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Pályázati azonosító NEA-TF-17-SZ-0239

Pályázati kategória kódja NEA-TF-17-SZ

Pályázati kategória megnevezése Szakmai program támogatása

Iktatószám

EPER iktatási azonosító EMET-2017-71548

Iktatás dátuma 2017.01.27

Státusz Aláírt, megkötött szerződés

Pályázó neve Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány

Pályázó jogi státusza Alapítvány

Pályázó országa Magyarország

Régió Dél-Alföld

Megye megnevezése Csongrád

Irányítószám 6760

Település Kistelek

Utca, házszám Rózsa u. 3.

Telefonszám 62598014

Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos Igen

Számlatulajdonos a pályázóval azonos Igen

Projekt címe "Másokért megújulni"-lelki egészségvédelem a segítőknek

Projekt kezdete 2017.04.01

Projekt vége 2018.03.31

Megvalósulás helye - ország Magyarország

Megvalósulás helye - település Kistelek

Kapcsolattartó személy mobil száma 36/20/2300033
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Pénzügyi adatok

.

.
Információs adatok

.

.
Költségvetés

.
Bevételek

.

Kapcsolattartó személy neve Szalai Józsefné

Kapcsolattartó személy telefonszáma

Kapcsolattartó személy e-mail címe szalaine@gmail.com

Kért összeg 1500000

Érvényes eredeti kért összeg 2185570

Önrész összege 164712

Önrész aránya a kért összeghez képest (%) 10,98

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 9,89

Más államháztartási támogatás összege 0

Összes bevétel 1664712

Összes kiadás 1664712

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 90,11

Megítélt összeg 1500000

Aktuálisan megítélt összeg 1500000

Összes lemondott összeg

Összes visszavont összeg

Összes hátralévő kifizetés 1500000

Összes kifizetett összeg 0

Összes befizetett támogatás 0

Összes befizetett kamat 0

Egyenleg 1500000

Munkaforma Klub

Program nyelve magyar

Program weboldala www.nolak.hu

Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? nem

BEVÉTEL TÍPUSA ÖSSZEGE

Ö ÖNRÉSZ (A B) 164712

A SAJÁT FORRÁS 164712



Kiadások

.

B EGYÉB FORRÁS 0

T
JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT
TÁMOGATÁS

1500000

Z PROJEKT ÖSSZBEVÉTELE 1664712

KIADÁS TÍPUSA Tételek részletezése
I. Támogatásból
fedezett kiadások

II. Önrészből és
egyéb támogatásból
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

A DOLOGI KIADÁSOK 1401859 82356 1484215

A1

Ingatlan, jármű,
egyéb eszközök
üzemeltetésének
költségei

rendezvényekhez
bérleti díj, Sprt
rendezvény,
gasztronómiai
terembérlés

116715 0 116715

A2
Adminisztráció
költségei

Szórólapokhoz,
plakátokhoz
fénymásoló, pendrive,
tollak, laminálófólia,
mappák stb.

102945 0 102945

A3
PR, marketing,
kommunikációs
költségek

szórólapok,
receptkönyv,
meghívók stb.

68630 0 68630

A4

Szervezet- és
humánerőforrás
fejlesztésének
költségei

Előadói díj a gasztro
rendezvényen két fő
részére (20000 Ft/fő),
tanácsadás valamint
a tréningek
vezetőinek díja 12000
Ft/alkalom. (6x3x3
órás ülés )

506489 0 506489

A5
Szállítás, utazás-,
kiküldetés költségei

Színház látogatáshoz
különbusz költsége
(180km/260 Ft)

0 34315 34315

A6
Munka-, védőruha,
védőfelszerelés
költségei

0 0 0

A7
Egyéb beszerzések,
szolgáltatások

élelmiszer (200000),
műa. tányér, pohár,
szalvéta stb.
(200000), sport
eszközök a
vetélkedőhöz
(134570),
színházjegy 90
fő/3000, dekorációs
kellékek a
rendezvények
színesítéséhez, sport
verseny díjazására
ajándéktárgyak

607080 48041 655121



.
Döntés

.

.

B
SZEMÉLYI JELLEGŰ
KIADÁSOK

0 0 0

B1 Bérköltség 0 0 0

B2 Ösztöndíj 0 0 0

B3
Egyszerűsített
foglalkoztatás
költsége

0 0 0

B4
Munkavégzésre
irányuló egyéb
jogviszony

0 0 0

B5

Önkéntes
foglalkoztatott
költségei (2005.évi
LXXXVIII.tv.alapján,ö
nk. tevékenysége
ellátása
közben/érdekében
felmerült
ktg)Lásd:Pályázati
útm.5.4.2 p.

0 0 0

C
FELHALMOZÁSI
KIADÁSOK

98141 0 98141

C1
Tárgyi eszköz
beszerzés

vivamax GVFL04
szobakerékpár 3db
1db, laptop

98141 0 98141

C2
Immateriális javak
beszerzése

0 0 0

C3
Saját tulajdonú
ingatlan felújítása

0 0 0

D

TÉRÍTÉSMENTES
HOZZÁJÁRULÁS
(közérdekű önkéntes
munka, egyéb tárgyi
feltételek vagy
szolgáltatások
biztosítása)

közérdekű önkéntes
munka helyszín
rendezésében,
szervezésben,
előkészületekben stb.
(154 óra /797 Ft/ó)

0 82356 82356

Z
PROJEKT
ÖSSZKÖLTSÉGE

1500000 164712 1664712

Döntés indoklása

Döntés dátuma 2017.04.19

Megítélt összeg 1500000

Döntési kikötés A rendelkezésre álló szabad előirányzatra tekintettel a pályázat
csökkentett támogatási összeggel támogatható.



Támogatás adatai

.
A pályázó szervezet gazdálkodási formája a 2011. évi CLXXV. tv. (Civil tv.) szerint:

alapítvány

A szövetség olyan egyesület, amely két tag részvételével is alapítható, működtethető. A szövetség tagja egyesület, alapítvány, egyéb jogi

személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy civil társaság lehet; szövetség tagja természetes személy nem lehet.

Amennyiben a szervezet elnevezésében a „szövetség” szó szerepel, az nem feltétlenül jelenti, hogy szövetség formában működik.

Válassza ki a szervezet főtevékenységét:

szociális tevékenység

Figyelem: A Mobilitás és alkalmazkodás kollégium tevékenységi köréből kikerült és a Társadalmi felelősségvállalás kollégium tevékenységi

körébe bekerült a polgári védelem!

Kérjük, válasszon az alábbi finanszírozási módok közül:

vissza nem térítendő - 100 %-os támogatási előleg formájában történő finanszírozás

Kérjük, adja meg, hogy a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján mekkora összegű látvány-csapatsport támogatásban részesült a

szervezet (Ft): 

0

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (továbbiakban: Tao. tv.) 4. § 44. pontja szerinti támogatás, amely

után a támogató a Tao. tv. 22/C. §-ában rögzített adókedvezményt érvényesített.

Kérjük, válasszon az alábbi támogatható tevékenységek közül:

I. civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő

tevékenység és intézmények támogatása

I.

.
Tevékenység bemutatása

.
Kérjük, mutassa be a pályázati projektet az alábbi szempontok alapján, figyelembe véve a pályázati kiírásban szereplő bírálati

szempontokat:

A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása: 

A Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány Dr. Berta Árpád Magánalapítványként 2003-ban alakult. Független az intézménytől, állami

normatívában nem részesül.Az alapítvány bentlakásos ellátást biztosító idős -, értelmileg akadályoztatott-, valamint pszichiátria

betegségben szenvedő embereknek gondozásához nyújt segítséget. Az alapítvány létrehozásának a célja, hogy működésével, olyan

programokat tudjon biztosítani a városban és az alapítvány hatásköréhez tartozó intézményekben lakó ellátottaknak, amelyekkel az ott

lakók aktivitása, a külvilággal való kapcsolattartása, társadalmi esélyegyenlősége javul. Az alapítvány célja az otthonokban élők

életminősége javuljon, hozzájuthassanak olyan eszközökhöz, javakhoz, amelyek segítségével a mindennapjaik hasznos elfoglaltsággal

telnek, Növekedjen a hasznosság tudatuk, önértékelésük, cél az érdeklődésük felkeltése, életkorból adódó hagyományőrző programoknak

a szervezése, lehetőség biztosítása a minél teljesebb, tartalmasabb életvitel biztosításához. Ugyanakkor az alapítvány céljai között

szerepel aUgyanakkor cél továbbá az is, hogy biztosítsa az otthonok lakóinak magasabb szintű ellátáshoz, gondozásához szükséges

anyagi és dologi hátteret, és segítse az ebben közreműködő szakemberek munkáját, támogassa továbbképzéseiket. Az alapítvány



hozzájárul Kistelek város és a kistérségi települések nyugdíjas klubjaival, idős lakosságával történő kapcsolattartás megvalósításához. Az

alapítványhoz tartozó önkéntesekből alakult Citerabarátok köre, továbbra is részt vesznek az alapítvány rendezésében megvalósított

programokon.(Férfinap, Családi nap, Karácsonyi ünnepség).Az önkéntesek ezen kívül részt vesznek országos, megyei városi

rendezvényeken is. Országos minősítőn a citeravezető aranyminősítést ért el.Az alapítvány többek között segítette, hogy az intézmények

ellátottjai eljussanak országos szintű rendezvényekre, ilyenek voltak az országos sport versenyek vagy a Magyar Speciális Művészeti

Műhely Egyesület által szervezett zenei találkozó is, támogatta az ellátottak kirándulásait (Ópusztaszer), valamint segítő vásárokra az

eljutást. Az elmúlt év során az alapítvány tevékenyen vett részt a város szervezésében megrendezésre került programokban, többek között

ilyen volt a városi farsang vagy a Gasztronómiai Fesztivál is. A Napsugár Otthonban megrendezett Családi Nap, karácsonyi és farsangi

műsor és vetélkedő szervezésében aktívan részt vett, több alkalommal a citera zenekar közreműködésével együtt. Tárgyi adományokkal

hozzájárult az ellátottak életkörülményeinek jobbításához, kerti székek, korszerű kórházi ágyak, kreatív foglalkozások alapanyagainak

biztosításával, valamint a rendezvények, karácsonyi csomagok élelmiszereit biztosította. Az elmúlt időszakban az alapítvány tevékenysége

a jelentősebb célcsoport (ellátottak) felé irányult. A hatásköréhez tartozó intézmények szakembereinek támogatására még nem volt mód.

Pályázatunkkal ezt a hiányt szeretnénk pótolni.

Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata / a szervezet milyen társadalmi szükségletet kíván kielégíteni, valamint annak a társadalmi hatását:

Pályázatunkkal egy olyan programsorozatot kívánunk elindítani, amely segítségével az alapítvány azt a célcsoportot támogatja, akik

áldozatos munkájukkal gondoskodnak az intézményi körülmények között élő idősekről, fogyatékkal élőkről és pszichiátriai betegekről. A

szociális ellátásban dolgozó szakembereknek kevés arra a lehetősége, hogy saját egészségének védelme érdekében részt vegyen

különböző egészségvédelmi programokon. Tapasztalataink alapján a legtöbb segítő foglalkozású szakember egyedül nem képes, vagy

nem elég motivált arra, hogy egészsége védelmébe érdekében részt vegyen egy tartalmas és színvonalas programon. A pályázati

programunkkal ezt a hiány szeretnénk pótolni. Célunk, hogy a segítő foglalkozásban részt vevő szakemberek a mentálisan megterhelő

munkájukból feltöltődjenek, lelki egészségük javuljon és mindezek hatására munkához, a gondozottakhoz való viszonyuk pozitív irányba

változzon.A programsorozatban lelki, fizikai és kulturális tevékenységet tervezünk.Lelki egészség védelmében készségfejlesztő tréningek

megrendezését tervezzük. Célunk, hogy a gondozó szakemberek kompetenciája, ön és társismerete növekedjen, mely által a

munkavégzésük hatékonyabbá, személyiségük stabilabbá válik. A készségfejlesztő tréningek célcsoportja 20 fő gondozó az idős ellátásból,

20 fő gondozó a pszichiátriai ellátásból, 20 fő gondozó a fogyatékkal élők ellátásából, összesen 60 fő. A 10 fős csoport bontásban

kommunikáció, önismeret fejlesztő és konfliktus kezelés témakörökben 6x3x3 órás ülésekkel, összesen 54 (6x3x3/12000Ft/óra) órában

tartanánk a tréningeket. A pszichológus, egészségfejlesztő-mentálhigiénés szakember díjazását (648 000 Ft) a támogatásból kívánjuk

fedezni.Az egészséges életmódhoz kapcsolódva két programot tervezünk. Egyrészt gasztronómiai bemutatóval egybekötött előadást, ahol

a szakember az egészséges táplálkozást oly módon mutatja be, hogy az ételek elkészítése minél rövidebb időt vegyen igénybe. Ezzel is

támogatva a résztvevőket abban, hogy munka mellett kevés időráfordítással is lehet egészségesen táplálkozni, (receptkönyv).Másrészt egy

sport napot szervezünk, amellyel a mozgás fontosságára és örömére hívjuk fel a figyelmet. Az ezekhez szükséges előadói díjat, élelmiszer

költséget, sport eszközöket (polifoam 20 db Actív sport1350/db, 20 db erősítő gumiszalag thera-tam 1700/db, 12 db medicin labdák(Sport

játék 1830-1995 /db) , 3 db lengőteke (Tatic sport 15000Ft/db) 6 db gimnasztikai labda (Sporton gimnasztikai labda 2150/db), 3 db mini

szobakerékpár (vivamax GVFL04 14990/db),). A rendezvények lebonyolításához laptopra van szükség (98000 Ft), valamint helyszínek

bérlésére előadó terem , Városi Sportcsarnok (170000 Ft) és irodaszer, szórólapok készítéséhez. Mindezeket a támogatásból kívánjuk

beszerezni. A program zárásaként a szegedi Nemzeti Színház egy-egy előadásán való részvételt szeretnénk biztosítani 3x30 fő részére

(3000 Ft-os jegyárral számolva) 270.000 Ft, melynek költségét a támogatásból szeretnénk finansz

Kérjük mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járul hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet fenntarthatósága, különös tekintettel a



foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására):

A Programunkkal nagy jelentőséget tulajdonítunk mind a szervezet, mind a dolgozók életére, mivel a pályázat megvalósításával

csökkenthető a munkavégzés jellegéből adódó személyiségromboló hatások kártékony befolyása, segít megelőzni a burnout szindróma

kialakulását, segíti a dolgozók motiváltságának szinten tartását.A programon való részvétel esetében a jótékony hatásaiból nem csak a

résztvevők, hanem a velük dolgozó munkatársak, az ellátottak és az ellátottak hozzátartozói is profitálni tudnak.A pályázattal az alapítvány

támogatni kívánja a lelki egészség megőrzésére irányuló tevékenységeket oly módon, hogy a szervező munkát és a felmerülő költségeket

fedezi. A programmal egy olyan szolgáltatás nyújtására nyílik mód, amely a kikapcsolódásra és a lelki töltődésre ad lehetőséget. A projekt

megvalósulása lehetővé teszi, hogy az alapítvány célcsoportja a későbbiekben elindítson egy önsegítő tevékenységet, melyet önkéntesek

bevonásával tovább tud vinni. 

Kérjük, adja meg az alábbi adatokat (monitoring indikátorokat) a támogatási időszakra vonatkozóan:

Monitoring indikátorok tulajdonképpen mérőszámok, olyan adatok, amelyek a döntéshozatalt, vagy az ezzel összefüggő egyeztetéseket,

tárgyalásokat segítik elő. Segítségükkel figyelemmel kísérjük a projekt működtetéséhez szükséges erőforrások tervezett ütemű

felhasználását; megmutatják, hogy a projekt megvalósításához tervezett tevékenységek hogyan valósultak meg, továbbá információt

nyújtanak a közvetlen résztvevőket érintő változásokról, így mérhetővé válik, hogy a vizsgált projekt a kitűzött célokat mennyiben érte el.

Kérjük, adja meg a szervezetnél jelenleg foglalkoztatottak számát!

Foglalkoztatottak jelenlegi száma:

0

Kérjük, adja meg a szervezetnél a támogatási időszak végén foglalkoztatottak tervezett számát!

Foglalkoztatottak tervezett száma:

0

Kérjük, adja meg a szervezet által a támogatási időszak folyamán bevonni tervezett új önkéntes segítők számát!

Bevonni tervezett új önkéntesek száma:

5

Kérjük, adja meg a támogatási időszak alatt a szervezet tevékenységein keresztül elérni szándékozott személyek számát és jelölje meg a

leginkább érintett korcsoportot!

Tevékenységeken keresztül közvetetten elérni szándékozott személyek száma:

300

60

Tevékenységeken keresztül közvetlenül elérni szándékozott személyek száma:

Felhívjuk figyelmét, hogy a közvetlenül elérni szándékozott személyek számát a szakmai beszámolóhoz csatolt jelenléti ívvel majd igazolni

kötelező! (A megadható személyek száma min. 10 fő)

A leginkább érintett korcsoport: 

30-49

Kérjük, adja meg azon civil szervezetek számát, melyekkel a támogatási időszak alatt együttműködés létrehozását tervezik!

A támogatási időszak alatt bevonni tervezett együttműködő civil szervezetek száma: 

0

Kérjük, adja meg a nyomtatott sajtóban várható megjelenések számát:

3



Kérjük, adja meg az egyéb, a saját honlapon kívüli internetes megjelenések várható számát:

3

Kérjük, hogy az alábbi mezőben fogalmazzon meg egy olyan, a szervezetére vonatkoztatható – a pályázatában megadott támogatási

időszak alatti - mutatót és mutatószámot, amellyel jól jellemezhető a szervezet tevékenysége:

Mennyiségi egység

Mutató

Mennyiség

Például:

fő

15

Időskorúak gondozása

db

80

Kiadvány megjelentetése

tanácsadás

fő

60

.
Tevékenység bemutatása2

.
Kiadvány

a támogatási időszakban kiadni tervezett nyomtatványok száma (db)

60

a támogatási időszakban megjelenő elektronikus/digitális kiadványok száma (db)

0

Beszerzés

támogatási időszakban beszerezni tervezett eszközök száma (db)

4

támogatási időszakban beszerezni tervezett szoftverek száma (db)

0

Szolgáltatás

a támogatási időszakban egészségügyi szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek száma (fő)

0

a támogatási időszakban szociális szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek száma (fő)

0

a támogatási időszakban tanácsadási szolgáltatásban részesíteni tervezett személyek száma (fő)

60

Oktatás, képzés



0

.

0

Külföldi utazás

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazások száma (db)

0

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazások napjainak száma (nap)

0

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazások során megtett távolság (km)

0

a támogatási időszakban tervezett külföldi utazásokon részt vevők száma (fő)

0

a támogatási időszakban tervezett projekttevékenységekkel elért személyek száma összesen (fő)

300

.
Rendezvények

.
Rendezvények

A támogatási időszakban megvalósítani tervezett rendezvények darabszáma: 

4

Amennyiben több rendezvényt valósít meg, kérjük az alábbiakban az összesített adatokat tüntesse fel.

Résztvevők tervezett száma (fő):

90

Amennyiben több rendezvényt valósít meg, kérjük az alábbiakban a legkorábbi rendezvény kezdő dátumát és a legkésőbbi záró dátumát

tüntesse fel.

2017.05.25

Rendezvény(ek) kezdő dátuma (kérjük, válassza ki):

2018.03.23

Rendezvény(ek) záró dátuma (kérjük, válassza ki):

Rendezvény(ek) napjainak száma (db):

21

Rendezvény(ek)re vonatkozó adatok:

igen

2017.05.31

A tervezett rendezvény időpontja 1.:

A tervezett program helyszíne: 

a támogatási időszakban tervezett képzések száma (db)
a támogatási időszakban képzésben részt vevők tervezett száma
(fő)



Kistelek

A tervezett rendezvény címe: 

"Egy kicsi mozgás mindenkinek kell"

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Az alapítványhoz tartozó intézmények dolgozói részére sport nap szervezése, ahol a hétköznapokból kiszakadva együttléttel, közös

sportolással biztosítjuk a résztvevők feltöltődését. Játékos feladatokkal csapatversenyt szervezünk. 80 fő részvételére számítunk, 

Rendezvény kiterjedése:

megyei

igen

2017.06.23

A tervezett rendezvény időpontja 2.:

A tervezett program helyszíne: 

Kistelek

A tervezett rendezvény címe: 

Gyorsan, könnyen, egészségesen

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

A gasztronómiának szentelünk egy napot, oly módon hogy szakember segítségével rávilágítunk arra, hogy egészséges táplálkozás

megvalósítható munka mellett is. Olyan étel bemutatót szervezünk, ahol a jelenlévők megismerkedhetnek olyan fogásokkal, amelyek

egészségesek, ugyanakkor munka mellett gyorsan elkészíthetőek. Meghívott előadó dietetikus, mesterszakács. Résztvevők számát 80 főre

tervezzük.

Rendezvény kiterjedése:

megyei

igen

2017.09.07

A tervezett rendezvény időpontja 3.:

A tervezett program helyszíne: 

Kistelek, Ruzsa, Mórahalom, Ópusztaszer, Szeged

A tervezett rendezvény címe:

Lelki egészségünk védelmében

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

E programsorozat keretében kommunikációs, konfliktus kezelés és önismereti tréninget tartunk a gondozó szakemberek részére

szeptember- november időszakban. Az üléseket pszichológus és mentálhigiénés szakember vezetésével egy- egy témakörben 3 órásra

tervezzük, 60 fő részvételével 10 fős csoportbontásban.

Rendezvény kiterjedése:

megyei

igen

2018.02.09

A tervezett rendezvény időpontja 4.:



A tervezett program helyszíne: 

Szeged

A tervezett rendezvény címe: 

" A színház mindenkié"

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Február és március hónapban a Szegedi Nemzeti színház egy-egy előadására szervezünk látogatást 3x30 fő részvételével.

Rendezvény kiterjedése:

megyei

nem

A tervezett rendezvény időpontja 5.:

A tervezett program helyszíne: 

A tervezett rendezvény címe: 

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

nem

A tervezett rendezvény időpontja 6.:

A tervezett program helyszíne: 

A tervezett rendezvény címe: 

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

nem

A tervezett rendezvény időpontja 7.:

A tervezett program helyszíne: 

A tervezett rendezvény címe: 

A tervezett rendezvény rövid leírása, témája (meghívottak, fellépők, résztvevők tervezett száma):

Rendezvény kiterjedése:

-

.
Általános nyilatkozatok

.
a)Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

igen

b) Kijelentem, hogy a pályázati adatlap tartalmát elolvastam, a benne foglalt információkat tudomásul vettem, minden kitöltendő mezőjét

kitöltöttem.

igen



c) Nyilatkozom arról, hogy az EPER-ben a saját forrást térítésmentes hozzájárulás formában vállalom és az elszámolás benyújtásakor

igazolom.

igen

d) Nyilatkozom arról, hogy az EPER-ben a saját forrást pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben vállalom, és az erről szóló (pályázat

beadásánál 30 nappal nem régebbi, hivatalos képviselő által aláírt) nyilatkozatot a „dokumentumbeküldőn” keresztül csatoltam.

igen

e) Nyilatkozom, hogy az EPER-ben szereplő adataim mindenben megegyeznek az OBH Civil Szervezetek Névjegyzékében megtalálható

adatokkal.

link: http://birosag.hu/allampolgaroknak/civil-szervezetek/civil-szervezetek-nevjegyzeke-kereses

igen

f) Nyilatkozom, hogy az EPER-ben újonnan regisztrált szervezetként a regisztrációs nyilatkozatom (az azt alátámasztó, képviselő által

hitelesített dokumentumokkal együtt) ezen pályázat benyújtásának napjáig az EMET-hez (1381 Budapest, Pf. 1407.) beküldésre került. 

nem releváns

g) Nyilatkozom, hogy a szervezet adataiban változás/módosítás történt, az új regisztrációs nyilatkozatom (az azt alátámasztó, képviselő

által hitelesített dokumentumokkal együtt) ezen pályázat benyújtásának napjáig az EMET-hez (1381 Budapest, Pf. 1407.) beküldésre került.

nem releváns

h) Nyilatkozom, hogy a pályázati díjat ezen pályázat benyújtásának napjáig átutalással a kiírásnak megfelelően teljesítettem. 

igen

.
Nyilatkozat - pénzforgalmi szolgáltatók 

.
Nyilatkozat kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatóiról:

Kijelentem, hogy az alábbiakban megjelölt pénzforgalmi számlá(ko)n kívül más pénzforgalmi számlával az általam képviselt szervezet nem

rendelkezik, az alábbi felsorolás az EPER regisztrációkor megjelölt pénzforgalmi számlákat is tartalmazza.

igen

PÉNZINTÉZET NEVE

PÉNZFORGALMI SZÁMLA

Elvárt kitöltési forma: XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX

11735098-20050399-00000000

OTP Bank NYRT

Nyilatkozom, hogy a támogatási összeg folyósítását a pénzforgalmi számlák fenti felsorolásában első helyen feltüntetett – az EPER

regisztrációkor megjelölt első számú pénzforgalmi számlával megegyező – pénzforgalmi számlára kérem.

Az egyes pénzforgalmi számlákra vonatkozó, az Alapkezelő javára szóló – beszedési megbízás benyújtására – felhatalmazó nyilatkozatok

érvényesítési sorrendjeként a pénzforgalmi számlák fenti felsorolás szerinti sorrendjét kérem figyelembe venni. 

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nevében kötelezettséget vállalok továbbá arra, hogy amennyiben a fenti számlá(ka)t

megszüntetjük, illetve új számlát nyitunk, erről a tényről és annak adatairól az Alapkezelőt haladéktalanul, de legkésőbb a

létrehozástól/változástól számított 8 napon belül írásban tájékoztatom, továbbá az új számlára új, az Alapkezelő javára szóló beszedési

megbízás benyújtására felhatalmazó levelet nyújtok be a számlavezető hitelintézet felé. A felhatalmazó levél egy eredeti – a hitelintézet



által záradékolt – példányát a változásról szóló írásos tájékoztatóval egyidejűleg benyújtom az Alapkezelőnek.

Nyilatkozom, hogy jelen nyilatkozatban foglalt adatok, információk és tények teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek.

igen

.
Nyilatkozat - támogatási igények

.
Nyilatkozat adott tárgyban beadott támogatási igényekről

Kijelentem, hogy az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőhöz benyújtott támogatási kérelemmel azonos tárgyban a következő

szervezetekhez nyújtottam be támogatási igényt:

TÁMOGATÁSI IGÉNYT ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG

ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

nem releváns

.
ÁFA-nyilatkozat

.
Nyilatkozom, hogy a pályázat tárgyát képező tevékenység vonatkozásában az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv. alapján

1. Nem vagyok alanya az ÁFÁ-nak. Az elszámolásnál az ÁFA-val növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre. Kijelentem, hogy a

támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az

elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

2. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a támogatásból finanszírozott projektem kapcsán ÁFA levonási jog nem illet meg (tárgyi mentes

tevékenységet vagy adólevonási joggal nem járó tevékenységet végzek). Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező

költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül

figyelembevételre.

3. Alanya vagyok az ÁFA-nak, a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeimhez kapcsolódó ÁFA-ra

vonatkozóan adólevonási jog illet meg. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi

adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli (nettó) összeg kerül figyelembevételre.

4. Alanya vagyok az ÁFA-nak, de a jelen szerződéshez kapcsolódóan nem élhetek az ÁFA-ra vonatkozó adólevonási jogommal. Vállalom,

hogy a pályázatban megjelölt tevékenységgel kapcsolatban felmerült költségeit tételesen elkülönítem és az ezekhez kapcsolódó ÁFA-ra

vonatkozó adólevonási jogommal nem élek, sem a tevékenység megkezdésekor, sem a szerződés érvényességi időtartamán belül.

Kijelentem, hogy a támogatási szerződés mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget szerepeltetem

és az elszámolásnál az áfával növelt (bruttó) összeg kerül figyelembevételre.

5. Alanya vagyok az ÁFÁ-nak és jelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan arányosítással állapítom meg a levonható és a le nem

vonható ÁFA összegét. Kijelentem, hogy elszámolásnál az arányosítás számítását mellékelem. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés

mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót tartalmazó összeget arányosítottan szerepeltetem és az elszámolásnál a

költségek ez esetben az arányosítással korrigált értékben kerülnek figyelembevételre.

6. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény hatálya alá tartozom. Kijelentem, hogy a támogatási szerződés



mellékletét képező költségvetésben az általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget szerepeltetem és az elszámolásnál az áfa nélküli

(nettó) összeg kerül figyelembevételre.

Kijelentem, hogy a fenti pontban foglaltak vonatkoznak a pályázó szervezetre, továbbá:

1

kijelentem, hogy amennyiben a jelen nyilatkozat tartalmában, illetve az abban szereplő adatokban változás következik be, azt az EPER-ben

"Módosítási kérelem" benyújtásával a változást követő 8 napon belül jelzem az Alapkezelő felé.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben az ÁFA-ról szóló 2007. évi CXXVII. tv. 142. §-a által előírt fordított adózás szerint a termék

beszerzőjeként, illetve a szolgáltatás igénybevevőjeként kötelezett vagyok az áfa megfizetésére,

továbbá e körben áfa levonási joggal nem rendelkezem, az érintett ügylet(ek)ről a beszámoló mellékletét képező nyilatkozaton külön

számot adok és az ügylet(ek)et alátámasztó bizonylatokat elkülönítetten nyújtom be.

Tudomásul veszem, hogy nem jogosultak támogatásra azok az adók, melyek bármilyen egyéb eszközzel, bármely hatóságtól

visszaigényelhetők, visszatéríthetők vagy ellentételezhetők és nyilatkozatomat ennek tudatában teszem.

Hozzájárulok ahhoz, hogy a Támogató, illetve az Alapkezelő adataimat felhasználja, nyilvántartsa és szükség esetén nyilatkozatom

valóságtartalmának alátámasztására további adatokat bekérjen, valamint e célból a NAV-ot megkeresse.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben pénzügyi támogatás vagy más gazdasági előny megszerzése végett valótlan tartalmú nyilatkozatot

teszek, illetve valótlan tartalmú, hamis okiratot használok fel, bűncselekményt követek el, és minden esetben feljelentést von maga után.

Tudomásul veszem, hogy az általam, illetve esetleges képviselőm által az eljárás bármely szakában tett valótlan, hamis adatszolgáltatás,

vagy ilyen tartalmú nyilatkozattétel esetén a támogató a támogatási összeg visszatartása, illetve a kifizetett támogatás kamataival együtt

történő behajtása iránt a támogatási szerződés mellékletét képező beszedési megbízás alapján haladéktalanul intézkedik.

Tudomásul veszem, hogy a Támogató, illetve a Pályázatkezelő az általános forgalmi adóval kapcsolatos jogállásomra vonatkozóan további

nyilatkozatot, információt kérhet.

igen

.
Nyilatkozat - tevékenység, támogatás

.
Nyilatkozat a szervezet tevékenységéről, támogatásból részesülésről

igen

nem

Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet:

• gazdasági-vállalkozási, illetve közhasznú tevékenységének % - os aránya:

gazdasági-vállalkozási tevékenység:

0

%

közhasznú tevékenység:

100

%

Kérjük a megfelelő pont jelölését:

nem



2015. évben

2016. évben

2017. évben

0

0

0

igen

Tudomásul veszem, hogy ha a fent megjelölt években a csekély összegű állami támogatás mértéke a 200 000 eurót eléri vagy meghaladja,

úgy ilyen jogcímen további állami támogatásban az általam képviselt szervezet nem részesülhet.

igen

.
Speciális nyilatkozatok 

.
a) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek és hitelesek, a pályázatban foglalt adatok

megfelelnek a valóságnak, valamint hogy a benyújtott elektronikus másolatok az eredeti dokumentummal képileg megegyeznek;

b) hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapkezelő és a Támogató a pályázatban foglalt adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően kezelje

és az Alapkezelő hivatalos honlapján közzétegye;

c) kijelentem, hogy a pályázó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a továbbiakban: Nvt.) 3. § (1) bekezdés 1.

pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül;

d) tudomásul veszem, hogy államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 90. § (1) bekezdése

alapján az esedékes támogatásból a köztartozás összege a köztartozások megfizetése érdekében visszatartásra kerülhet, egyben

tudomásul veszem, hogy a visszatartás a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségeimet nem érinti;

e) kijelentem, hogy a pályázati csomagban foglalt nyilvánosság feltételeinek eleget tettem;

f) hozzájárulok ahhoz, hogy az általam képviselt szervezet adószámát (adóazonosító jelét) az EMMI és a Magyar Államkincstár felhasználja

a lejárt köztartozások teljesítése, illetve a köztartozás bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;

g) kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet megfelel az Ávr. 82. §-ában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok

követelményeinek;

h) kijelentem, hogy az Ávr. 97. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség teljesítését vállalom; 

i) nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása,

továbbá a költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződéstől történő elállás vagy annak felmondása esetén a jogosulatlanul

igénybe vett költségvetési támogatás összegét a Kormány rendeletében meghatározott ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi

kamattal növelt mértékben visszafizetem;

j) vállalom, hogy az Alapkezelő által előírt biztosítékokat legkésőbb a támogatás első folyósítását megelőző időponttól, a támogatási

jogviszonyból eredő kötelezettségeim megszűnéséig rendelkezésre bocsátom;

k) nyilatkozom arról, hogy az általam képviselt szervezet pénzforgalmának lebonyolítására kizárólag a megnevezett pénzforgalmi számlák

szolgálnak, továbbá haladéktalanul írásban bejelentem az Alapkezelőnek, ha új pénzforgalmi számla nyitására kerül sor, és a

számlavezető pénzügyi intézmény által záradékolt felhatalmazó levelet egyidejűleg megküldöm;

l) tudomásul veszem, hogy amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (továbbiakban: Kbt.) rendelkezései alapján



ajánlatkérőnek minősül a szervezet, úgy a támogatási cél végrehajtása során a beszerzésekre vonatkozóan biztosítania kell a tisztességes,

diszkriminációmentes, nyílt és átlátható eljárást, a közbeszerzési értékhatárt elérő beszerzések esetében pedig a támogatásból

finanszírozott építési beruházás, árubeszerzés, illetve szolgáltatás igénybevétele során a Kbt. rendelkezéseinek megfelelően köteles

eljárni;

m) nyilatkozom arról, hogy az előirányzatból támogatott tevékenység, támogatási cél és támogatási program megvalósítása során

létrehozott, illetve megszerzett tárgyi eszköznek minősülő vagyontárgyat leltárba veszem;

n) hozzájárulok ahhoz, hogy az Alapkezelő a megadott adatokat a támogatási igény lebonyolítása, elbírálása érdekében kezelje,

feldolgozza, a bíráló(k)nak továbbítsa, és azokat a támogatási igény lezárulta után 10 évig megőrizze;

o) kijelentem, hogy a támogatott célokkal kapcsolatos iratok és dokumentumok fellelhetőségi helyéről a pályázat benyújtásakor

nyilatkozom. Amennyiben a nyilatkozatban foglaltakhoz képest változás következik be, a tudomására jutástól számított nyolc napon belül

köteles vagyok bejelenteni az Alapkezelőnek;

p) kijelentem, hogy a szervezettel szemben –amennyiben munkáltató– az alacsony keresetű munkavállalók bérének emelését ösztönző

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi XCIX. törvényben foglalt kötelezettségek megsértése vagy nem teljesítése miatt a

bérkompenzáció hiányát megállapító jogerős határozatot nem hoztak;

q) tudomásul veszem, hogy a támogatott tevékenység megvalósításáról szóló beszámolóban kizárólag olyan – a költségvetésből nyújtott

támogatás terhére teljesített – költségek tüntethetőek fel, amelyek jogosságáról és összegszerűségéről a Kedvezményezett azok kifizetése

előtt – ellenszolgáltatás teljesítését követően esedékes kifizetés előtt ezen felül az ellenszolgáltatás teljesítéséről is előzetesen

meggyőződött; 

r) kijelentem, hogy – amennyiben jogszabály előírja – a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyek birtokában van

a szervezet;

s) nyilatkozom, hogy nem áll fenn harmadik személy irányában olyan kötelezettségem, amely a költségvetési támogatás céljának

megvalósulását meghiúsíthatja;

t) nyilatkozom, hogy a változás bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott

dokumentumokhoz képest bekövetkező változásokat 8 napon belül a lebonyolító felé benyújtom;

u) jelen nyilatkozat útján hozzájárulok ahhoz, hogy a Kincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott adataihoz a

költségvetési támogatás utalványozója, folyósítója, a XIX. Uniós fejlesztések fejezetből biztosított költségvetési támogatás esetén a

közreműködő szervezet, ennek hiányában az irányító hatóság (a továbbiakban együtt: a támogatás folyósítója), az Állami Számvevőszék, a

Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, a csekély összegű

támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;

v) kijelentem, hogy a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataira vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket megismertem, annak

tartalmát és rendelkezéseit elfogadom, betartom, azokat a pályázatomra nézve kötelezőnek ismerem el. A NEA ÁSZF elérhetősége:

http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok;

igen

.
Nyilatkozat - összeférhetetlenség

.
Nyilatkozat az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében és a Civil tv. 67. § (1) bekezdésében meghatározottakról

Tudomásul veszem, hogy az Áht. 48/B. § (1) bekezdése alapján nem részesülhet költségvetési támogatásban



a) az, aki a támogatási döntést meghozta vagy aki a támogatási döntés meghozatalában döntés-előkészítőként részt vett,

b) az, aki a támogatási döntés időpontjában a Kormány tagja, államtitkár, közigazgatási államtitkár, helyettes államtitkár, megyei közgyűlés

elnöke, főpolgármester, polgármester, regionális fejlesztési ügynökség vezető tisztségviselője,

c) az a) és b) pont szerinti személlyel közös háztartásban élő hozzátartozó,

d) a nyilvánosan működő részvénytársaság kivételével – az a) és b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) az állam, a helyi önkormányzat, illetve a köztestület legalább 50%-os közvetlen vagy közvetett tulajdonában lévő gazdasági társaság,

valamint a sportegyesület és a sportszövetség kivételével – az olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy

szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)–c) pont szerinti személy

vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a

szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja.

Tudomásul veszem továbbá, hogy a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján nem pályázhatnak a Tanács, valamint a kollégium elnökének és

tagjainak, illetve közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozó összeférhetetlen szervezetek. A Civil tv. 67. § (1) bekezdése szerint a

civil szervezet a Tanács tagjának, a kollégium tagjának, és a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény szerinti

döntés-előkészítésben közreműködő személynek az érdekeltségi körébe tartozik, ha

a) a tag, illetve a döntésben közreműködő személy vagy ezek közeli hozzátartozója

- az alapítvány alapítója, a civil szervezet döntéshozó vagy ügyvezető szervének tagja,

- a civil szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) a tag tekintetében az a) pontban foglalt feltételek a vizsgált időpontot megelőző egy éven belül bármikor fennálltak.

Kijelentem, hogy a fent idézett kizáró tényezők esetemben nem állnak fenn.

igen

.
Nyilatkozatok - regisztráció

.
A Pályázó tudomásul veszi, hogy a pályázat elektronikus alapon történő benyújtásával a Támogató a Pályázónak a tárgyévi regisztrációs

nyilatkozatában foglalt tényeket, körülményeket a nyilatkozatban foglaltaknak megfelelő tartalommal a pályázat benyújtásának időpontjában

hatályos állapotnak tekinti, az abban vállalt kötelezettségeket hatályos kötelezettségvállalásnak tekinti.

Amennyiben a nyilatkozat kelte, és a pályázat benyújtása közötti időszakban olyan változás következett be, amely a regisztrációs

nyilatkozat tartalmát érinti, pályázó tudomásul veszi, hogy pályázata csak a regisztrációs nyilatkozat ismételt – tényleges állapotot tükröző

tartalommal történő – benyújtásával érvényes, illetve ezen kötelezettségének megszegése esetére Támogató a támogatás jogosulatlan

igénybe vételére vonatkozó szabályok szerint jár el.

igen

.
Nyilatkozat - adatlap kitöltöttsége

.
Nyilatkozom annak ellenőrzéséről, hogy a megelőző lezárt üzleti évről szóló teljes (mérleget és eredmény-kimutatást tartalmazó) számviteli

beszámoló elérhető és megnyitható a www.birosag.hu oldalon. 

igen, ellenőriztem, megnyitható

Nyilatkozom, hogy amennyiben a www.birosag.hu oldalon nem elérhető a megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámolóm, akkor



benyújtottam elektronikusan, az EPER-ben, a „Dokumentumbeküldő”-n keresztül (a képviselő által aláírt és keltezve szkennelt vagy OBH

által elektronikus érkeztető bélyegzővel ellátott/elektronikusan visszaigazolt beszámolót) és a letétbe helyezését igazoló dokumentumot a

pályázati kiírás szerinti formában.

nem releváns

A költségvetésben a „Tétel részletezése” oszlopot minden olyan sor tekintetében szövegszerűen kitöltöttem, melyre költséget terveztem.

igen

.
Tárolási nyilatkozat

.
Kijelentem, hogy a pályázati dokumentációt és a támogatás szabályszerű felhasználását igazoló elkülönített nyilvántartást az alábbi helyen

tárolom, azt az esetleges ellenőrzés során a megadott helyen az ellenőrzésre jogosult személynek átadom. 

igen

Amennyiben a tárolás helyében változás következik be, azt 8 napon belül bejelentem.

Név (szervezet vagy személy):

Napsugár Otthon Lakóiért Alapítvány

Település: 

Kistelek

Utca, házszám:

Rózsa u. 3.

Irányítószám:

6760


