PÁLYÁZATI ADATLAP
Támogatási kérelem benyújtása civil szervezetek részére 2020 évre
Budaörs Város Önkormányzatához- működési költségekre
Civil szervezet neve: Magyar Történelmi Szalon
Székhelye: 2040 Budaörs, Alma u. 4.,
Bírósági nyilvántartási száma: T 3451, Pest Megyei Bíróság
Elérhetőségek : telefonszám: +36-23-428 333; + 36-20-377 2292
e-mail cím: (kötelező megadni!) mszplonczaypolgar@gmail.com
Vezetőjének/aláírásra jogosult képviselőjének neve: Szaplonczay Marianna
A civil szervezet bankszámlaszáma: 11742173-20149327-00000000, OTP Budaörsi fiók
Adószáma: 18697380-1-13
Civil szervezet tevékenysége röviden:

A Magyar Történelmi Szalon 18. éve működő kulturális egyesület, amely 300 körüli,
magas színvonalú rendezvénnyel: tudományos, ismeretterjesztő előadásokkal, irodalmi
estekkel, színpadi produkciókkal, konferenciákkal és kiállításokkal gazdagította Budaörs
és környéke kulturális életét. Minden előadásunk nyitott és ingyenes, célja a kultúra minél
szélesebb körhöz történő eljuttatása. Előadóink és fellépőink az adott téma legnevesebb
szakértői.
Civil szervezet 2020. évi megvalósult programjai/ tevékenysége:
A 2020. évre teljes részletességgel megszervezett programunkat a koronavírus járvány felülírta,
hiszen a rendezvényeink helyszínéül szolgáló Jókai Mór Művelődési Ház bezárt. Összejöveteleket
ezért csak korlátozottan és szabad téren (kertekben) tarthattunk.
Civil szervezet 2020.évi tervezett, megvalósításra váró programjai/ tevékenysége:
Tagjainkkal e-mailen és telefonon folyamatosan tartjuk a kapcsolatot. Az Alapszabály módosításán
dolgozunk és szervezzük Dr. Szalay Emőke muzeológus előadását, valamint Winter Erzsébet
néprajzos fotóművész emlékkiállítását, nyitóünnepségét. A 2020-ban elmaradt műsorainkat
átszervezzük a 2021. évre.
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)

Könyvelői díj
Ügyviteli ktg (irodaszer,
fénymásolás, toner stb.)
Postaköltség

100.000,40.000,-

Megnevezés:

Összeg: ( Ft.)

20.000,-

Igényelt önkormányzati támogatás összesen: 160.000,- Ft
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.
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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. augusztus 31.

………………….
…………………………………..
Képviselő / pályázó aláírása / bélyegző
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