Pályázat sorszáma: ……………………….
PÁLYÁZATI ADATLAP 2004.
A NEMZETI CIVIL ALAPPROGRAM ORSZÁGOS HATÓKÖRŰ CIVIL
SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁNAK KOLLÉGIUMA ÁLTAL KIÍRT MŰKÖDÉSI
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSHOZ
Kérjük olvashatóan, nyomtatott nagybetűkkel vagy számítógéppel kitölteni!
1. PÁLYÁZÓ ADATAI
Pályázó megnevezése:
Magyar Naturisták Egyesülete KHT.
Megye:
Székhely:
Délegyháza, Naturista part 1318

Irányítószám:

2337
Adószám:
Pályázó
legfontosabb
adatai

TB folyószámlaszám (ha van

19573690-1-13
Bírósági nyilvántartásba vételi sorszám

171

ilyen):

Bírósági nyilvántartásba vételi
végzés száma

7.PK.23 675/1989/1

KSH szám:

19573690924033101
Telefonszám:

Közhasznú jogállás esetén a
rendelkező végzés száma:

7.PK.60.171/1989/12
E-mail:

06-24-512-845
Honlapja:

23336-9

mne@atw.hu

mne.atw.hu

A pályázó képviseletében eljáró személy neve, címe, elérhetősége:

xxxxxxxKrisztina 1095 Budapest,xxxxxx utca 8. III/3.
06-30-xxxx-743

Tel./fax: xxx-0247

e-mail: xxxxxx@axelero.hu

2.PÁLYÁZÓ ÉRTESÍTÉSI CÍME
Ha az értesítési cím a fentiektől eltérő, kérjük az alábbi táblázat kitöltését.
Címzett megnevezése:
Település:
Irányítószám:
Címzett postacímének adatai
Budapest
1095
Utca, házszám:
3.PÁLYÁZÓ JOGI STÁTUSZA
 Alapítvány
x Társadalmi szervezet
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Kérjük, tegyen „X”-et a megfelelő kategória mellé. Figyelem, csak egy kategória jelölhető
meg!!
4. NYILATKOZAT A PÁLYÁZÓ SZERVEZET ORSZÁGOS HATÓKÖRÉRŐL
Alulírott nyilatkozom, hogy az 1. pontban megjelölt pályázó szervezet a Nemzeti Civil
Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény 14. § f) pontja szerint országos hatókörű.
Az országos hatókört bizonyító csatolt dokumentumok megnevezése:

MNE Alapszabálya 2001.: 2. és 36. pontok

Tevékenységgel érintett megyék felsorolása:

Pest, Fejér, Bács-Kiskun, BAZ, Hajdú-Bihar, Szolnok, GyőrSopron, Veszprém, Heves

5. ÁTUTALÁSHOZ SZÜKSÉGES
KÖTELEZŐ KITÖLTENI)
Számlavezető bank(ok) megnevezése: *

BANKI

ADATOK

(MINDEN

ESETBEN

Országos Takarékpénztár Bank Rt.
Számlaszám(ok):

11701004-20163154
Számlavezető bank megnevezése, ahová a támogatást kéri:

OTP Bank Rt. Budapest I. ker. Alagút utca 1.
Számlaszám:

11701004-20163154

6. A PÉNZÜGYI BEZÁMOLÓ ELLENŐRZÉSÉNEK HELYSZÍNE (AHOL A
BIZONYLATOKAT ŐRZIK)
Helyszín megnevezése:
Kapcsolattartó személy neve:

Magyar Naturisták Egyesülete központi iroda
Megye:

Irányítószám:

Pest
Utca, házszám:
Naturista part 1318

Elekes Krisztina
Település:

Délegyháza

2337
Telefon:

E-mail:

06-24-512-845

2

xxxxxxx@axelero.hu

7. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK
(A pályázó éves pénzügyi beszámolója alapján)
a.) 2002. évi összes ráfordítás (Ft-ban):
2003. évi összes ráfordítás (Ft-ban)

2.709.000.-

3.190.000.-

b.) 2002-ben más szervezetnek vagy
személyeknek nyújtott támogatás (Ftban):

0

2003-ban más szervezetnek vagy
személyeknek nyújtott támogatás (Ft-ban):

0

c.) 2002. évi „korrigált összes ráfordítás” 2003. évi „korrigált összes ráfordítás” (Ft(Ft-ban): (c = a – b)
ban): (c = a – b)
2.709.000.3.190.000.A 2004. évre igényelt támogatás összege (Ft-ban):
1.240.000.A pályázati cél megvalósulásának kezdő A pályázati cél megvalósulásának befejező
időpontja: (nem lehet korábbi, mint 2004. időpontja: (nem lehet későbbi, mint 2004.
január 1.)
december 31.)
2004.01.01
2004.12.31.
A beszámolás tervezett időpontja:
Az igényelt támogatás célja:
(nem lehet később, mint 2005. június 30.)

MŰKÖDÉS

2005.05.31.

Működési célra igénybe vett önkéntes munkaórák száma 2003-ban
A szervezet által 2003. évben igénybe vett összes önkéntes munkaóra:
8. A TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRA
KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ

VONATKOZÓ

2000 óra
5200 óra
FORRÁS

ÉS

8.1. 2004. évre tervezett működési források
Megnevezés

Források (Ft-ban)

1. Saját forrás
2. Más támogatótól kapott támogatás
3. Egyéb államháztartási forrás
4. Vissza nem térítendő NCA támogatás
Összesen:

3.100.000.0
0
1.240.000.4.340.000.-

8.2. 2004. évre tervezett működési költségkalkuláció

A költség/kiadásnem
megnevezése
Felhalmozási kiadások
Dologi kiadások
Bér és bérjellegű kiadások
Bérleti díjak, közüzemi
díjak költségei
Egyéb költségek
ÖSSZESEN:

Jelen pályázati
támogatásból
tervezett kiadások
(Ft-ban)

Saját ás más
támogatásból és
forrásból tervezett
kiadások
(Ft-ban)

Összesen

310.000.40.000.540.000.100.000.-

1.350.000.800.000.-

(Ft-ban)
310.000.40.000.1.890.000.900.000.-

250.000.1.240.000.-

950.000.3.100.000.-

1.200.000.4.340.000.-

3

Kérjük, ellenőrizze, hogy a források összesen sora megegyezik-e a költségek összesen
sorával!
8.3. 2004. évre tervezett részletes működési költségkalkuláció

A költség/kiadásnem
megnevezése
Számítástechnikai
tárgyi eszközök beszerzése
Irodai tárgyi eszközök
beszerzése
Szoftver beszerzés
Bérkifizetések
Bérjellegű kifizetések
Megbízási díjak
Járulékok
Irodai egyéb tárgyi eszköz
beszerzés
Egyéb szolgáltatások
Bérleti díjak
Közüzemi díjak
Kommunikációs kiadások
Szervezet testületi üléseivel
kapcsolatos kiadások
Közjegyzői és egyéb eljárási
díjak
Belföldi utazási költségek
Tagsági és partner
kiadványok előállítási
költsége
Propaganda és marketing
költségek
Képzési költségek
Belföldi tagsági díjak
Önkéntesek
foglakoztatásának költségei
Egyéb költségek
ÖSSZESEN:

Jelen pályázati
támogatásból
tervezett kiadások
(Ft-ban)

Saját ás más
támogatásból és
forrásból tervezett
kiadások
(Ft-ban)

230.000.-

Összesen
(Ft-ban)
230.000.-

120.000.285.000.-

876.000.-

120.000.1.161.000.-

155.000.-

474.000.-

629.000.-

50.000.-

50.000.-

50.000.-

600.000.-

650.000.-

50.000.-

200.000.-

250.000.-

100.000.-

250.000.1.240.000.-

100.000.-

1.350.000.3.100.000.-

1.600.000.4.340.000.-

Kérjük, ellenőrizze, hogy a források összesen sora megegyezik-e a költségek összesen
sorával!
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9. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS CÉLJÁNAK BEMUTATÁSA (A PÁLYÁZAT
TARTALMA ÉS RÖVID LEÍRÁSA (max. 1 oldal)

A pályázaton való részvételben a Magyar Naturisták Egyesületének a
célja az, hogy megalapozottabb anyagi háttérrel, felhasználva a propaganda
kiszélesített eszközeit és módszereit, az internetre való feljutást, megállítsuk
egyrészt a taglétszám további csökkenését. Másrészt, színesebb és
tartalmasabb programokkal, rendezvényekkel el akarjuk érni, hogy az MNE
visszanyerje korábbi hírnevét. A délegyházi naturista üdülőtelepet ne csak a
magyar turisták látogassák, hanem visszatérjenek oda mindazon országokból
a külföldi vendégek, ahová a magyar naturista üdülőhelyek híre eljutott.
Ezzel részt akarunk vállalni Magyarországnak, mint az EU tagjának a
színesebbé és vonzóbbá tételében.
Nagyobb anyagi ráfordítást akarunk még biztosítani – pénzeszközeink
átcsoportosításával – a gyermek-, illetve ifjúsági programjainknak, a
vetélkedőknek, növelve azok eseményszámát is. Ezeket az utóbbi öt évben
csupán szerény anyagi eszközeinkkel tudtuk támogatni.
Kiemelt támogatást akarunk továbbra is nyújtani a családias jellegű
összejövetelek szervezésének, melyek – véleményünk szerint – a gyermek- és
ifjúságnevelésben, a felnőtté válás alakításában, az egészséges életszemlélet
és életmód kialakításában meghatározott szerepet játszanak. Nem szeretnénk,
ha unokáink a nyári iskolai szünet ideje alatt a kereskedelmi TV-k kibeszélő
show-in, illetve kukkolló műsorain nevelkednének.
A bérköltségek és járulékai pályázati támogatásból történő növelésével, a
minimálisnál nagyobb háttérbiztosítással akarjuk megoldani szervezeti
életünk folyamatos működtetését.
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10. A PÁLYÁZÓ EDDIGI TEVÉKENYSÉGÉNEK BEMUTATÁSA (max. 1 oldal)

A naturizmus tömeges méretű elterjedése az 1980-as évek elején kezdődött
Magyarországon, és nagyon rövid idő alatt népszerű lett. A délegyházi tavakat a
naturisták hamar fölfedezték, mint kedvtelésük helyszínét. A környezeti adottságok
szinte vonzották őket. A helyszín kiválasztásában és kedveltté válásában
meghatározó szerepet játszott a tavak vízének jó minősége, a környezet kellemes
mikroklímája, és nem utolsó sorban Budapesthez való közelsége (alig 25 km).
Akkoriban a délegyházi tavakhoz 12-15000 ember is kilátogatott egy-egy forró nyári
hétvégén. Délegyházának rövid időn belül híre ment nemcsak Magyarországon,
hanem az egész világon.
Egy ilyen létszám már szervezett tevékenységet is megkövetelt a naturisták
részéről. A hívó szóra, az 1983. augusztus 20-i első gyűlésükön, Délegyházán az
ország minden részéből megjelent küldöttek megválasztották képviselőiket és
ideiglenes tisztségviselőiket, egyben döntöttek a Magyar Naturisták Egyesülete
(MNE) megalakítása mellett. A hatósági bejegyzést akkor még a Belkereskedelmi
Minisztériumnak a hatáskörébe utalták, amely 1983. december 12-én, a 10015/635.
számú Határozatában az egyesületet nyilvántartásba vette.
Ettől az időponttól kezdve Magyarországon a naturista közösségek hivatalosan
is szerveződhettek, és rendezhették be a helyi önkormányzattal egyeztetett területen
– saját anyagi forrásaikból – a naturista telepeket, melyek gomba módra szaporodtak
országszerte, ahol aztán sajátos eszközeikkel fejezték ki az emberi szabadságjogok
utáni vágyukat. A politikai szemléletváltozás az MNE számára meghozta azt is, hogy
a Fővárosi Bíróság 1989. június 14-én hozott Végzése alapján a társadalmi
szervezetek nyilvántartásába 171. szám alatt bevezették, majd 1998. január 01-től
közhasznú fokozatú szervezetnek minősítették.
Az egyesület választott tisztségviselői, illetve aktivistái a naturista
mozgalommal kapcsolatos tevékenységükért tiszteletdíjat semmilyen formában
nem kapnak, azokat társadalmi munkában végzik.
A Magyar Naturisták Egyesülete által addig bérelt és kempingnek használt
földterületet Délegyházán, az Önkormányzat 1999. végén magánosította. Ezzel az
egyesület anyagi bevételei jelentősen csökkentek. Ennek ellenére, a tagdíjakból
rendelkezésünkre álló szűkös anyagi lehetőségekből igyekeztünk a továbbiakban is
megvalósítani az egyesület Alapszabályában rögzített céljaink elérését, vonzóvá
tenni és elősegíteni a szabadidő kulturált eltöltésének lehetőségét naturista
körülmények között.
Szembesülnünk kellett azonban azzal a ténnyel, hogy anyagi lehetőségeink
korlátai már nem biztosítanak olyan színes programokat, amelyek iránt az emberek
sokasága érdeklődést mutat. Törekvéseink és szándékaink ellenére a tagság
fokozatos lemorzsolódásával állunk szemben, melyet eddig nem tudtunk megállítani,
mind a mai napig.
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11. A PÁLYÁZAT KÖTELEZŐ MELLÉKLETEI
Kérjük, minden kötelező mellékletet nyújtsanak be, mert ezek hiánya a pályázat
érvénytelenségét vonja maga után!
1. A létesítő okiratnak a szervezet hitelesítve
csatolva
képviselője által hitelesített másolata
2. A bírósági nyilvántartásba vételt hitelesítve
elrendelő jogerős bírósági végzésnek a
szervezet képviselője által hitelesítet
másolata

csatolva

3. Közhasznú nyilvántartásba vételt hitelesítve
elrendelő jogerős végzésnek a szervezet
képviselője által hitelesítet másolata

csatolva

4. Székhely szerinti megyei (fővárosi) 30
napnál eredeti
bíróság által a szervezet hatályos adatairól nem régebbi
kiállított, 30 napnál nem régebbi kivonat
5. Amennyiben jelen pályázathoz egyéb
támogatásban is részesült, ennek igazolása
6. Közhasznúsági jelentés, illetve ennek másolatban csatolva
hiányában
azonos
adattartalmú
dokumentáció
7. A pályázó szervezet képviselőjének eredeti
csatolva
három hónapnál nem régebbi, közjegyző
által hitelesített aláírási címpéldánya vagy
banki aláírási kartonjának a bank által
hitelesített másolata
8. A pályázóval működési feltételeket másolatban csatolva
közösen biztosító szervezetekkel erről
kötött megállapodások (ha van ilyen)
9.
Szövetségek,
ernyőszervezetek, másolatban csatolva
érdekképviseletek, civil társulások és
szakmai gyűjtőszervezetek esetén a
tagszervezetek listája, mindegyiküknél
feltüntetve, hogy jogi személy-e
10. A pályázati adatlaphoz mellékelt eredeti
csatolva
nyilatkozatok.
11.
ÁFA
visszaigényléséről
szóló eredeti
csatolva
nyilatkozat
12. A szervezet országos hatókörét aláírva
csatolva
bizonyító dokumentumok
13. Nem közhasznú szervezetek esetében másolatban csatolva
az előző évi, a szervezetre vonatkozó
gazdálkodásának megfelelő mérleg és
mellékletei
A hitelesítésre a pályázó szervezet képviselője jogosult.

7

NYILATKOZAT
Alulírott pályázó
a.) kijelentem, hogy a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok
teljeskörűek, valósak és hitelesek,
b.) kijelentem, hogy a pályázatban megjelölt saját forrást ténylegesen biztosítani
fogom és az egyéb forrásokkal együtt a pályázatban megjelölt cél
megvalósítására fordítom,
c.) kijelentem, hogy az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt
támogatásokra vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeimet
teljesítettem,
d.) kijelentem, hogy 60 napon túli adók módjára behajtható köztartozásom –
ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is – nincs,
e.) tudomásul veszem, hogy 60 napon túli köztartozás esetén a köztartozás
megfizetéséig a támogatás nem illet meg, az esedékes támogatások folyósítása
a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 92.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint
felfüggesztésre kerül , illetve az Áht. 13/A. §-ának (6) bekezdése alapján az
esedékes támogatás a köztartozások megfizetése érdekében – a támogatás
ellenében vállalt kötelezettségeket nem érintő módon – visszatartásra kerülhet,
f.) hozzájárulok ahhoz, hogy a köztartozások – az Áht. 13/A. (4) bekezdésében és
a 217/1998. (XII.) Korm. rendelet 92. § (4) bekezdésében foglaltak szerinti –
figyelemmel kísérése céljából az adószámomat, társadalombiztosítási
folyószámla számomat a támogatást nyújtó szerv és a Kincstár felhasználja a
lejárt köztartozások teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és
összegének megismeréséhez,
g.) kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem
állok, s vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a pályázat
elbírálásáig, illetve a támogatási cél megvalósulásáig ilyen eljárás indul,
h.) elfogadom, hogy a támogatás jogszerűtlen felhasználása esetén a megfizetésre
irányuló követelés érvényesítése azonnali beszedési megbízás alkalmazásával
történhet,
i.) tudomásul veszem, hogy a benyújtott, illetve nyertes pályázat adatai
nyilvánosságra hozhatók, (név, támogatás típusa, célja, valamint a támogatás
összege az Alapprogram honlapján közzétételre kerül)
j.) hozzájárulok, hogy a Kincstár keretében működő, alapvetően pénzügyi
szemléletű megfigyelő rendszer, az OTMR a jogszabályban meghatározott
jogosultak (döntéshozók, előirányzat-kezelők, Monitoring Bizottságok)
számára hozzáférési lehetőség biztosításához,
k.) hozzájárulok ahhoz, hogy a pályázatban szereplő adatokat és információkat a
Pályázatkezelő és a Támogató nyilvántartásában szerepeltesse és azon belül a
hatályos jogszabályoknak megfelelően szabadon kezelje,
l.) kijelentem, hogy a tárgyévi költségvetési törvény alapján közvetlenül,
nevesítve az állami költségvetésből a szervezet nem részesül,
m.) kijelentem, hogy szervezet a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI.
törvény 26. § d) pontja szerint közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
n.) kijelentem, hogy a civil jelöltállítási rendszerben és az NCA pályázatokban
nem szolgáltattunk megtévesztő vagy valótlan adatot,
Kelt:
________________________________
pályázó (szervezet) cégszerű aláírása

______________________________
a pályázatért felelős személy aláírása
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NYILATKOZAT
(ÁFA VISSZAIGÉNYLÉSRE VALÓ JOGOSULTSÁGRÓL)
Kijelentem, hogy az általam képviselt szervezet a pályázati cél megvalósulása során ÁFA
visszaigénylésre jogosult/nem jogosult.*
Tudomásul veszem, hogy a támogatás számításának alapja az összráfordítás (költség)
levonható és visszaigényelhető ÁFA nélküli összege. A támogatás csak abban az esetben
igényelhető az összráfordítás (költség) ÁFA-t is tartalmazó összege után, ha
kedvezményezettnek a támogatásból finanszírozott ráfordításaival (költségeivel) kapcsolatban
nincs ÁFA visszaigénylési jogosultsága.
Az ÁFA visszaigénylésre jogosult pályázó a támogatásként megítélt összeg után nem jogosult
az ÁFA visszaigénylésére (1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról 38. §.) A
megítélt támogatási összegre jutó (visszaigényelhető) ÁFA rész nem támogatható.
Kelt:

____________________________________
pályázó (szervezet) cégszerű aláírása
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