PÁLYÁZATI ADATLAP
Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2020 évre
Budaörs Város Önkormányzatához- működési költségekre
Civil szervezet neve: BCBE, Budaörsi Cukorbetegek Egyesülete
Székhelye: 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 49.
Bírósági nyilvántartási száma: TE 5807
Elérhetőségek : telefonszám: 23/416-560, 20/4145453, 23/440-940
e-mail cím: (kötelező megadni!) haltrich.attila@upcmail.hu
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve: dr. Haltrich Attila
A civil szervezet számlavezető bankja K&H Bank Zrt.
A civil szervezet bankszámlaszáma: 10403758-50526774-55841003
Adószáma: 18031845-1-13
Civil szervezet tevékenysége röviden:
A Budaörsi Cukorbetegek Egyesülete egy közhasznú tevékenységet folytató társadalmi
szervezet, mely azzal a céllal alakult, hogy a Budaörsön élő, cukorbetegségben szenvedő,
elsősorban idős embereket felvilágosítsa betegségük természetéről és naprakész
információkkal lássa el. Az előadások, melyeket szakorvosok, dietetikusok, pszichológusok
stb. tartanak, átölelik a cukorbetegség valamint szövődményeinek teljes skáláját.
Civil szervezet 2020. évi megvalósult programjai/ tevékenysége:
2020.02.17. - A cukorbetegség lelki terhei és annak enyhítése, oktató DVD vetítés, A
BCBE éves közgyűlése Előadó: Dr. Haltrich Attila, Bakos Zsuzsanna, 2020.03.16. - Teljes
élet cukorbetegen, Előadó: Dr. Kiss Éva
Civil szervezet 2020.évi tervezett, megvalósításra váró programjai/ tevékenysége:
2020.09.21. - A mozgás jelentősége a cukorbeteg életében, Előadó: Dr. Kustár Emilia
háziorvos, 2020.10.19. - A pajzsmirigy betegségei, Előadó: ifjú Dr. Őry Iván belgyógyász,
2020.11.16. - Tányérmodel (Diabetes Világnap), Előadó: Dr. Kiss Éva
Működési költségek tételes felsorolása, melyekre támogatást igényel:

(pl: banki költség, könyvelői díj, irodaszer, nyomtatvány, telefon, internet, bérleti díj, nevezési
díj, tagdíj, postaköltség, stb...)
Megnevezés:

Összeg (Ft)

Megnevezés:

Összeg: ( Ft.)

Banki költség
Könyvelői díj
irodaszer, nyomtatvány
telefon

15.000
70.000
10.000
1.000

BCBE kémény ellenőrzés

14.000

Igényelt önkormányzati támogatás összesen: 110.000 Ft
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Nyilatkozat
A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 75.§ 2 pontja alapján
Alulírott pályázó az alábbiak szerint nyilatkozom arról, hogy
1. a támogatási igényben/ pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak,
hitelesek.
2. a civil szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel
elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs
folyamatban.
4. költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezem
5. megfelelek az Áht. 50.§-ában meghatározott követelményeknek.

Kelt: Budaörs, 2020. szeptember 2.

Képviselő / pályázó aláírása / bélyegző
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve: BCBE, Budaörsi Cukorbetegek Egyesülete
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye: 2040 Budaörs, Kossuth L. u. 49.
Képviselőjének neve: Dr. Haltrich Attila
Nyilvántartásba vételi okirat száma: TE 5807
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: Pest Megyei Bíróság

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján

1

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

1

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt: 2020-09-02

A
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