagyon fontosnak tartja, hogy a tanév 
folyamán tanult néprajzi és néptáncos ismeretek ne egy szűkre szabott oktatási folyamat 
részeként jelenjenek meg tanulóink életében, hanem egy komplex, több oldalról 
megközelíthető tudást jelentsenek számukra. 
A magyar és a velünk együtt élő népek gazdag hagyományos kultúrája annak ellenére, hogy a 
nagy egészet nézve egységesnek tekinthető, rengeteg területi (dialektus) különbséget őriz. 
Ezért nagyon fontos, hogy pregnánsan elkülönítsük a különböző tájegységek táncait és egyéb 
hagyományait. Ennek legcélravezetőbb módja, hogy személyes találkozások útján a tanulóink 
számára kézzel fogható közelségbe hozzuk a foltjaiban még gazdagon megtalálható paraszti 
kultúrát. 
E mellett az sem titkolt szándékunk, hogy a nevelésünk ne csak az oktatási időszak szűkös 
keretei között történhessen. A nyári táborok, turnék, kirándulások tulajdonképpen összekötik 
az egyes oktatási éveket és a folytonosság lehetőségét adják. 

Az idén júniusban két kőbányai csoporttal (30-40 gyermek) Tahitótfalura utazunk 
edzőtáborba. A tábor programjai szerint napi kétszeri táncoktatás (küküllőmenti táncok), 
kézműves foglalkozások, kirándulások, meghívott előadók előadásai színesítik a programot. 
Tábori programunk hatására szeptemberben táncosaink úgy jelenhetnek meg a Tébláb 
Művészeti Iskola első foglalkozásán, hogy már egy olyan alapozást kapnak, melyre a 2011-
20 12-es tanévben támaszkodhatunk. 

Kérjük a Bizottságot, hogy lehetőségeik szerint támogassák a Tébláb Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011. évi programjait. 

Köszönettel: 



NYILA TK OZA T 

A pályázatot benyújtó: 

Tébláb Alapfokú Művészeti Iskola 1105. Budapest, Előd u. l. törvényes 

képviselője kijelentem, hogy a fent nevezett szervezetnek 60 napon túli köztartozása 

(NA V, TB, egyéb adó) nincs. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése 

esetén a támogatás nem illet meg. Ebben az esetben a támogatás teljes összegét a 

pályázatot kiíró részére visszafizetem. 

Budapest, 20 ll. március 17. 



&; otpbank 
Aláírási címpéldány 

l. A bankszámla adatai 
Számlaszám: 11718000-20436869 
A számlatulajdonos neve: TÉBLÁB ALAPFOKÚ MŰVÉSZETO INTÉZMÉNY 
Számlatulajdonos címe: 1105 BUDAPEST ELŐD U. l. 

ll. Egyéb rendelkezések 
A számla feletti rendelkezésnél meghatározott bélyegző alkalmazása: Nem 
Számlavezető fióktól eltérő fiókban is történő forgalmazás lehetőségének igénylése: Igen 
Az egyik mindig aláíró oszlopban megjelöltek minden esetben első helyen aláírók: Nem 

lll. A megnevezett bankszámlá(k) felett az alábbi személy( ek) jogosult( ak) rendelkezni a 
következő módon: 

------~--~------~------------~---------------------------

Név: GORÁCZ JÓZSEF MÁRK 

Rendelkezési mód: Önállóan 

Név: KIS ÁGNES IRÉN 

Rendelkezési mód: Önállóan 

2006.11.2110:26-től jelen aláírási címpéldány van érvényben. 
Kelt: BUDAPEST, 2011.03.19. 

l. oldal, összesen: l 



ALÁÍRÁSIC~PÉLDÁNY 

Alulírott Vörös Árpád (születési neve: Vörös Árpád, született: Szekszárdon, 1966. június 13. napján, 
anyja neve: Ujvári Ilona), 1184 Budapest, Kézműves utca 20. D lépcsőház IV/ll. szám alatti lakos, 
mint a TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány (székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.) 
koratóriumának elnöke az Alapítványt akként jegyzem, hogy annak géppel vagy kézzel előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott neve alá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom: 

Dr. NÉMETH ATilLA 
KÖZJEGYZÖI IRODA 

Budapest, XVIII., Bartók L. u. 5. III/6. 
Postacím: 1675 Budapest, Pf.: 2. 

T.: 297-4110, T/F.: 297-4109 

11073/H/104/2011. ügyszám 

................................................................... 
Vörös Árpád 

Alulírott dr. Horányi-Hohl Gábor, mint dr. Németh Attila budapesti közjegyző mellett működő 
közjegyzőhelyettes tanúsítom Vörös Árpád (születési neve: Vörös Árpád, született: Szekszárdon, 
1966. június 13. napján, anyja neve: Ujvári Hona), 1184 Budapest, Kézműves utca 20. D lépcsőház 
N/11. szám alatti lakos, aki személyazonosságát 213220LA számú személyazonosító igazolványával, 
lakcímét 158365 JL számú lakcimet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az okiratot a mai 
napon előttem saját kezűleg írta alá. ----------------------------------------------------------------------------------
Az ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
törvény 122. §(2)- (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére 
vonatkozó rendelkezésekről. ----------------------------------------------------------------------~---------------------
Kelt Budapesten, 2011. (kettőezer-tizenegyedik) év március hó 4. (negyedik) napján. ---------------------
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ATÉBLÁB 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRAT A 

200 8 

l. Az intézmény neve: TÉBLÁB Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

2. Az intézmény rövid neve: TÉBLÁB AMI 

3. Az intézmény székhelye: 

Telephelyei: 

1105. Budapest, Előd u. l. 

l. 1107. Budapest, Kada u. 27-29. 
2 1181. Budapest, Wlassics Gy. u. 69. 
3 1181. Budapest, Városház u. 40. 
4 1188. Budapest, Nemes u. 56-60. 
5 1185. Budapest, Kassa u. 175-181. 
6 1183. Budapest, Vajk u. 16-20. 
7 1188. Budapest, Táncsics M. u. 53. 
8 1183. Budapest, Gyöngyvirág u. 41. 

4. Az intézmény OM azonosítója: 101327 

5. Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 

6. Alapítás éve: 1999 

7. Az intézmény alapítója: Vörös Árpád 

8. Működés megkezdésének időpontja: 1999. szeptember l. 

9. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

10. Az intézmény fenntartója: TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 
Székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

ll. Az intézmény felügyelete: 
Szakmai és törvényességi felügyelet: TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 
kuratóriuma 

Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros 
Önkormányzatának F őjegyzője 



2 

12. Az intézmény tevékenységei: 
TEÁOR szám szerinti besorolása: 

• Alaptevékenység: 80.1 O Alapfokú oktatás 
Alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág, néptánc tanszak 
Zeneművészeti ág: népzene tanszak: népi hegedű, népi brácsa, 

népi ének, népi furulya, népi bőgő/cselló, 
dobigardon tanszak 

Képző- és iparművészet ág: festészet, grafika, foto-videó, kerámia, 
tűzzománc, kézműves, makett és papírtárgy készítő 

tanszak 
Színjáték- bábjáték művészeti ág: színjáték, bábjáték tanszak 

• Kiegészítő tevékenység: 
80 .42. Máshova nem sorolható felnőtt oktatás, tanórán kívüli oktatás 
92.31. Alkotó és előadó művészeti tevékenység 
92.34. Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 
92. 72. Máshova nem sorolható egyéb szabadidős szolgáltatás 

13. Az intézmény székhelye és telephelyei a művészeti ágak és a felvehető maximális 
létszám szerint: 
Székhely: 1105. Budapest, Előd u. l. 
Telep helyek: 
l. 1107. Budapest, Kada u. 27-29. 
2. 1181. Budapest, Wlassics Gy.u. 69. 

3. 1181. Budapest, Városház u. 40. 
4. 1188. Budapest, Nemes u. 56-60. 

5. 1185. Budapest, Kassa u. 175-181. 

6. 1183. Budapest, Vajk u. 16-20 
7. 1188. Budapest, Táncsics M. u. 53. 

8. 1183. Budapest, Gyöngyvirág u. 41. 

80 fő néptánc tanszak 

170 fő néptánc tanszak 
l O fő népzene tanszak 

155 fő néptánc, grafika, festészet, 
színjáték, kézműves tanszakek 

l 00 fő néptánc tanszak 
l O fő népzene tanszak 
90 fő néptánc, tűzzománc, kerámia, 

kézművestanszakok 

l O fő népzene tanszak 
90 fő néptánc, tűzzománc, kerámia, 

kézművestanszakok 

60 fő néptánc tanszak 
l O fő népzene tanszak 
ll O fő néptánc, grafika, festészet, 

tűzzománc, színjáték, kerámia, 
kézművestanszakok 

l O fő népzene tanszak 
80 fő néptánc tanszak 

Székhelyen és telephelyen felvehető összes létszám: 985 fő 

14. A feladatok normatíva-jogcímenkénti meghatározása: nappali munkarend szerint 
Zeneművészeti ágra meghatározott felvehető tanulói létszám, 

Egyéni foglalkozás: heti 4 vagy annál több órában: 50 fő 
A többi művészeti ágra meghatározott felvehető tanulói létszámon, 

Művészeti oktatás heti 4 vagy annál több órában: 935 fő 
Összesen: 985 fő 

'l~ 
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15. Az intézmény évfolyamainak száma: székhelyen és telephelyen 12 évfolyam 
(2 előképző, 6 alapfokú és 4 továbbképző évfolyam) 

16. Az intézmény munkarendje: nappali munkarend 

17. Az intézmény vagyona: 

• Ingatlanok a bérleti szerződések szerint: 
Székhely: 1105. Előd u. l. tulaj.: X. ker. Önkormányzat hrsz.: 41418 Bérelt össz.nm: 453 
Teleph.: 1107. Kada u. 27-29.tulaj.:X. ker. Önkormányzat hrsz: 4141671 Bérelt össz.nm: 421 

1181. Wlassics Gy.u. 69. tulaj: XVIII.k. Önkorm.Hrsz.:150000 Bérelt össz.nm.: 536 
1181. Városház u. 40. tulaj: XVIII.k. Önkorm. Hrsz:l502302 Bérelt össz.nm.: 158 
1188. Nemes u. 56-60. tulaj: XVIII.k. Önkorm. Hrsz: 140482 Bérelt össz.nm.: 360 
1185. Kassa u. 175-181. tulaj: XVIII.k. Önkorm. Hrsz:147093 Bérelt össz.nm.: 180 
1183. Vajk u. 16-20. tulaj: XVIII.k. Önkorm. Hrsz:153450-153466 

Bérelt össz.nm.: 360 
1888. Táncsics M. u. 53. tulaj: XVIII.k. Önkorm. Hrsz:141981 Bérelt össz.nm.: 410 
1183. Gyöngyvirág u. 41. tulaj: EKIF Hrsz: 154654 Bérelt össz.nm: 320 

• Az ingóságok a fenntartó és az iskola tulajdonát képezik a vagyonleltár szerint 

18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
• A fenntartó ingyenes használatba adja az intézménynek a bérelt ingatlanokat és az 

ingó vagyont 
• Az intézmény vezetője a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat nem jogosult 

elidegeníteni, megterhelni, bérbe adni csak a tulajdonosok vagy a fenntartó 
hozzájárulásával. 

19. Az intézmény gazdálkodása 
A bérgazdálkodás kivételével részben önállóan gazdálkodik 
Az intézmény gazdálkodásátafenntartó elkülönülten végzi a FERTIG 2000 Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. által. A kiadási és a bevételi előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szerint az intézmény vezetője teljes jogkörrel rendelkezik. 

19. Az intézmény vezetőjének kinevezése: 
Az igazgatót az alapítvány kuratóriuma nevezi ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

Budapest, 2008. február l O. 



ALAPÍTÓ OKIRAT 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

a 2007. augusztus 24-i módo . ..,·ítások 

A jelen alapító okiratban az 1.) pontban említett Alapító a TÉBLÁB Táncművészeti 
Alapítványt a közhasznú szervezetekről szóló l997.évi CLVl. tv. szabályainak megfelelően 
az I. fejezetben meghatározott tartós közérdekű cél érdekében a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint hozzák létre: 

l. Az alapító neve és lakcím e: Lukács János László 2220 Vecsés, Bajcsy Zs. u. 43. 

2. Az Alapítvány elnevezése: TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 

3. Az Alapítván v székhelve: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

4. Az Alapítvány induló vagyona 

100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint, amelyet az alapító az alapító okirat keltének napján az 
alapítvány részére nyitott bankszámlára helyez el. Az induló vagyonból 30.000,- Ft-ot 
kamatozó tőkeként lehet csak hasznosítani. Az Alapító az Alapítvány céljainak kiegészítése 
okán az Alapítvány induló vagyonát 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeggel egészítette 
ki, majd az Alapítvány céljainak 2003. december 08-án történt ismételt kiegészítése kapcsán 
az alapító további 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forint összeget helyez el az Alapítvány 

bankszámtáj án. 
~;· 

;;6. 

közhasznú szervezet 5. A.z Alapítvány jogállása: 

6. Az Alapítvány célja: 

Az Alapítvány elsődleges célja a táncművészetnek és mozgáskultúrának az általános iskolai 
alaptantervben megvalósítható formáin túli magasszínvonalú oktatásának és szélesebb körben 
való elterjesztésének támogatása. Az alapító ezért az Alapítványt a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.pont 04./, OS./, 06./ alpontokban megnevezett "nevelés, 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" "kulturális tevékenység" és "kulturális örökség 
megóvása", közhasznú tevékenységek körébe tartozó alábbi célok megvalósítására hozza 

létre: 

Az Alapítvány elsőrliegesen a néhány éve alakult TÉBLÁB Magán Alapfokú 
Táncmüvészeti Iskola alapítványi támogatását vállalja fel. 
Az Alapítvány közoktatási intézmény alapítását és fenntattását is célul tűzi ki. 
Az Alapítványhoz befolyt adományokból, támogatásokból, illetve pályázaton elnyert 
pénzekből támogatja a Táncművészeti Iskolában folyó oktatási tevékenységet, 
Az Alapítvány felvállalja az Iskola művészeti irányítását, 
Az Alapítvány támogatja a táncmüvészet hagyományainak megőrzését, ápolását, 

továbbfejlesztését, 
Találkozók fesztiválok, táborok megszervezésével és azokon való aktív részvétellel 
elősegíti ~ország különböző területein honos·táncok és táncosok tapasztalat cseréjét. A 
műfaj gazdagságának megismettetésével és a közösségi élmények felhasználásával 
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elősegíti a fiatalok táncművészet és a hagyományos kultúra iránti érdeklődésének 
felkeltését, illetve elmélyítését. 
Támogatja a határon túli tánc oktatókkal és táncművészeti csoportokkal való szoros 
együttműködést, vendég szereplések, találkozók és csere üdültetés megszervezésével. 
Az Alapítvány részt vállal a társ művészeti ágak (színházak, tárgyi alkotóművészet stb.) 
programjainak megszervezésében, azzal a céllal, hogy a különböző művészeti körök 
egymáshoz való közeledését elősegítse. 
Programok, klubok szervezésével elősegíti a Magyarországon élő népek-nemzetiségek 
egymáshoz való közeledését, kultúrájuk szélesebb kórökben történő megismertetését. 
Az autentikus tánchagyományok mozgásterápiaként való alkalmazása lehetővé teszi, 
hogy az alapítvány tevékenységével támogassa minden olyan rehabilitációs program 
létrejöttét, melyek hátrányos helyzetű, fogyatékos illetve devianciával rendelkezők 
beilleszkedését, felzárkóztatását célozzák meg. 

7. Az Alapítvány jogalanyisága: 

Az Alapítvány önálló jogi személy, amely saját nevében szerezhet jogokat és vállalhat 
kötelezettségeket Az Alapítvány közhasznú tevékenysége folytatása érdekében a közhasznú 
szervezetekre vonatkozó szabályok szerint működik. 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól fi.iggetlen 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes jogi személy - a 
pártok, politikai szervezetek kivételével - csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival 
egyetért és azok megvalósításához pénzbeli vagy egyéb támogatás nyújtásával hozzájárul. 

8. Az Alapítvány kezelője: 

Az Alapítvány kezelő szerve az alapító által kijelölt 3 tagú Kuratórium. A Kuratórium az 
Alapítvány legfóbb döntéshozó és ügyintéző szerve, amely minden kérdésben jogosult 
dönteni. 

A kuratórium elnöke: VörösÁrpád 1184. Budapest, Kézműves u. 20/d 

A kuratórium tagjai: Kis Ágnes 1181 Budapest Városház u. 51. 
Zarándy Zoltán 1181 Budapest Darányi L u. 39. 

A Kuratórium elnökének és tagjainak kinevezése határozatlan időre szól, azonban az Alapító 
jogosult a - Ptk, 74/C §. (6) bekezdése alapján - a Kuratórium elnökének vagy bármely 
tagjának kijelölését visszavonni, és helyettük új elnököt, illetőleg tagot ki jelölni. 

a Kuratóriumnak tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 
betölt. 

Nem lehet vezető tisztségviselő - sem kuratóriumi tag, aki a megbízásától visszamenőleg 
számított két éven belül olyan közhasznú szervezétnél töltött be vezető tisztséget - annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig -, amely az adózás rendjéről szóló 
törvény szerinti köztartását nem egyenlítette ki. 
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A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülést az elnök 
hívja össze és vezeti. Az elnök távollétében az ülést az általa megbízott kuratóriumi tag 
vezeti. 
A kuratóriumi ülések napirendjét, helyét és időpontját az ülés előtt legalább 8 nappal írásban 
kell közölni az érintettekkel. 

A Kuratórium ülését bármely tag kérésére az elnök 8 napon belül köteles összehívni. 

A Kuratórium ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 3 napon belül ismételten össze kell hívni. 

A Kuratórium határozatait a tagok legalább 2/3-ának jelenlétében, egyszerű szótöbbséggel 
hozza. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium 
működési szabályainak részleteit szükség esetén ügyrendben szabályozhatj a. 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A Kuratórium az értesítésben megjelölt napirendi pontokon kívül más kérdésben csak akkor 
hozhat döntést, ha az ülésen valamennyi Kuratóriumi tag jelen van és a bármely tag által 

. felvetett kérdés megtárgyalását a tagok egyhangúlag megszavazták 

A Kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülés tartásáról a Kuratórium 2/3-os szótöbbséggel 
dönthet. A Kuratórium határozatai ebben az esetben is nyilvánosak. 

A Kuratórium határozatait az elnök által vezetett Határozatok Könyvében tartja nyilván. A 
Határozatok Könyve a Kuratórium döntésein kívül tartalmazza a határozathozatal helyét, 
idejét, a határozat hatályát, továbbá név szerint feltüntetve a döntést támogató, ellenző tagokat 
és tartózkodókat A bejegyzést az elnök és egy további hitelesítő tag aláírásával hitelesíti. 

A Kuratórium köteles az érintettekkel írásban - igazolható módon - közölni a rájuk 
vonatkozó határozatokat és beszámolókat. A Kuratórium a határozatait az Alapítvány 
székhelyén (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.) található hirdetőtáblán teszi közzé. 

Az Alapítvány közhasznú működésével kapcsolatos iratokba és az éves közhasznúsági 
jelentésébe a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, 
illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a jelen alapító okiratban meghatározott céljai körébe 
tartozó szolgáltatásait bármely rászoruló akár az alapítvány Kuratóriumához intézett egyéni 
kérelemre, akár pályázati felhívásra, az Alapítványi körl~vélben közzétett támogatásra történő 
jelentkezés útján igénybe veheti. Az érdeklődök az Alapítvány szolgáltatásait az iskolák 
információs hálózatán keresztül, illetve az alapítvány által összeállított információs 
anyagokból, prospel-tusokból és műsorlapokból ismerhetik meg. 
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A Kuratórium az alapítvány pénzbeli eszközeinek felhasználásáról az iskola szükségletei 
alapján, illetve a kiírt pályázatok elbírálása, természetbeni juttatás, támogatások nyújtása útján 
dönt. A pályázatokat, illetve az elbírálástól szóló Kuratóriumi döntéseket az Elnök a határozat 
hozatalától számított 5 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintettekkel. 

A Kuratórium elnöke éves beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít, mely 
tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon 
felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi 
költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámolót. 

Az éves beszámoló és az azzal egyidejűleg készített közhasznúsági jelentést a Kuratórium az 
érintett a gazdasági évet követő március 30-ig napirendjére tűzi. 
Az ülésre szóló meghívóhoz mellékelni kell az elnök által készített beszámoló és közhasznú 
jelentés tervezetet 
Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról az einökön kívüllegalább két 
Kuratóriumi tag jelenlétében egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással határoz. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

Amennyiben az ülés nem szabályszerűen került összehívásra, abban az esetben a 
beszámolóról csak akkor jogosultak dönteni, ha az ülésen valamennyi kuratóriumi tag jelen 
van és a napirendi pontokkal egyetért. 

Az elnök a Kuratórium által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést az 
alapítónak tájékoztatásul megküldi. 

9. Az Alapítvány képviselője 

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, vorös Árpád 1184. Budapest, Kézműves u. 20/d. 
önállóanjogosult képviselni. Az Alapítvány bankszámlájafeletti rendelkezéshez a képviselő és 
Kis Ágnes kuratóriumi tag egyidejű aláírása szükséges. 

10. Az Alapítvány működése, az alapítványi vagyon felhasználása 

Az alapításkor rendelkezésre álló pénzösszeget kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt 
célokra használható fel. 

Az Alapító hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány a közhasznú céljainak elérése érdekében
amennyiben lehetőség nyílik rá - vállalkozási tevékenységet fol}1asson. Ilyen tevékenységet 
az alapítvány a Kuratórium döntése alapján a hatályos jogszabályi rendelkezések keretein 
belül végezhet. 

Az Alapítvány a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve, céljának megfelelően , másodiagos tevékenységkiht 
végzi. Az Alapítvány korlátlan felelős tagja gazdasági társaságnak nem lehet, ilyet m!lll 



5 

alapíthat. A vállalkozási tevékenységből származó nyereséget teljes egészében az Alapítvány 
közhasznú céljaira kell fordítani. 

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a közhasznú 
tevékenységére fordítja. az itt meghatározott felosztási tilalom egyaránt vonatkozik az 
esetleges vállalkozási tevékenység és a közhasznú cél szerinti tevékenység körében realizált 
eredményre is. 

ll. Az Alapítvány megszűnik 

Az alapítvány a bíróság által a nyilvántartásból való törléssei szűnik meg. Az alapítvány 
megszűnése esetén az alapítvány még meglévő vagyonát az alapítvány által létrehozott, vagy 
ahhoz hasonló intézmény, társadalmi szervezet, vagy alapítvány működésének elősegítésére 
kell felhasználni. 

Az alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosa teljesíteni. 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. törvény és az egyéb hatályos, az Alapítványra 
vonatkozó jogszabályok rendelkezései irányadóak. 

Az alapítvány a Pest Megyei Bíróság általi nyilvántartásba vétellel jön létre. 

Az Alapító ezen Alapító Okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratával mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírja: 

Budapest, 2007. augusztus 24. 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1. Név: fi:~ A~ 

l. Cím: A A~~ . {)ulafU4 t

Vl/t~tC-4 tt. r c 

' 
LL\~{\ l ' . ~ 

"~ ~7 fv-'J0v 
.. . . ............................ . 

Lukács János László 

2. Név: //~ li 
2. Cím: )184 .BudctfiVJt 

{< .. e'~ u .)O l o. 

.+· (fla);~ittJ- cn-. ~caUrd na)n.~ 

?vO({, o:J J t J. u~ 
fEBLÁB 

~"íir:•:miivészeti Alapítvány 
1 í;; l Bp., Szélmalom u. 33. 

n[ p' 8'fmk Rt.: 11718000-20424040 
· • Adószám: 18696585-1-43 
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Pest Megyei Bíróság 
l.Pk. 60.384/2001/25. 

VÉGZÉS 

A Pest Megyei Bíróság elrendeli az AM 2178 szám alatt nyilvántartásba vett TÉBLÁB 
Táncművészeti Alapítvány alábbi adataiban - alapító okiratában bekövetkezett változás /ok/ 
átvezetését. 

1./ Az alapítvány új székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

2.1 Az alapítvány új képviselője: 

Vörös Árpád 1184 Budapest, Kézműves u. 20/d. 

Adamik Pálné képviseleti joga és kuratóriumi tagsága megszűnt. 

3./ Kuratórium összetétele: 

Vörös Árpád 1184 Budapest, Kézműves u. 20/d. 

Kis Ágnes 1181 Budapest, Városház u. 51. 

Zarándy Zoltán 1181 Budapest, Darányi I. u. 39. 

A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye a 
Fővárosi Ítélőtáblához, melyet 3 példányban ennél a bíróságnál kell benyújtani. 

INDOKOLÁS 

A kérelmező a nyilvántartási adatok módosítását kérte és ehhez benyújtotta a szükséges 
iratokat. A Bíróság a Ptk.74/B § /51 bek. és a 12/1990 /VI 13 l IM: sz. rendelet 3.§-ban 
együttes alkalmazásával 6/ 1989 IM. sz 5§- alapján elrendelte, a kért módosítások 
átvezetését. 

Budapest 2007. december l O. --· 
.. . :.:.:. ·. 

A kiadmány hiteléül: tf. ~· 1 

Kecskem.~' ~~,w-:: ,,) 
.:~ 

dr. Laudon Beáta s.k. 
megyei bíró 



Pest Megyei Bíróság 
l.Pk. 60.384/2001/26. 

Végzés 

tR KEZETT 

R JAH ll 
1 0< / rf~t · /L_ • 

"TÉ B LÁB" Táncművészeti Alapítvány nyilvántartási ügyében a megyei bíróság értesíti a 
feleket, hogy a 2007. december 10. napján kelt 25. sorszámú végzés 2008. január 03. napján 
jogerőre emelkedett. 

Budapest, 2008. január 03. 

dr. Laudon Beáta s.k. 
megyei bíró 



KŐBÁNYA 

~ 
Budapest Főváros X. kerület 

Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
Humán Iroda 

Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 

Iktatószám: K/26016-1/2011/II. 
Ügyintéző: Csesznokné Könnye Erzsébet 
Telefon: (l) 4338 144 

Lakatos Szilvia részére 

Budapest 
Ihász u. 30. 
1105 

Tisztelt Szülő! 

Tárgy: Tájékoztatás 
tandíj-támogatásról 

Tájékoztatom, hogy a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsághoz és Révész Máriusz elnök 
úrhoz címzett kérelme, amelyben Rózsás Szilvia (sz.: Budapest, 1999. 08.01.) gyermeke - a 
Szivárvány Magántanoda Általános Iskolája részére (1103 Budapest, Kőér u. 7/b-c) fizetendő 
- tandíjának támogatását kéri, ügyintézésre a Humán Iroda Oktatási, Kulturális, Civil Csoport 
intézkedési körébe került. 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat képviselő-testületének 8/2009. (III. 
20.) számú, aszociális ellátások és gyermekvédelmi támogatások helyi szabályozásáról szóló, 
valamint a 30/2010. (XII. 17.) számú, a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelete 6. számú melléklete 
(Képviselő-testület Bizottságai, valamint azok feladat- és hatáskörei) alapján egyéni 
kérelmező tandíj-támogatására nincs felhatalmazása. 
A 8/2009. (III. 20.) rendelet 9. § (l) bekezdése viszont lehetőséget biztosít rendkívüli 
gyermekvédelmi támogatás iránti kérelem benyújtására, amelyet egész évben, folyamatosan a 
Humán Iroda Egészségügyi Csoportjánállehet előterjesztem. 

Felhívom továbbá a figyelmét, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
Képviselő-testülete tervezetten a 2010/2011. tanévben meghirdeti a tanulmányi ösztöndíj
pályázatát, amelyen gyermeke is részt vehet, ami megoldást jelenthet a kérelmében 
megfogalmazottakra. 

Budapest, 20 ll. április ll. 

Üdvözlettel: 

Ehrenberger Krisztina 
irodavezető 

1102 Budapest, Szent László tér 29. • Levélcím: 1475 Budapest, Pf. 35. • Telefon: 433-83-30 • Fax: 433-82-35 

.. 

-~ 



Iktatószám: ________ _ 

Érkezett: 20 ll. --------

BUDAPESTFŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 

PÁLYÁZATIADATLAP 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, egyesület, kőbányai intézményi 
háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések, valamint 
Kőbányán működő egyházi közösségek 2011. évi konkrét programok és 
működési célok támogatására. 

1./ A pályázat címe: 

A Tébláb Táncművészeti Alapítvány által fenntartott Iskola 2 csoportjának

kőbányai tagozat- utazása a bulgáriai Slivenben rendezendő Nemzetközi 

Gyermekfesztiválon és az azt megelőző edzőtábor költségei támogatására 

2.1 A pályázatot benyújtó bíróságon bejegyzett szervezet, egyesület, valamint 
nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettel rendelkező szervezet, 
kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződés, 
valamint Kőbányán működő egyházi közösség Gogi személy) 

Neve:. Tébláb Táncművészeti Alapítvány 

Címe: 1181. Budapest, Szélmalom u. 33. Adószáma: 18696585-1-43 

Képviselő neve: Vörös Árpád 

Tel. szám, e-mail: +36-30-221-5066 teblab.voros@t-online.hu teblab(W,t-online.hu 

Bírósági nyilvántartási szám: Pk.60384/2001!2, 2002.02.14. 

Egyházi közösség esetén bírósági nyilvántartási lajstromszáma: ......................... . 

3.1 A kőbányai tagszervezet* 

Neve: TÉBLÁB Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, 

Címe: 1105. Budapest, előd u. l. 

Tagszervezet vezető neve: Gorácz József 

Telefonszáma, e-mail címe: teblab@gmail.com, +36-30-903-2655 



4./ A kőbányai tagcsoport, klub (intézményi háttérrel rendelkező jogi 

személyiség nélküli szerveződés)** 

Intézmény neve: ..................................................................................................... . 

Címe: ...................................................................................................................... . 

Tagcsoport, klub, kör megnevezése ...................................................... . 

I t , , t". , k n ezmeny, veze OJene neve: ............................................................................... . 

Telefonszáma, e-mail címe: .................................................................................. . 

A pályázatért felelős neve és telefonszáma: .......................................... . 

5. l A pályázatot benyújtó háttérintézmény pénzügyi adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: OTP Bank Zrt. XVIII. Ker. Fiókja 

Neve: TÉBLÁB AMI 

Címe: 1105. Budapest, Előd u. l. 

Bankszámlaszáma: 11718000-20436869-00000000 

6.1 A témafelelős neve, fax- és telefonszáma: Kis Ágnes, 
fax: 1-290-1363 
+36-30-2867232 

kisagi O l @gmail.com 

7./ A pályázatot benyújtó szervezet pénzintézeti adatai: 

A számlavezető pénzintézet adatai: OTP BANK ZRT: 

Neve: Tébláb Táncművészeti Alapítvány 

Címe: 1181. Budapest, Szélmalom u. 33. 

Bankszámlaszáma: 11718000-204 24040-00000000 

8./ A program célja (részletes leírás a mellékletben, max. l oldal) 

Kőbányai diákok utazási és az azt megelőző edzőtábor költségei támogatása a 

bulgáriai Slivenben rendezendő Nemzetközi Gyermekfesztiválon 

9.1 A program megvalósításának időszaka:(kezdete-vége) 

2011. április 10- május 28. 
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*A 3. pont csak a nem kőbányai székhelyű, de Kőbányán tagszervezettellszervezettel rendelkező szervezetek 
pályázata esetén töltendő ki. Ebben az esetben a 2. pontot a tagcsoport országos, vagy regionális szervezete 
tölti ki. 

**A 4. pont esetében a kőbányai háttérintézmény vezetőjének és a tagcsoport vezetőjének aláírása szükséges. 
Ebben az esetben a 4. pontot a tagcsoport, kör, klub tölti ki. 

10. A program tervezett költsége: 

Költsé~nem teljes költség saját forrás igényelt támo~atás 
Utazási költség 880.000.-Ft 500.000.-Ft 380.000.-Ft 

Biztosítási költség 160.000.-Ft 160.000.-Ft -

Étkezési ktg. 110.000.-Ft 30.000.-Ft 80.000.-Ft 

Összesen: 1.150.000.-Ft 690.000.-Ft 460.000.-Ft 

Igényelt támogatás összesen: 460.000.-Ft 

Budapest, 20 ll. március 17. 

- Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázatban megadott 
adatok és információk a valóságnak megfelelnek. 
- Tanúsítom, hogy jelen pályázatunk nem irányul más forrásból finanszírozott 
pályázat megvalósításával azonos célra. 

-Kötelezettséget válla/ok arra, hogy a pályázattal elnyert támogatással a Budapest 
Főváros X kerület Kőbányai Önkormányzat felé a megállapodásban rögzített 
határidőig elszámolok. 

TÉBLÁB 
Táncművészeti Alapítvány 

1181 Bp., Szélmalom u 33 
OTP Ba!Jk !3-t.: ll 718000-2Ó424040 

Adoszam: 18696585-1-43 

eJ~~ .......................................................... 
a pályázó kőbányai székhelyű civil 
szervezet cégszerű aláírása és 
bélyegzője 



A pályázó kőbányai tagcsoport, 
klub, kör vezetőjének aláírása 

Országos-, regionális egyesület, 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányai háttérintézmény vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Kőbányán működő egyház vezetőjének 
cégszerű aláírása és bélyegzője 

Az adatlapot számítógéppel. ennek hiányában olvashatóan. nyomtatott 
betűkkel töltse ki! 
A pályázat a következő mellékletekkel ellátva nyújtható be: 

A kőbányai székhelyű civil szervezetek, valamint nem kőbányai székhelyű, de 
Kőbányán tagszervezettel/szervezettel rendelkező szervezetek 2011. évi 
támogatásához: 

l. A kőbányai, illetve az országos, vagy regionális szervezet jogerős záradékkal ellátott 
bíróságibejegyző végzésének másolata, 

2. Országos, vagy regionális szervezet igazolása a kőbányai tagszervezet működéséről 
3. 30 napnál nem régebben kiállított eredeti hivatalos bíróságibejegyző végzés a szervezet 

nyilvántartott adatairól 
4. Az alapszabály másolata 
5. A szervezet aláírási címpéldányának másolata 
6. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy a szervezetnek nincs köztartozása. 

Kőbányai intézményi háttérrel rendelkező jogi személyiség nélküli szerveződések 
támogatásához: 

l. Alapító okirat másolata 
2. Az intézmény aláírási címpéldányának másolata 
3. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az intézménynek nincs köztartozása. 

Kőbányán működő egyházi közösségek támogatásához: 

l. Az egyház székhelye szerinti illetékes megyei bíróság, illetve Fővárosi Bíróság által 
kiállított jogerős záradékkal ellátott bírósági bejegyző végzés másolata, 30 napnál nem 
régebben kiállított eredeti hivatalos nyilvántartási kivonat, igazolás 

2. Az alapszabály másolata 
3. Az egyház képviselőjének aláírási címpéldányának másolata 
4. Nyilatkozat (a mellékelt nyomtatványon), hogy az egyháznak nincs köztartozása. 



A Tébláb Táncművészeti Alapítvány által fenntartott Művészeti Iskola 2 csoportjának

kőbányai tagozat- részvétele a bulgáriai Slivenben rendezendő Nemzetközi 

Gyermekfesztiválon és az azt megelőző edzőtábor költségeinek támogatása 

Komoly szakmai megtiszteltetésnek számít az, hogy művészeti kapcsolatban vagyunk a 

bulgáriai Slivenben rendezendő Nemzetközi Gyermekfesztivál szervezőivel. 

Szakmai munkánk elismeréseként az idén meghívást kaptunk Sliven város nemzetközi 

gyermekfesztiváljára, ahol nemcsak Magyarországot, de egész Közép-Európát a Tébláb 

gyermekei képviselhetik. 

Ezen a fesztiválon gyermekeink megismerhetik a világ kultúrájának olyan részeit is, amivel 

"hétköznapi emberként" sohasem találkoznának. Nagyon fontosak az ilyen fesztiválok, hiszen 

egy ilyen megmérettetés, ahol a magyar hagyományos kultúra hiteles képviseletét látjuk el, 

egy életre szóló élményt jelent minden résztvevőnek Egy nemzetközi színtéren, nem csak 

Magyarországot, Budapestet, hanem Kőbányát, és saját iskolájukat is képviselik a gyerekek. 

A fesztiváira kőbányai tagozatunk két csoportját visszük majd, akik 12-14 éves (24-en) 

diákok, s három tanár kíséri őket. 

A fesztivál időpontja: 2011. május 22-28. 

Az utazást külön busszal szervezzük. 

A minél színvonalasabb bemutatkozás feltétele egy felkészítő tábor megrendezése is. 

Az edzőtábor alkalmával új koreográ:fiákat tanul be a csoport, az intenzív együttlét lehetőséget 

biztosít a gyermekek csapattá formálásához is, s felkészülünk Bulgária és Sliven 

megismerésére is. 

A felkészítő tábor időpontja: április hónapban két nap 

Kérjük a Bizottságot, hogy lehetőségeik szerint támogassák a Tébláb Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 2011. évi programjait. 

Köszönettel: 

T}tBL.ÁB i ánv 
Táncmúvesz~ti Alap tv33:.J ' 

1181 Blt, ~rflif~b~'8-~ö424040 u~~ /1 / 
OTP ~dfs:dn: 18696585-1-43 ~-~ 

Vörös Arpád 

Kuratórium elnöke 



Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy a kerületi Irulturális rendezvények és Irulturális 
tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 20 ll. évi támogatásárakiírt 
pályázatra 

l darab eredeti illetve l darab másolati példányban 

pályázatot nyújtottam be. 

Az adatlapon és a pályázatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek! 

Kelt:Budapest, 2011 március 18. 

Sokproblémás Családokért Alapítvány 
1102 Bp., Uget u. 10. 

Adószám: 18079179-1-42 

P.H. 
.... ~~---~ 

aláírás 

Pályázati költségvetés 

személyi Fő 2 10000 200000 200000 
Foglalkozásvezetők 

díjazása 

dologi 

I. Antológia Db 300 600 180000 180000 
Nyomdai és 

kiadási költségek 

II. Családi Napok 
db 10 500 0 50000 50000 Előadók díjazása 

Könyvutalvány 

III. 
Mesepályázat 

Mesepályázat 
db 10 600 0 60000 60000 résztvevői 

rajzeszközök, 
eszközök 

festőkészlet 

Művészkészlet Db 3 10000 30000 30000 
Mesepályázat 

a 
IV. 

alkalom l 500 0 5000 o Virágmagvak és-
tövek 

utazás 
Db 80 2800/lOdb 22400 22400 Utazási költség 

BKV-

Mindösszesen 547.400 542.400 



NYILATKOZAT 

A pályázatot benyújtó: Tébláb Táncművészeti Alapítvány 

(szervezet) törvényes képviselője kijelentem, hogy a fent nevezett szervezetnek 60 

napon túli köztartozása (NA V, TB, egyéb adó) nincs. Tudomásul veszem, hogy a 

valótlan adatok közlése esetén a támogatás nem illet meg. Ebben az esetben a 

támogatás teljes összegét a pályázatot kiíró részére visszafizetem. 

Budapest, 2011. március 17. 

• TÉBLÁB c} á-Tancmüvészeti Alapitvány ' / 
1181 Bp., Széhnalom u 33 .._.___ 

OTP Ba!Jk J3-t.: 11718000-20424040 • · · ••·• · •· •··•• · ·••• •·· ~· •· ·•• ...................... . 
Adoszam: 18696585-1-43 Vörös Arpád 

Kuratórium elnöke 



Pest Megyei Bíróság 
l.Pk. 60.384/2001/26. 

Végzés 

~RKEZE1l 

ll JAH 18, 
10. l fl~f · IZ- -

"TÉBLÁB" Táncművészeti Alapítvány nyilvántartási ügyében a megyei bíróság értesíti a 
feleket, hogy a 2007. december 10. napján kelt 25. sorszámú végzés 2008. január 03. napján 
jogerőre emelkedett. 

Budapest, 2008. január 03. 

dr. Laudon Beáta s.k. 
megyei bíró 



Pest Megyei Bíróság 
1.Pk. 60.384/2001/25. 

VÉGZÉS 

A Pest Megyei Bíróság elrendeli az AM 2178 szám alatt nyilvántartásba vett TÉBLÁB 
Táncművészeti Alapítvány alábbi adataiban - alapító okiratában bekövetkezett változás /ok/ 
átvezetését. 

1./ Az alapítvány új székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

2./ Az alapítvány új képviselője: 

Vörös Árpád 1184 Budapest, Kézműves u. 20/d. 

Adamik Pálné képviseleti joga és kuratóriumi tagsága megszűnt. 

3./ Kuratórium összetétele: 

Vörös Árpád 1184 Budapest, Kézműves u. 20/d. 

Kis Ágnes 1181 Budapest, Városház u. 51. 

Zarándy Zoltán 1181 Budapest, Darányi I. u. 39. 

A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye a 
Fővárosi Ítélőtáblához, melyet 3 példányban ennél a bíróságnál kell benyújtani. 

INDOKOLÁS 

A kérelmező a nyilvántartási adatok módosítását kérte és ehhez benyújtotta a szükséges 
iratokat. A Bíróság a Ptk.74/B § /51 bek. és a 12/1990 /VI 13 l IM: sz. rendelet 3.§-ban 
együttes alkalmazásával 6/ 1989 IM. sz 5§- alapján elrendelte, a kért módosítások 
átvezetését. 

Budapest 2007. december 10. 
dr. Laudon Beáta s.k. 

megyei bíró 



ALAI>ÍTÓ OKIRAT 
a módosításokkal egységes szerkezetben 

a 2007. augusztus 24-i módosítások 

A jelen alapító okiratban az 1.) pontban említett Alapító a TÉBLÁB Táncművészeti 
Alapítványt a közhasznú szervezetekről szóló 1997.évi CLVl. tv. szabályainak megfelelően 
az I. fejezetben meghatározott tartós közérdekű cél érdekében a Polgári Törvénykönyv 
vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint hozzák létre: 

l. Az alapító neve és lakcíme: Lukács János László 2220 Vecsés, Bajcsy Zs. u. 43. 

2. Az Alapítvány elnevezése: TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 

3. Az Alapítvány székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

4. Az Alapítvány induló vagyona 

100.000,-Ft, azaz egyszázezer forint, amelyet az alapító az alapító okirat keltének napján az 
alapítvány részére nyitott bankszámlára helyez el. Az induló vagyonból 30.000,- Ft-ot 
kamatozó tőkeként lehet csak hasznosítani. Az Alapító az Alapítvány céljainak kiegészítése 
okán az Alapítvány induló vagyonát 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint összeggel egészítette 
ki, majd az Alapítvány céljainak 2003. december 08-án történt ismételt kiegészítése kapcsán 
az alapító további 200.000,- Ft azaz kettőszázezer forint összeget helyez el az Alapítvány 
bankszámtáj án. 

·:<· ,... 
;}li: 

5 • .Az Alapítvány jogállása: közhasznú szervezet 

6. Az Alapítvány célja: 

Az Alapítvány elsődleges célja a táncművészetnek és mozgáskultúrának az általános iskolai 
alaptantervben megvalósítható formáin túli magasszínvonalú oktatásának és szélesebb körben 
való elterjesztésének támogatása. Az alapító ezért az Alapítványt a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. tv. 26. § c.pont 04./, 05./, 06./ alpontokban megnevezett "nevelés, 
oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés" "kulturális tevékenység" és "kulturális örökség 
megóvása", közhaszn ú tevékenységek körébe tartozó alábbi célok megvalósítására hozza 

létre: 

Az Alapítvány elsödlegesen a néhány éve alakult TÉBLÁB Magán Alapfokú 
Táncmüvészeti Iskola alapítványi támogatását vállalja fel. 
Az Alapítvány közoktatási intézmény alapítását és fenntartását is célul tűzi ki. 
Az Alapítványhoz befolyt adományokból, támogatásokból, illetve pályázaton elnyett 
pénzekből támogatja a Táncművészeti Iskolában folyó oktatási tevékenységet, 
Az Alapítvány felvállalja az Iskola művészeti irányítását, 
Az Alapítvány támogatja a táncmüvészet hagyományainak megőrzését, ápolását, 

továbbfej J esztését, 
Találkozók, fesztiválok, táborok megszervezésével és azokon való aktív részvétellel 
elősegíti az ország különböző területein honos-táncok és táncosok tapasztalat cseréjét. A 
műfaj gazdagságának megismertetésével és a közösségi élmények felhasználásával 
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A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tart ülést. Az ülést az elnök 
hívja össze és vezeti. Az elnök távollétében az ülést az általa megbízott kuratóriumi tag 
vezeti. 
A kuratóriumi ülések napirendjét, helyét és időpontját az ülés előtt legalább 8 nappal írásban 
kell közölni az érintettekkel. 

A Kuratórium ülését bármely tag kérésére az elnök 8 napon belül köteles összehívni. 

A Kuratórium ülése határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van. A 
határozatképtelenség miatt elhalasztott ülést 3 napon belül ismételten össze kell hívni. 

A Kuratórium határozatait a tagok legalább 2/3-ának jelenlétében, egyszerű szótöbbséggel 
hozza. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt. A Kuratórium 
működési szabályainak részleteit szükség esetén ügyrendben szabályozhatja. 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. §. b) pont), élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy 
felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A Kuratórium az értesítésben megjelölt napirendi pontokon kívül más kérdésben csak akkor 
hozhat döntést, ha az ülésen valamennyi Kuratóriumi tag jelen van és a bármely tag által 

. felvetett kérdés megtárgyalását a tagok egyhangúlag megszavazták 

A Kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülés tartásáról a Kuratórium 2/3-os szótöbbséggel 
dönthet. A Kuratórium határozatai ebben az esetben is nyilvánosak. 

A Kuratórium határozatait az elnök által vezetett Határozatok Könyvében tartja nyilván. A 
Határozatok Könyve a Kuratórium döntésein kívül tartalmazza a határozathozatal helyét, 
idejét, a határozat hatályát, továbbá név szerint feltüntetve a döntést támogató, ellenző tagokat 
és tartózkodókat A bejegyzést az elnök és egy további hitelesítő tag aláírásával hitelesíti. 

A Kuratórium köteles az érintettekkel írásban - igazolható módon - közölni a rájuk 
vonatkozó határozatokat és beszámolókat. A Kuratórium a határozatait az Alapítvány 
székhelyén (1181 Budapest, Szélmalom u. 33.) található hirdetőtáblán teszi közzé. 

Az Alapítvány közhasznú működésével kapcsolatos iratokba és az éves közhasznúsági 
jelentésébe a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban bárki betekinthet, 
illetőleg arról saját költségére másolatot készíthet. 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a jelen alapító okiratban meghatározott céljai körébe 
tartozó szolgáltatásait bármely rászoruló akár az alapítvány Kuratóriumához intézett egyéni 
kérelemre, akár pályázati felhívásra, az Alapítványi körl~vélben közzétett támogatásra történő 
jelentkezés útján igénybe veheti. Az érdeklődök az Alapítvány szolgáltatásait az iskolák 
információs hálózatán keresztül, illetve az alapítvány által összeállított információs 
anyagokból, prospek1:usokból és műsorlapokból ismerhetik meg. 
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A Kuratórium az alapítvány pénzbeli eszközeinek felhasználásáról az iskola szükségletei 
alapján, illetveakiírt pályázatok elbírálása, természetbeni juttatás, támogatások nyújtása útján 
dönt. A pályázatokat, illetve az elbírálástól szóló Kuratóriumi döntéseket az Elnök a határozat 
hozatalától számított 5 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintettekkel. 

A Kuratórium elnöke éves beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készít, mely 
tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon 
felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi 
költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek 
szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott 
juttatások értékét, illetve összegét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi 
beszámolót. 

Az éves beszámoló és az azzal egyidejűleg készített közhasznúsági jelentést a Kuratórium az 
érintett a gazdasági évet követő március 30-ig napirendjére tűzi. 
Az ülésre szóló meghívóhoz mellékelni kell az elnök által készített beszámoló és közhasznú 
jelentés tervezetet 
Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyásáról az einökön kívül legalább két 
Kuratóriumi tag jelenlétében egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással határoz. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 

Amennyiben az ülés nem szabályszerűen került összehívásra, abban az esetben a 
beszámolóról csak akkor jogosultak dönteni, ha az ülésen valamennyi kuratóriumi tag jelen 
van és a napirendi pontokkal egyetért. 

Az elnök a Kuratórium által elfogadott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést az 
alapítónak tájékoztatásul megküldi. 

9. Az Alapítvány képviselője 

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, Vörös Árpád 1184. Budapest, Kézműves u. 20/d. 
önállóanjogosult képviselni. Az Alapitvány bankszámlájafeletti rendelkezéshez a képviselő és 
Kis Ágnes kuratóriumi tag egyidejű aláírása szükséges. 

10. Az Alapítvány működése, az alapítványi vagyon felhasználása 

Az alapításkor rendelkezésre álló pénzösszeget kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt 
célokra használható fel. 

Az Alapító hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány a közhasznú céljainak elérése érdekében
amennyiben lehetőség nyílik rá - vállalkozási tevékenységet fol)'1asson. Ilyen tevékenységet 
az alapítvány a Kuratórium döntése alapján a hatályos jogszabályi rendelkezések keretein 
belül végezhet. 

Az Alapitvány a vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak m~gvaló~ítá~a 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve, céljának megfelelően . másodiagos tevekenysegkellt 
végzi. Az Alapítvány korlátlan felelős tagja gazdasági társaságnak nem lehet, ilyet nf!lííl 
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ATÉBLÁB 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

ALAPÍTÓ OKIRAT A 

200 8 

l. Az intézmény neve: TÉBLÁB Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

2. Az intézmény rövid neve: TÉBLÁB AMI 

3. Az intézmény székhelye: 

Telephelyei: 

1105. Budapest, Előd u. l. 

l. 1107. Budapest, Kada u. 27-29. 
2 1181. Budapest, Wlassics Gy. u. 69. 
3 1181. Budapest, Városház u. 40. 
4 1188. Budapest, Nemes u. 56-60. 
5 1185. Budapest, Kassa u. 175-181. 
6 1183. Budapest, Vajk u. 16-20. 
7 1188. Budapest, Táncsics M. u. 53. 
8 1183. Budapest, Gyöngyvirág u. 41. 

4. Az intézmény OM azonosítója: 101327 

5. Az intézmény típusa: alapfokú művészetoktatási intézmény 

6. Alapítás éve: 1999 

7. Az intézmény alapítója: Vörös Árpád 

8. Működés megkezdésének időpontja: 1999. szeptember l. 

9. Az intézmény jogállása: önálló jogi személy 

10. Az intézmény fenntartója: TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 
Székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

ll. Az intézmény felügyelete: 
Szakmai és törvényességi felügyelet: TÉBLÁB Táncművészeti Alapítvány 
kuratóriuma 

Fenntartói tevékenység törvényességi felügyelete: Budapest Főváros 
Önkormányzatának Főjegyzője 
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12. Az intézmény tevékenységei: 
TEÁOR szám szerinti besorolása: 

• Alaptevékenység: 80.1 O Alapfokú oktatás 
Alapfokú művészetoktatás 

Táncművészeti ág, néptánc tanszak 
Zeneművészeti ág: népzene tanszak: népi hegedű, népi brácsa, 

népi ének, népi furulya, népi bőgő/cselló, 
dobigardon tanszak 

Képző- és iparművészet ág: festészet, grafika, foto-videó, kerámia, 
tűzzománc, kézműves, makett és papírtárgy készítő 

tanszak 
Színjáték- bábjáték művészeti ág: színjáték, bábjáték tanszak 

• Kiegészítő tevékenység: 
80 .42. Máshova nem sorolható felnőtt oktatás, tanórán kívüli oktatás 
92.31. Alkotó és előadó művészeti tevékenység 
92.34. Máshova nem sorolható egyéb szórakoztatás 
92. 72. Máshova nem sorolható egyéb szabadidős szolgáltatás 

13. Az intézmény székhelye és telephelyei a művészeti ágak és a felvehető maximális 
létszám szerint: 
Székhely: ll 05. Budapest, Előd u. l. 
Telephelyek: 
l. 1107. Budapest, Kada u. 27-29. 
2. 1181. Budapest, Wlassics Gy.u. 69. 

3. 1181. Budapest, Városház u. 40. 
4. 1188. Budapest, Nemes u. 56-60. 

5. 1185. Budapest, Kassa u. 175-181. 

6. 1183. Budapest, Vajk u. 16-20 
7. 1188. Budapest, Táncsics M. u. 53. 

8. 1183. Budapest, Gyöngyvirág u. 41. 

80 fő néptánc tanszak 

170 fő néptánc tanszak 
l O fő népzene tanszak 

15 5 fő néptánc, grafika, festészet, 
színjáték, kézműves tanszakok 

l 00 fő néptánc tanszak 
l O fő népzene tanszak 
90 fő néptánc, tűzzománc, kerámia, 

kézműves tanszakok 
l O fő népzene tanszak 
90 fő néptánc, tűzzománc, kerámia, 

kézművestanszakok 
60 fő néptánc tanszak 
l O fő népzene tanszak 
ll O fő néptánc, grafika, festészet, 

tűzzománc, színjáték, kerámia, 
kézművestanszakok 

l O fő népzene tanszak 
80 fő néptánc tanszak 

Székhelyen és telephelyen felvehető összes létszám: 985 fő 

14. A feladatok normatíva-jogcímenkénti meghatározása: nappali munkarend szerint 
Zeneművészeti ágra meghatározott felvehető tanulói létszám, 

Egyéni foglalkozás: heti 4 vagy annál több órában: 50 fő 
A többi művészeti ágra meghatározott felvehető tanulói létszámon, 

Művészeti oktatás heti 4 vagy annál több órában: 935 fő 
Összesen: 985 fő 
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15. Az intézmény évfolyamainak száma: székhelyen és telephelyen 12 évfolyam 
(2 előképző, 6 alapfokú és 4 továbbképző évfolyam) 

16. Az intézmény munkarendje: nappali munkarend 

17. Az intézmény vagyona: 

• Ingatlanok a bérleti szerződések szerint: 
Székhely: 1105. Előd u. l. tulaj.: X. ker. Önkonnányzat hrsz.: 41418 Bérelt össz.nm: 453 
Teleph.: 1107. Kada u. 27-29.tulaj.:X. ker. Önkonnányzat hrsz: 4141671 Bérelt össz.nm: 421 

1181. Wlassics Gy.u. 69. tulaj: XVIII.k. Önkonn.Hrsz.:150000 Bérelt össz.nm.: 536 
1181. Városház u. 40. tulaj: XVIII.k. Önkonn. Hrsz:1502302 Bérelt össz.nm.: 158 
1188. Nemes u. 56-60. tulaj: XVIII.k. Önkonn. Hrsz:l40482 Bérelt össz.nm.: 360 
1185. Kassa u. 175-181. tulaj: XVIII.k. Önkonn. Hrsz:147093 Bérelt össz.nm.: 180 
1183. Vajk u. 16-20. tulaj: XVIII.k. Önkonn. Hrsz:l53450-153466 

Bérelt össz.nm.: 360 
1888. Táncsics M. u. 53. tulaj: XVIII.k. Önkonn. Hrsz:141981 Bérelt össz.nm.: 410 
1183. Gyöngyvirág u. 41. tulaj: EKIF Hrsz: 154654 Bérelt össz.nm: 320 . 

• Az ingóságok a fenntartó és az iskola tulajdonát képezik a vagyonleltár szerint 

18. Vagyon feletti rendelkezési jog: 
• A fenntartó ingyenes használatba adja az intézménynek a bérelt ingatlanokat és az 

ingó vagyont 
• Az intézmény vezetője a rendelkezésre bocsátott vagyontárgyakat nem jogosult 

elidegeníteni, megterhelni, bérbe adni csak a tulajdonosok vagy a fenntartó 
hozzájárulásával. 

19. Az intézmény gazdálkodása 
A bérgazdálkodás kivételével részben önállóan gazdálkodik 
Az intézmény gazdálkodásátafenntartó elkülönülten végzi a FERTIG 2000 Kereskedelmi 
és Szolgáltató Kft. által. A kiadási és a bevételi előirányzatok feletti rendelkezési 
jogosultság szerint az intézmény vezetője teljes jogkörrel rendelkezik. 

19. Az intézmény vezetőjének kinevezése: 
Az igazgatót az alapítvány kuratóriuma nevezi ki a hatályos jogszabályoknak megfelelően 

Budapest, 2008. február 10. 

VörösÁrpád 
a kuratórium elnöke 



ALÁÚRÁSIC~PÉLDÁNY 

Alulírott Vörös Árpád (születési neve: Vörös Árpád, született: Szekszárdon, 1966. június 13. napján, 
anyja nev~: Uj~ári Ilona), 1184 Budapest, Kézműves utca 20. D lépcsőház N/ll. szám alatti lakos, 
mint a TEBLAB Táncművészeti Alapítvány (székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom utca 33.) 
koratóriumának elnöke az Alapítványt akként jegyzem, hogy annak géppel vagy kézzel előírt, 
előnyomott vagy nyomtatott neve alá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom: 

Dr. NÉMETH ATTILA 
KÖZJEGYZÓI IRODA 

Budapest, XVIII., Bartók L. u. 5. III/6. 
Postacím: 1675 Budapest, Pf.: 2. 

T.: 297-4110, T/F.: 297-4109 

ll 073/H/1 04/20 ll. ügyszám 

VörösÁrpád 

Alulírott dr. Horányi-Hohl Gábor, rnint dr. Németh Attila budapesti közjegyző mellett működő 
közjegyzőhelyettes tanúsítom Vörös Árpád (születési neve: Vörös Árpád, született: Szekszárdon, 
1966. június 13. napján, anyja neve: Ujvári Ilona), 1184 Budapest, Kézműves utca 20. D lépcsőház 
IV /ll. szám alatti lakos, aki személyazonosságát 21 3220LA számú személyazonosító igazolványával, 
lakcímét 158365 JL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az okiratot a mai 
napon előttem saját kezűleg írta alá. ----------------------------------------------------------------------------------
Az ügyfél tudomásul vette a közjegyzőhelyettes tájékoztatását a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. 
törvény 122. §(2)- (10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line ellenőrzésére 
vonatkozó rendelkezésekről. --------------------------------------------------------------------------------------------
Kelt Budapesten, 20 ll. (kettőezer-tizenegyedik) év március hó 4. (negyedik) napján. ---------------------

, TÉBLÁB 
Tancművészeti Alapítvány 

1181 Bp., Szélmalom u 33 
OTPABdank ~t.: ll718000-2Ó424040 

ószam: l RliQfi~~~- LA. -:t 



Pest Megyei Bíróság 
Pk.60384/2001 

KIVONAT 

alapítvány nyilvántartási adatairól 

Az alapítvány nyilvántartási száma: 2178 

Az alapítvány neve: Tébláb Táncművészeti Alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 1181 Budapest, Szélmalom u. 33. 

Az alapítvány célja: A táncművészetnek és mozgáskultúrának az általános iskolai 
alaptantervben megvalósítható formáin túli magasszínvonalú oktatásának és 
széles~bb körben való elterjedésének támogatása. Ennek keretében a TÉBLÁB 
Magán Alapfokú Táncművészeti iskola támogatása. Közoktatási intézmény 
alapítása és fenntartása. 

Az alapítvány célja szerinti besorolása: 

Az alapílvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: 
Vörös Árpád, 1184 Budapest, Kézműves u. 20/d. 

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat 
száma, kelte: Pk.60384/2001/2, 2002.02.14. 

A kivonat a fent meghatározott alapítvány 2011 év március hó 19. napján 
hatályos adatairól készült. 



A Törekvés Táncegyüttes 
Alapítvány pályázata 20 ll. évi 

programjainak támogatására 

Témakör: 

A kerületi Irulturális rendezvények és Irulturális tevékenységet 
, " rt k "k .. d t' , ktá' t' vegzo csopo·. o mu· o· te•esene ·· moga asa 



Ikt.sz.: .............................. .... (pályáztató tölti ld) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok 

..... ~- _, .. pályázati rendszerben történő 2011. évi támogatására. · 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA:-KOS-2011-2. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet neve: Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

A rendezvények, tevékenységek A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 
megnevezése: pályázata a 2011. évi programjainak 

támogatására 
A pályázó címe, elérhetősége: Budapest X. ker. Könyves Kálmán krt. 25. 

Te1:263-0299 
Pályázati programért felelős személy Farkas Illés 
(a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Vizi Tibor együttesvezető 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06-30-384-5339 

E-mail címe: vizitibor65@gmail.com 

Pályázó adószáma: 18036644-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: Budapest Bank Rt. 

Pályázó bankszámlaszáma: 10102086-15210202-00000003 

A rendezvények, tevékenységek tervezett időpontj a: 2011.04.15-2011.12.20 

A rendezvények, tevékenységek tervezett helyszíne: Törekvés Művelődési Központ, 
Erdély, 
Törökország 

A programban részt vevő gyermekek száma: többször l 00-200 (több 
alkalommal) 

A programban részt vevő pedagógusok száma: 5-10 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 10-20 

') 

.t ., 



A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? (röviden) 
Nem 
A tervezett program rövid összefoglalása: 

A Törekvés Táncegyüttes Alapítvány pályázata, az együttes 2011. évi 
programjainak támogatására 

Mielőtt rátérnék 2011. évi programunkra, úgy gondolom az elért eredményekről is essen néhány szó. 
2008-ban sikerült az Alapítványnak_kj~erélnie az elavult erősen szennyezett, több mint 25 éves 
színpadi függönyt, - ez kb. 800.000 Ft volt -, vala.J:cint. apróbaie~em hallgrendszerét, aiiú -kb. 
300.000 Ft-ba került és már rendkívül akadályozta a normális múködést 
2009-ben intézményünk sok termét, kiszolgáló helységét, folyosóit valamint a külső homlokzati 
újítottuk fel, festettük ki, mely anyag költségét, több mint 300.000 Ft-ot az alapítvány fizetett 
2010-ben egy kb. 20m (70m2) hosszú folyosón cseréltük ki az elavult balesetveszélyes burkolatot, 
biztonságos padlóburkolatra valamint 12 helységet festettünk ki kb. 500.000 Ft anyag árral. Ezeket az 
összeget adakozásból, támogatás ból, és pályázatokból teremtettük elő. És még sorolhatnánk ... 
l. Idén is, -folytatva hagyományunkat-havonta rendezünk, rendeznénk egy olyan rendezvényt, mely 
a nevesebb népszokásokra az év jeles napjaira hívná fel a figyelmet és az érdeklődök, akár aktívan is 
részt vehetnének benne. Ilyenek, pl.: 

február- -Farsang 
március -Március 15-i rendezvények 
április - Húsvéti ünnepkör szokásai 
május - Pünkösdi népszokások 
június - Szent Iván éj, tűzugrás 

szeptember - kis farsang, Szent Mihály napi vásár, Pásztor mulatság 
október - szüreti népszokások, kukorica fosztás 
november - Márton napi népszokások, Erzsébet és Katalin nap 
december - Mikulás és karácsonyi népszokások, fonó 

2. Mint ahogy 2010-ben úgy idén is szeretnénk részt venni a kőbányai Szent László napi 
rendezvények néptánc, néphagyomány tematikájú programjaiban. Várjuk az önkormányzat 
felkérései t! 
3. Színpadon bemutatott oktató műsorok a kerület iskolásainak egy-egy témakörben melyek 
kapcsolódnak a honismeret tantárgyhoz. A műsorok l óra időtartamúak és a különlegessége, hogy 
gyerekek adnának programot gyerekeknek népviseletben, eszközökkel, zenekarral, narrátorral. Az 
eddig elkészült négy témakör közül a Karácsonyi ünnepkör szokásait mutatnánk be. 

4.Rendszeres táncházak tartása. 

5. Alkalmi felkérések megvalósítása a kerület Önkormányzata, iskolái, és más intézmények számára 
és természetesen mindenki részére. Ilyen volt, a már megvalósult Március 15-i rendezvényünk 
melyet a Törekvés Felnőtt és Suttyó együttes adott elő. 

6. Edzőtáborokon, fesztiválokon, külfóldi vendégszerepléseken való részvétel. A kiírások 
-~ folyamatosan jelennek meg. Eddig, a Suttyó csoportnak egy törökországi fesztiváira jött meghívó 

levél, valamint ezt összekötnénk a tavaly már elkezdett gyimesi programunkkal, amit az árvíz miatt 
nem tudtunk befejep1i. Így a Suttyók Törökországból egy hatnapos gyimesi tánctanításos tábor után 
jönnének haza. A felnőtt csoportnak egy spanyolországi út körvonalazódik és Erdélybe is 
ellátogatnánk. . 
7. Rendszeres, heti két alkalommal történő kézműves foglalkozás tartása 
8. A szerényebb szociális körülmények között élő fiatal táncosok költségeinek (nevezési, utazási, 
szállás költség) anyagi támogatása. 
9. Együttesünk idén ünnepli 50 éves jubileumát. Ezt a nevezetes dátumot, 2011. május 7-én két 
előadással tennénk emlékezetessé, mely előadások helyszíne a Művészetek Palotája. E különleges 
dátumhoz még kiállítás és több egyéb program kapcsolódik a Törekvés Művelődési Központban. 
10. Viseletjavíttatás, karbantartás, kiegészítők vásárlása. 



Pályázatunk tárgya, konkrét tervünk 

Támogatást szeretnénk kérni az alábbiakhoz: 

Rendszeres táncháztartás l O alkalom 
Oktató műsor kerületi iskolásoknak: 

400.000 Ft/év 
100.000 Ft 

3.500.000 Ft 
200.000 Ft 

kb.: 1.000.000 Ft 

Külfóldi vendégszereplés2 csoportnak kb 

kért összeg: 200.000 Ft 
kért összeg: 50.000 Ft 
kért összeg: 350.000 Ft 
kért összeg: 100.000 Ft Tisztasági festés , 

50 éves a Törekvés Táncegyüttes 
jubileumi programok 
Viselet javítás karbantartás 

Összesen 

Tisztelt Döntéshozók! 

kért összeg: 400.000 Ft 

200.000Ft kért összeg: 100.000 Ft 

1.200.000 Ft 

A fent tervezett kért összeg tekintélyes, azonban kérem figyelembe venni, hogy egész 
éves támogatásról, 4 millió forint saját forrást megmozgató, több mint 200, 
rendszeresen, a kultúrával, hagyománnyal foglakozó, a kerületi néptánc élet egyik 
legmeghatározóbb együttesének hét korosztályú, kilenc csoportjának támogatásáról van 
szó. 

Fenti terveket a négy vezető: Manninger Miklós, Vizi Eszter Vizi Adrienn és Vizi 
Tibor és segítőik, csak rengeteg munkával sok támogatással, biztos anyagi háttérrel 
tudja megtenni. Az egyre nehezebb életkörülmények sokkal több és koncentráltabb 
munkát igényel a vezetőktőL Rájuk hárul a művészeti munka mellett a támogatások és 
működési feltételek megteremtése, biztosítása. Mozgalmas, öröm - és munkával teli év 
előtt áll idén is együttesünk 
Kérem a Tisztelt Döntéshozókat, hogy támogassák terveinket, hogy még sok évtizeden 
keresztül ünnepelje évfordulóját a Törekvés Táncegyüttes. 

Budapest, 2011-03-17 

g'~~ r~------
~ .. ~.'----

Vizi Tibor 
pályázatért felelős 



Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy a kerületi kulturális rendezvények és kulturális 
tevékenységet végző csoportok pályázati rendszerben történő 20 ll. évi támogatásárakiírt 
pályázatra 

l darab eredeti illetve 1 darab másolati példányban 

pályázatot nyújtottam be. 

Az adatlapon és a pályázatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek! 

Kelt:2011. március 17. 

P.H. 
Törekvés Táncegyüttes Alapitvány 

1101 Budapest, Könyves KAlmán krt. 25. 
Adószám: !8036644-1-01 

Szlasz.: BBRT !0102086-15210202-00000003 
Alszlasz.: BBRT 10102086-15210202-01000006 

. ...... f:~~:.~ .... ~~---· 
Aláírás 



Pályázati költségvetés 

~ -.. ·.-... <- ········<·- .- .. ·' ~gysé~~~~s-6; Összes- .-~--·----Ebből .. 
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dologi fő 1000 400 4001)00 

dologi fő 200 500 100000 

dologi fő 70 50.000 3.500.000 

dologi liter 500 400 200.000 

dologi fő 1300 770 1.000.000 

dologi db 40 5000 200.000 

t:~OO.oo.o 

200.000 

50.000 

350.000 

100.000 

400.000 

100.000 

l O alkalommal tartott táncház. 
résztvevők száma:. l 00 fő 
zenészek költsége:40.000Ftlalk. 
Táncház vezetők: ingyen 
Oktató műsor a kerület 
iskolásainak 
Nézők és fellépők száma: 200fő 
5 fós zenekar~ koreográfuso~ 
betanítás. 
A Suttyó és a Felnőtt együttes 
két külfóldi útjának és erdélyi 
tánctáborainak busz költség 

- támogatása. 

A festékek számlás ára a 
tisztasági festéshez. A táncosok 
ingyen vé~ a m:unkálatokat 

Az 50 éves jubileumi músor és 
a kapcsolódó rendezvények 
becsült kiadása. A résztvevők 
( fellépő táncosok száma: 200 fő· 
a nézők száma: 800 fő) 
A Törekvésben tartandó 
kiállításon és programokon 
résztvevők száma: 300 fő 
Becsült db szám a 
Iciegészítendő és javítandó 
lábbelik és viseletek szám1ás 

l pótlási és javítási költsége 

fl ·U..()(). ti 00 r 
. 



NYILATKOZAT 
KÖZTARTOZÁSRÓL 

(nem önkormányzati fenntartású intézmények számára) 

Alulírott: Farkas IUés 

(Aláírásra jogosult személy neve J 

Törekvés Táncegyüttes Alapítvány 

(Pályázó megnevezése J 

1101. Budapest, Könyves Káhnán krt. 25. 

(székhelyének dmeJ 

mint a Pályázó képviseletére jogosult, a pályázó fél nevében nyilatkozom, hogy szervezetünknek 
köztartozása 

van nincs 

(A megfelelő válasz aláhúzandó l) 

Amennyiben szervezetünknek köztartozása van,. az a következő intézményekkel szemben áll fenn: 

Intézmény megnevezése 

Dátum: 2011. 03.17. 

Törekvés Táncegyüttes Alapitvány 
ll O l Budapest, Könyves Kálmán krt. 25. 

Adószám: 18036644-1-01 
P.H. Szlasz.: BBRT 10102086-15210202-0üOOOOfJ:< 

Alszlasz.: BBRT 10102086-15210202-0lOOOi; 

Összeg (Ft) 

Összesen: 

7<~ J-e,' 
Aláírás/Cégszerű aláírás 

'7 



Melléklet 

A Törekvés Táncegyüttes 2010. évi megvalósult programjai 

01.17. 
01.29 

02.27. 

03.06. 

03.20. 

04.07. 

04.9-11 
05.08. 
05.10. 

05.19. 
05.20. 
05.22-24 

06.04. 
06.19. 
06.20-30 
07.10. 
07.16-27. 

08.20. 
09.04. 
09.06. 

10.01. 
10.30. 

11.12-14 
11.20. 
12.03. 

12.04 
12.17. 
12.18. 

12.19. 

A Felnőtt csoport fellépése a Sportpalotában, szalagavató ünnepség en 

Farsangi bál és mulatság a Törekvésben 
A Felnőtt csoport fellépése a Törekvésben, az országos Vasutas 

Nyugdíjas Klubok Találkozóján 
Az emberi élet fordulói c. előadás bemutatója a Klauzál Gábor 

Művelődési Központban az összes csoport részvételével 
A Suttyó csoport Húsvéti ünnepkör c. műsorának bemutatója az ffiS 

színpadán, a Bon- Bon matiné c. műsor keretében 
A Gyimesbüki Színjátszó Csoport bemutatója és táncház a Törekvés 

Táncegyüttessel 
Edzőtábor Veresegyházán a Cseperedő csoporttal 
A Felnőtt csoport előadása a KÖSZI-ben aKi Mit Tud 20. évfordulóján. 

Angol diák csoport fogadása a Törekvésben. A Suttyó csoport 

bemutatója és táncház. 
A Cseperedő csoport fellépése a Vajda Péter Ált. Isk. néptánc gáláján. 

A Suttyó csoport fellépése a Bem József Ált. Isk. évzáró gáláján. 
Utazás a Cseperedő csoporttal Szeremlére, ahol részt vettünk a pünkösdi 

ladikázáson, és a Szeremlei Lakodalmason 
A Törekvés Táncegyüttes Trianoni emlék és évadzáró műso:ra 

Tűzugrás a Törekvésben és népijátékok és táncház 

Tanulmányút Gyimesbe a Suttyó csoporttal 
·Fellépés az Orczy kertben a Felnőtt csoporttal a Vasutas napon 
A Törekvés Táncegyüttes vajdaszentiványi edzőtáborozása, majd az 

azt követő ,,Parajd és környéke" c. tanulmányútja 
A Felnőtt csoport fellépése az Ó-hegy parkban. 
Fellépés a Szeptemberfeszt fesztiválon a Népligetben 
A Gyimesközéploki Általános Iskola és a Törekvés Táncegyüttes közös 

műsora és táncház 
Szüreti bál a Törekvésben 
A felnőtt csoport fellépése a Szilas fesztiválon. 

Edzőtábor Veresegyházán a Suttyó csoporttal. 
Részvétel a Balatonboglári XII. Országos Banya bálon 

Mikulás táncház a Törekvésben 
A Hagyományőrző csoport fellépése a Csepeli Öregtáncos Találkozón 

Karácsonyköszöntő táncház a Törekvésben 
A Törekvés Táncegyüttes fellépése a Szili Kálmán Középiskola 

Szalagavatóján 
Karácsonyi vacsora a Felnőtt csoporttaL 

~ 
; 
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PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete által 
a kerületi kulturális rendezvények és kulturális tevékenységet végző csoportok 

pályázati rendszerben történő 2011. évi támogatására 

P ÁL Y ÁZA TI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2011-2. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet neve: . Sokproblémás Családokért Alapítvány 

A rendezvények, tevékenységek Az Önismeret Művészei Antológia 2010 
megnevezése: IBetegkönyvtár fejlesztése 

fÉpület előtti földsáv parkosítása 

A pályázó címe, elérhetősége: 1102 Budapest, Liget utca 10. 

Pályázati programért felelős személy Kiál Andrásné dr. Fórizs Eva 
(a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és ~ende Sándor 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-262-5 465 

E-mail címe: sokproblemas@gmail.com 

Pályázó adószáma: 18079179-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP VIII. Ker. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11708001-20500090 

A rendezvények, tevékenységek tervezett időpontj a: 12011 március-2011 december 31. 

A rendezvények, tevékenységek tervezett helyszíne: Körösi Csoma Sándor Kultúrális 
Központ 

A programban részt vevő !Yermekek száma: 10-15 
A pro2ramban részt vevő pedae:ó2Usok száma: ~ 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 15 
A programban részt vevő gyermekek életkora 12-15 éves: _1_Q_ f'ó 

15-18 ves: ~to 
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A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 

Működési támogatást kapunk 20 l O januártól havi 80 ezer forintot, amelyből a kliensek 
részére végzett akupunktúrát és a kreatív terápia anyag-eszköz igényét finanszírozzuk 

A tervezett program rövid összefoglalása: 
. Antológia 
~z Univerzum Művészei Alkotócsoportunk 2008-ban jött léte, amelynek működését az Alapítvány 
nfrastruktűrájának használatával és a postaköltség hozzájárulással támogatta. 2009-ben Az Önismeret 
~űvészei címmel vers és novellaíró pályázatot írtunk ki, anelyből a 
lwww.univerzummuveszei.neobase.hu oldalon látható kötet született. A kötet megjelenését 2009-ben a 
őbányai önkormányzat támogatta, valamint a pályázati díjátadóra a Pataky Művelődési Központ 

nagytermét térítésmentesen vehettük igénybe. A kötet tavaly l 00 példányban jelent meg, amelynek 
nyomdai költsége a tördelési munkákkal együtt 100 ezer forint volt. Kérjük T. Önkormányzatot, hogy 
a nyomda árajántata alapján idén a kötet megjelenésére a nagyobb, 300 darabos példányszám 
1.\.edvezőbb előállítási költsége miatt 150 e támogatást biztosítani szíveskedjen. A grafikai anyagok 
psatolására l O ezer forintot szánunk és a tördelés 20 ezer forintos költségével együtt 180 ezer forint 
~mogatást kérünk. 

p:: Családi Nap 
dén márciustól a Körösi Csoma Sándor Művelődési Központ Kupolában kéthetenként családi Napot 
~zervezünk, ezen a rendezvénysorozaton az antológiát is megismertetjük az idelátogatókkaL Ezeken az 
~lkalmakon a Művelődési Központ által kiadott szórólap szerinti tematikákat vesszük sorra. Ezek a 
~'"oglalkozások nyilvánosak, az ellátogató családok gyermekeikkel együtt vehetnek részt a 
~eszélgetéseken. Az általam vezetett Lélektükör Színház vállalkozik arra, hogy a tizenkét alkalmon 
~elül havonta egy ingyenes előadást tart a klubfoglalkozásokon megjelentek részére. (március 7., 14., 
~prilis 4., 18., május 2., 16., 30, június 6., 15., 27.) Az előadókat 5000 ft-os könyvutalvánnyal 
utalmazzuk, az eseményhez szerény büfét biztosítunk. 

m:. Mesepályázat 
~z alapítványi könyvtáron belül fejleszteni szeretnénk a gyermekkönyvek számát, minthogy 
~lienskörünk az OORI Addiktológiai Gondozóha járó kliensek családtagjaiból kerül ki. A Serdülő 
~lacsonyküszöbű Ellátás keretei között (amelyet 2010 májusától folytatunk) a serdülők részére 
~letvezetési ismeretek foglakozást, playback színházat és kreatív foglalkozásokat szervezünk. E 
!foglalkozások szakirodalmának beszerzéséhez kérünk támogatást. 
~ foglalkozásokon megjelenő serdülőknek, gyerekeknek elsősorban az örök értékeket közvetítő 
~épmeséket olvasunk fel és meseterápiát szervezünk. A meseterápia szakirodalmának, valamint 
wafikai, rajzkészség-fejlesztő kiadványok beszerzéséhez kérünk támogatást. 

IJV. Rajzszakkör, vers- és meseillusztrátorok képzése, A hátrányos helyzetű gyerekek és serdülők 
ajzkészségének fej lesztése 

IV- Közterületszépítés 
~ Sokproblémás Családokért Alapítvány székhelye (1102 Budapest, Liget u. 10) előtti földterületet 
~zeretnénk virágokkal beültetni, ezért kérjük, hogy a Kőkert kft közmunkaprogramja keretében az 
~hhez szükséges fóldmunkákat végezze el, a virágokat alapítványi forrásból biztosítjuk 



Ikt.sz.: ................................ .. (pályáztató tölti ki) 

PÁLYÁZATIADATLAP 

Budapest Főváros X. kerület KőbányaiÖnkormányzat Képviselő-testülete 
Kulturális, Oktatási és Sport Bizottsága által 

az erdei iskolák és nyári táborok működésének 2011. évi támogatására kiírt pályázathoz 

PÁLYÁZATI KATEGÓRIA KÓDJA: KOS-2011-1. 

A Pályázóra vonatkozó törzsadatok: 

A pályázatot benyújtó szervezet Sokproblémás Családokért Alapítvány 
neve: 

A erdei iskolainyári tábor Serdülők önkifejezésének fejlesztése 
megnevezése, akkreditációs száma: 

A pályázó címe, elérhetősége: ll 02 Budapest, Liget utca l O. 

Pályázati programért felelős Gál Andrásné dr. Fórizs Eva 
személy (a szervezet képviselője): 
A kapcsolattartó ügyintéző neve és Kende Sándor 
beosztása: 
Munkahelyi telefonszáma: 06-1-262-5465 

E-mail címe: sokproblemas@gmail.com 

Pályázó adószáma: 18079179-1-42 

Pályázó bankszámla vezetője: OTP VIII. Ker. 

Pályázó bankszámlaszáma: 11708001-20500090 

Pályázó intézményi formája: alapítvány 
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Pályázati költségvetés 

személyi 

Alkalom 
Gyermekek 

pedagógus 
(nap) 

2 15.000 150.000 150.000 kísérése, 

Kreatív csoport Alkalom 
3 15.000 50.000 50.000 Foglalkozásvezetés 

foglalkozásvezető 3 15.000 50.000 50.000 Foglalkozásvezetés 

foglalkozásvezető 6 15.000 50.000 50.000 Foglalkozásvezetés 

dologi 

terembérlet db l 30.000 30.000 30.000 terembérlet 

étkezés db 21 7.500 157.500 157.500 
Reggeli és ebéd 

Mindösszesen 487.000 487.000 
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Az erdei iskola/nyári tábor tervezett időpontj a: 2011 június 20-24. 

Az erdei iskola/nyári tábor tervezett helyszíne: Széchenyi István Altalános Iskola 

A programban részt vevő gyermekek száma: 25 
A programban részt vevő pedagógusok száma: 2 
A programban részt vevő egyéb szakemberek száma: 6 foglalkozásvezető 
A programban részt vevő gyermekek életkora: 11-13_ éves: 25. __ 

A pályázó részesült-e a pályázat leadásának évében más önkormányzati támogatásban? 
(röviden) 

Működési támogatást kapunk 2010 januártól havi 80 ezer forintot, amelyből a kliensek 
részére végzett akupunktúrát és a kreatív terápia anyag-eszköz igényét finanszírozzuk 

A tervezett program rövid összefoglalása: 

fő 

Előzmény: Alapítványunk munkatársai kreatív csoportfoglalkozásokat tartottak a Kőbányai Cigány 
Önkormányzattal közös táborban. Tavaly előtt a MÁV-telepi Iskola diákjai tanulói részére tartottunk 
fejlesztőcsoportokat Jelenleg a Kőbányai Gyermekek Átmeneti Otthona lakóinak, a Komplex Általános Iskola 
tanulóinak és a Széchenyi Általános Iskola felsőtagozatos tanulóinak tartunk kreatív-, szociális készségfejlesztő és 
rögtönzőszínházi foglalkozásokat. A munkatársak képzettsége addiktológus, szociális munkás, rajztanár, 
rehabilitációs tevékenység terapeuta, lelkész, pszichodrámavezető. 
A Körösi Csoma Müvelődési Központban 20 ll március 14-én az Alapítvány Lélektükör Színháza a 
Messzehangzó Tehetségek Alapítvánnyal közösen előadást tartott a kerületi tehetséges, de hátrányos helyzetű 
gyermekek szüleinek, ez az alkalom is megerősítette, hogy szükség van olyan együttes élményekre, amelyek 
erőstik az oktatási intézmények, a civil szféra és a lakossá közti kapcsolatot. 
A tábor időpontj a: 2011 június 20-24-ig 
A pályázattal a Széchenyi Általános Iskola nyári táborában tartandó foglalkozások költségére pályázunk. Jelen 
pályázatunkban az Iskola 5-6 osztályos diákjai számára playback, kreatív és szociális készségfejlesztő 
foglalkozásokat tervezünk. Serdülő-alacsonyküszöbü szolgáltatásunkban szerzett tapasztalataink szerint ezek a 
foglalkozások a résztvevő serdülőkre jó hatást gyakoroltak. 
A résztvevő gyerekek két pedagógus felügyelete mellett vesznek részt a táborban, képzett foglalkozásvezetőink 
bevált gyakorlatokkal fejlesztik a résztvevők önkifejezési eszköztárát Tevékenységünket a 2011-12-es tanévben is 
folytatni kívánjuk. A tábor eseményeiről fényképes beszámolót készítünk T. Önkormányzat részére. 

Nyilatkozat 

Mint a pályázó képviselője nyilatkozom, hogy az erdei iskolák és nyári táborok 
működésének 2011. évi támogatására kiírt pályázatra 

l darab eredeti illetve l darab másolati példányban 

pályázatot nyújtottam be. 

Az adatlapon és a pályázatban általam megadott adatok a valóságnak megfelelnek! 

Kelt:2011 március 21. 0~ {) -l _,.}_ k l 
~,'. ,~ ~~ 

..... ~~················· P.H 
aláírás 
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