PÁLYÁZATI ADATLAP
Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2020 évre
Budaörs Város Önkormányzatához- működési költségekre
Civil szervezet neve:…Dr. Rex Kutyás Egyesület…….………………………………
Székhelye:………………2040 Budaörs, Rákóczi u. 40.……..…………………………
Bírósági nyilvántartási száma: 13-02-0007334 ………………………………………….
Elérhetőségek : telefonszám: +36 20 219 7519…………………………………………
e-mail cím: (kötelező megadni!) dr.rex@yahoo.com….……………
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve: Bálint András…….,……….......
A civil szervezet bankszámlaszáma: OTP 11742173-26041825……………..………
Adószáma: 18942666-1-13…………………………………………………………………
Civil szervezet tevékenysége röviden:
Környezettudatos életmódra nevelés, valamint ennek elsajátítása és továbbadása gyermek
szakorvos és képzett kutyák irányításával és segítségével.
Egészséges gyermekek és felnőttek egészségmegőrzése és betegségmegelőzése.
A felelős kutyatartás – ezen belül is – a városi kutyázás népszerűsítése, illetve az ember és
kutya kapcsolatának pozitív módon való megközelítése sport és készségfejlesztési módszerek
segítségével, mint közcélú tevékenységek.
Az Egyesület tagjainak és az Egyesület munkájában részvevő kutyáknak az Egyesület saját
fejlesztésű, speciális tematikán alapuló módszerrel történő oktatása és edzése,
engedelmességi és ügyességi, őrző-védő, valamint sport tevékenységekre.,
Speciális, interaktív, zenés kutyás bemutatók.,
Civil szervezet 2020. évi megvalósult programjai/ tevékenysége:
1.) Különböző szintű egyesületi, családi kutyás képzések, tanfolyamok,
2.) A COVID 19 koronavírus járványszerű terjedése miatt elmaradt – országszerte – 25 alkalommal
speciális, zenés kutyás bemutatóműsor

Civil szervezet 2020.évi tervezett, megvalósításra váró programjai/ tevékenysége:
1.
2.
3.
4.
5.

Különböző szintű családi kutyás képzések,
Gyerek kutyás Trükksuli,
Kutyás sportok: agility tanfolyamok, Dog Dancing tanfolyamok
Bemutatócsoport edzései
Kutyás bemutatók: helyi oktatási intézményekben, országszerte

Működési költségek tételes felsorolása, melyekre támogatást igényel:

(pl: banki költség, könyvelői díj, irodaszer, nyomtatvány, telefon, internet, bérleti díj, nevezési
díj, tagdíj, postaköltség, stb...)
Megnevezés:
Anyagköltség: reklám, kültéri
tábla, molinó
Egyéb anyagköltség:
tisztítószer, izzó, elem,
gumikesztyű, szájmaszk, kerti
csaptelep, locsolótömlő, kapura
számzár, csavarok
Irodaszer: nyomtatóba papír
írószer, oklevél, festékszalag
Egyéb szolgáltatás: árnyékoló
napellenző javítása, érem
gravírozás

Összeg (Ft)
32.500
143.720

Megnevezés:
Posta költség:
Bankköltség:

Összeg: ( Ft.)
3.445
37.116

17.010

Könyvelési díj:

180.000

62.040

Összesen:

475.831

Igényelt önkormányzati támogatás összesen: ……………………………………...160.000,-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 04.

…………………………………..
Képviselő / pályázó aláírása / bélyegző
Bálint András alelnök
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