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1 655 000Saját forrás1

Összeg (HUF)Rendelkezésre álló források megnevezéseSorszám

Program forrásai a részletes költségterv alapján

750 000A program megvalósításának költsége összesen:

750 000Dologi jellegű kiadások2

Személyi jellegű kifizetések1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF1 919 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg1.1.5 A finanszírozás típusa:

2018.08.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2018.06.22.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Testvér-települési programok és együttműködések1.1.1 A pályázati felhívás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó/igénylő adatai - TTP-KP-1-2018/1-000144-VAL-ELS/001
NVE02 - Tartalmi és pénzügyi beszámoló ellenőrzése

IV. Hajdúszoboszlói
Közbiztonsági és Folklór
Gyerektábor (2018. július
23-29.)

CímTestvér-települési programok és együttműködésekTárgy

BGA_BGA/5040/2018IktatószámTestvér-települési programok és együttműködések
(2018.)

Felhívás

Nyilv. számSzervezetek nyílt pályázatai program (2018)Program

15728355-2-09AdószámMagyarország, 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere, 1.
(Hajdú-Bihar megye)

Székhely

polgmhiv@hajduszob.huE-mail címHajdúszoboszló Város Önkormányzata (H1001162)Név

IV. Hajdúszoboszlói Közbiztonsági és Folklór Gyerektábor (2018. július 23-29.)

A kulturális, ifjúsági és hagyományőrző céllal megrendezésre kerülő IV. Hajdúszoboszlói Közbiztonsági
és Folklór Gyerektábor (2018. július 23-29.) keretében 75 gyermeket (az erdélyi testvérvárosunkból,
Dicsőszentmártonból, a gyimesi csángó Kostelekről, valamint kárpátaljai gyermekcsoportot) látunk
vendégül. A tábor programja egyrészt közbiztonsági-bűnmegelőzési (érdekes bemutatót tartanak a
katasztrófavédelem és a rendőrség szervei, dalokkal fűszerezett előadást is meghallgatnak e tárgyban),
másrészt a folklórral (népzenével, néptánccal, néphagyományokkal) kapcsolatos.
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1 655 000A program megvalósításához megadott források:

Egyéb támogatás2
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2.2.16 Honlap:2.2.15 E-mail cím:

2.2.15 Mobil telefonszám:+36525573002.2.14 Telefonszám:

A pályázó elérhetősége

1.2.2.13.b Házszám/Postafiók:1.2.2.13.a Házszám/Postafiók:

Hősök tere2.2.12.b Utca:Hősök tere2.2.12.a Utca:

Hajdú-Bihar megye2.2.11.b Megye/Járás/Régió:Hajdú-Bihar megye2.2.11.a Megye/Járás/Régió:

Hajdúszoboszló2.2.10.b Település:2.2.10.a Település:

42002.2.9.b Irányítószám:2.2.9.a Irányítószám:

Magyarország2.2.8.b Ország:Magyarország2.2.8.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.2.7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:

A pályázó értesítési címe

1.2.2.6.b Házszám/Postafiók:1.2.2.6.a Házszám/Postafiók:

Hősök tere2.2.5.b Utca:Hősök tere2.2.5.a Utca:

Hajdú-Bihar megye2.2.4.b Megye/Járás/Régió:Hajdú-Bihar megye2.2.4.a Megye/Járás/Régió:

2.2.3.b Település:2.2.3.a Település:

2.2.2.b Irányítószám:2.2.2.a Irányítószám:

Magyarország2.2.1.b Ország:Magyarország2.2.1.a Ország:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

2.1.10 Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet jogosult:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

2.1.9 További tevékenységi területei:

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Önkormányzati2.1.8 Tevékenységi területe:

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

Települési, területi és nemzetiségi önkormányzat, és az általuk alapított, illetve fenntartott
jogi személyiségű intézmény

2.1.7 A pályázó szervezet működési formája:

2.1.6 Mód. nyilv. szám:2.1.5 Módosított adószám:

2.1.4 Nyilv. szám:15728355-2-092.1.3 Adószám:

19902.1.2 A pályázó szervezet megalakulásának éve:

Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata

2.1.1.b Pályázó teljes neve:2.1.1.a Pályázó teljes neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata

4200 4200

Hajdúszoboszló Hajdúszoboszló

4200

Hajdúszoboszló

polgmhiv@hajduszob.hu
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Késmárk (Kežmarok) / 060 01 Kežmarok

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (1.)

ÉrtékMagyarázatMegnevezés

2.7 További adatok

Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

2.5.6 SWIFT kódja:2.5.5 Számlavezető bank neve:

2.5.4 Devizaszámla pénzneme:2.5.3 IBAN (nemz.-i) számlaszám:

2.5.b Számlatulajdonos neve:2.5.1.a Számlatulajdonos neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.5 Banki adatok

2.4.7 E-mail cím:

2.4.6 Mobil telefonszám:+36525573452.4.5 Telefonszám:

Elérhetősége

pályázati-pénzügyi ügyintéző2.4.4 Beosztása:

2.4.3.b Utóneve:2.4.3.a Utóneve:

2.4.2.b Családi neve:2.4.2.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.4.1 A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:

Kapcsolattartó teljes neve

2.4 Kapcsolattartó adatai

Igen2.3.4 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:

2.3.3 E-mail cím:

2.3.2 Mobil telefonszám:2.3.1 Telefonszám:

Elérhetősége

2.3.3 Beosztása:

2.3.2.b Utóneve:2.3.2.a Utóneve:

2.3.1.b Családi neve:2.3.1.a Családi neve:

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Képviselő teljes neve

2.3 Törvényes képviselő személyes adatai

dr. Sóvágó dr. Sóvágó

László László

polgármester

+3652557370

polgmhiv@hajduszob.hu

Harmati Harmati

Péter Péter

harmati.peter@hajduszob.hu

Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata

Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata

HU22117380841537274100000000 HUF

OTP Bank OTPVHUHB

Bad Dürrheim / 78073 Bad Dürrheim
Liusenstrasse 4. Deutschland / Telefon: +49
7726 6660 / Walter Klumpp polgármester
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(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (5.)

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (4.)

Dicsőszentmárton (Târnăveni) / Târnăveni,
Judeţul Mures Piaţa Primăriei nr. 7. Romania
/ Telefon: +40 265 443400 / Sorin Nicolae
Megheşan polgármester

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (3.)

(Kérjük adja meg az önkormányzat megnevezését,
székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel
elválasztva!)

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (2.)

Hlavné Námestic 1. Slovakia / Telefon:
+42152 466 01 01 / Ján Ferenčák
polgármester
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(pl. a programban résztvevők tervezett létszáma)

3.1.4 Vázolja a projekt számszerűsíthető eredményeit

(A testvér-települési együttműködés terén megvalósított eddigi tevékenységek ismertetése)

3.1.3 A pályázó programhoz/projekthez kapcsolódó tapasztalatok ismertetése

Megvalósítás
vége

Megvalósítás
kezdete

Ország
HelyszíneProjekt tevékenység

3.1.2 Tevékenység(ek) futamidő szerint

A tevékenységeket a programban/projektben részt vevő országok (Magyarország, Szlovákia, Ukrajna, Románia, Szerbia, Horvátország, Szlovénia, Ausztria) valamelyikében kell
megvalósítani.

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

(Indokoltság, a projekt háttere, jelenlegi állapota, a projekt/fejlesztés oka, eredménye, tervezett hatása; a régió helyzete, a helyi igények kapcsolódása a pályázati céllal; a cél helyi
probléma megoldására irányul-e?)

3.1.1 A projekt összefoglaló leírása, mely kitér a projekt céljaira, célcsoportjára, szellemi
hasznosulására, valamint a megvalósításban résztvevő szakemberek és/vagy eszközök ismertetése

3.1 Részletes szakmai projektterv

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata, partnereivel együttműködve, idén 4. alkalommal rendezi meg határon túli 14-18 éves gyerekeknek az
egyhetes táborozást. A 3 db 25-25 fős csoport: erdélyi testvérvárosunk, Dicsőszentmárton (Tarnaveni) Kökényes Néptánccsoportja; a gyimesi csángó
Kostelek (Cosnea) Szellő Néptánccsoportja (Vaszi Levente és Vrencsán Anita részvételével); Kárpátaljáról versenyeken sikereket elért gyerekekből
álló csoport, akiket a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség választ ki. Célja, hogy az elcsatolt, különböző területeken élő, valamiben kiemelkedőt
nyújtó magyar ifjak tevékenységét megköszönjük és maradandó élményeket kínálva nekik elősegítsük magyarságuk megtartását, eredményeik
fokozását. A táborhely fás, ligetes, próbatermekkel, sportlétesítményekkel rendelkezik, a munkára (az együttesek próbái) és az aktív pihenésre is
ideális. A két ország (Románia, Ukrajna) különböző területeiről érkező fiatalok megismerik egymást, dalaikat, táncaikat, szokásaikat, műsorukkal
bemutatkoznak a fürdővárosnak és az itt levő vendégeknek, ezáltal újabb kapcsolatokra, segítőkre találnak. A bűnmegelőzési programok
kézzelfogható haszonnal is járnak a gyerekek életmódjában (pl. drogmegelőzés), szocializációjában és pályaorientációjában. Városnéző vonattal
megnézik a várost, élvezik a szoboszlói fürdő szolgáltatásait. A tábort támogatja a Belügyminisztérium mellett működő Nemzedékek Biztonságáért
Alapítvány, valamint Nagyhegyes Község Önkormányzata is. Hajdúszoboszlón közel 20 vállalkozás és személy tesz különböző támogatási felajánlást
a táborra minden évben. A tábor helyi felügyelő személyzetét önkéntesek alkotják, akik tevékenységükért semmilyen juttatást nem kérnek és
kapnak.

Előkészítés - helyszín,
szerződések, programok

Hajdúszoboszló,
Magyarország

Magyarország 2018.06.22. 2018.07.23.

A három 25-25 fős
gyermekcsoport
érkezése.

Hajdúszoboszló,
Magyarország

Magyarország 2018.07.23. 2018.07.23.

Programok
megvalósítása.

Hajdúszoboszló,
Magyarország

Magyarország 2018.07.23. 2018.07.29.

A gyermekcsoportok
elszállásolása és
étkeztetése.

Hajdúszoboszló,
Magyarország

Magyarország 2018.07.23. 2018.07.29.

A három 25-25 fős
gyermekcsoport
visszautazása.

Hajdúszoboszló,
Magyarország

Magyarország 2018.07.29. 2018.07.29.

Zárás - költségek
pénzügyi rendezése,
tábor értékelése

Hajdúszoboszló,
Magyarország

Magyarország 2018.07.29. 2018.08.31.

Hajdúszoboszló és Dicsőszentmárton több mint negyed évszázada testvérvárosi kapcsolatot ápol. Az élénk és gyümölcsöző testvérvárosi
együttműködés dicsőszentmártoni kovásza a 20% alatti ottani magyarság két kiemelkedő sikereket elért amatőr művészeti csoportja: a 47. éve
működő Népszínház és a 13. éves Kökényes Néptánccsoport. A gyimesi csángó Kostelek falut 11 éve segíti az önkormányzat, illetve különböző városi
szervezetek, személyek. Az elvetett mag jó talajra talált, hisz a Duna TV „Felszállott a páva” folklór-versenyén először a Szellő Néptáncegyüttes, majd
Vaszi Levente énekes-táncos tanár, legutóbb pedig a most 13 éves Vrencsán Anita énekes pacsirta aratott nagy sikert. A dicsői és kosteleki amatőr
csoportok rendszeres szereplői a hajdúszoboszlói városi programoknak, a tábort is úgy szervezzük, hogy felléphessenek rangos „Folkhétvége”
rendezvényünkön, illetve élvezhessék a neves együttesek (pl. Csík, Ghymes, Muzsikás, Sebő) itteni műsorát. Kárpátaljának korábban adományokat
gyűjtöttünk, de 4 éve rájöttünk, hogy városunk nemzetközileg ismert turisztikai adottságait úgy tudjuk legjobban kamatoztatni, ha kinyitjuk e
napjainkban legtöbbet szenvedő térség legjobb fiataljainak kapuinkat. A Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetséget a Nemzetpolitikai Államtitkárság
ajánlotta nekünk, velük együttműködve szervezzük immár 4. éve a hajdúszoboszlói táborozást. A tábor hajdúszoboszlói szervező önkéntesei e
helyen 8 éve szerveznek tábort, korábban csak anyaországi szegény sorsú gyerekeknek (ez most is működik, külön turnusokban), tehát komoly
tapasztalatokkal rendelkeznek (a hálás, csillogó gyerekszemek nyújtotta meghatottságban és örömben is). A táborozás kiváló feltételeit sokak
összefogása, támogatása biztosítja (pl. partnerszervezeteink, vállalkozók, magánszemélyek mellett tavaly már a Bethlen Alap is).
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(Kérjük adja meg a 2.7 pontban nem szereplő partner önkormányzat(ok) megnevezését, székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel elválasztva!)

3.1.6 További testvér-települési partnerek adatai

(Hogyan történik a program/projekt bemutatása szélesebb körben?)

3.1.5 Kommunikációs terv

A rendezvények során összesen 75 fő, 25-25 fő Dicsőszentmártonból, Kostelekről (mindkettő Románia) illetve Kárpátalja több településéről érkezik
Hajdúszoboszlóra. A tábor időszakára esik a XXIII. Szoboszlói Folkhétvége. Az énekes, táncos fiatalok így neves előadók produkcióit, a tárgyalkotó
népművészet remekeit is megtekinthetik, és maguk is fellépési lehetőséghez jutnak. Megvalósul a határon túli térségek találkozása is, egymás
hagyományainak, szokásainak megismerése, megelevenítése, barátságok szövődnek, amelyek újabb találkozásokat generálnak. A tábor keretében
számos programot valósítunk meg a gyermekkel: - 1 db bűnmegelőzési-katasztrófavédelmi bemutató (rendőrségi és tűzoltósági) - 1 db zenés
előadás drogmegelőzési, hétköznapi biztonsági témában - 3 db tánc- és énekpróba - 3 db sportverseny (labdajátékok, ügyességi, vízi) - 2 db műsor a
gyermekek szereplésével (a szabadtéri színpadon a Folkhétvége keretében, illetve a strandfürdő színpadán).

A program szélesebb körű bemutatása elsősorban Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának www.hajduszoboszlo.eu közigazgatási internet
portálján és Facebook-oldalain történik. A „Hajdúszoboszló” című, minden postaládába eljutó ingyenes önkormányzati időszaki lapban is szerepel
hír táborunkról. A városi televízió kisfilmet forgat az eseményről, különösen a tábor résztvevői által adott műsorról, amely a honlapján és Facebook
oldalán megtekinthető. A tábor programját előzetesen megküldjük a Hajdú-Bihari Napló megyei lapnak, valamint a Duna Televíziónak. A táborról
rendszeresen közölnek beszámolót a határon túli partnertelepülések orgánumai, és a tábor ismertségének, jó hírének egyre fontosabb felületei a
résztvevők facebook-, twitter- és instagram-posztjai.
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A kárpátaljáról érkező gyermekcsoport
utazását és egy napi programját Nagyhegyes

Az önkormányzat még el nem fogadott
költségvetésében tervezett összeg, mely
bizottsági keretekből növelhető. (Az
elkülönített összeg fedezi a 3. csoport
költségeit)

Hajdúszoboszló Város
Önkormányzatának saját
költségvetésében elkülönített összeg

A támogatást igénylő
hozzájárulása (1.1.)

Forrástétel Rövid megnevezés Összeg (HUF) Részletező magyarázata

4.2.1 Tervezett forrástételek

A pályázat kiírója nem teszi kötelezővé az önrész bemutatását.

4.2 Források tervezése

750 000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

750 0001. ütem összesen:

A dicsőszentmártoni
gyermekekből álló 25 fős
csoport elszállásolása 6
éjszakára. A bekért ajánlat
alapján a díja 1600 Ft/fő/éj,
összesen 240.000 Ft A
kárpátaljai gyermekekből álló
25 fős csoport elszállásolása 6
éjszakára. A bekért ajánlat
alapján a díja 1600 Ft/fő/éj,
összesen 240.000 Ft. A tételből
fennmaradó részt saját
forrásból biztosítjuk

Dicsőszentmártoni és
kárpátaljai gyermekcsoport
elszállásolása.

Szállásköltség (2.2.9.)

A 25 fős dicsőszentmártoni
gyermekcsoport utazása
Hajdúszoboszlóra és vissza. A
romániai partner által tavaly
bekért árajánlat alapján a
buszos utazás díja 300 Ft/km. A
várható futás 2x340 km, így a
várható költség 300 x 680, azaz
204.000 Ft. A 25 fős kosteleki
gyermekcsoport utazása
Hajdúszoboszlóra és vissza. A
tavalyi költségekkel tervezve a
buszos utazás díja 325.000 Ft. A
tételt saját forrásból biztosítjuk

25 fős dicsőszentmártoni és a
25 fős kosteleki
gyermekcsoport utazása
2018.07.23-án és 10.19-én

Utazási költségek elszámolása
(2.2.4.)

25 fős dicsőszentmártoni és 25
fős kárpátaljai gyermekcsoport
étkezése a szálláshelyen 7
napra számolva a
hajdúszoboszlói gyermek- és
ifjúsági táborban. A bekért
ajánlat alapján a díja 2600
Ft/fő/nap, összesen 2x455.000
Ft azaz 910.000 Ft. Az utazáshoz
uticsomagokat adunk. A
tételből fennmaradó részt saját
forrásból biztosítunk.

25 fős dicsőszentmártoni és 25
fős kárpátaljai gyermekcsoport
étkezése 2018.07.23-07.29

Étkezési költségek (2.1.1.)

Költségtétel Költségtétel megnevezése
Szerződött összeg

(HUF)
Költségek indoklása, részletező

magyarázata

4.1 Költségek tervezése

500 000

0

250 000

500 000
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.5 A pályázó további pályázatai

Nyilv. Száma:

Ingatlan típusa:

Ingatlanfedezet bevonása:

4.4.2 Biztosíték típusa:

HUF04.4.1 Szükséges biztosíték értéke:

4.4 Biztosíték

2018.09.30.750 0001 919 0001. ütem összesen:

2018.09.30.750 000750 0001 919 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF1 655 000A megvalósításhoz rendelkezésre álló önrész:

A Nemzedékek Biztonságáért
Alapítvány és Nagyhegyes Község
Önkormányzatának hozzájárulása

Partnerek hozzájárulása (1.2.)
Község Önkormányzata finanszírozza
(500.000 Ft.). A kosteleki gyermekcsoport
elszállásolását és étkeztetését a
Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány
támogatja (655.000 Ft.).

1 155 000

előleg

előleg

Nem szükséges
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Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de
minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék
összegszerűen megadni:

16. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

15. az általam képviselt szervezetnek/intézménynek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik
személy irányában olyan kötelezettsége, amely a költségvetési támogatás céljának megvalósulását
meghiúsíthatja

14. az általam képviselt szervezet/intézmény a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1)
bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje
az "Igen" választ!)

13. tudomásul veszem, hogy 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 személy közeli hozzátartozója, d) az a) és
b) pont szerinti személy tulajdonában álló gazdasági társaság, e) 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.

12. a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII.
törvényben foglalt közzétételi kötelezettségnek a szervezet eleget tett (Amennyiben eleget tett, kérjük
jelölje az "Igen" választ!)

11. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához/a
támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel az általam képviselt
intézmény/szervezet rendelkezik

10. személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
nem áll fenn. (Amennyiben nem áll fenn, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

9. tudomásul veszem, hogy a magyar államháztartás bármely alrendszerével és a székhely szerinti
államháztartási rendszerrel szembeni köztartozás a pályázat érvénytelenítését vonja maga után

8. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek a magyar és a székhelye szerinti országban
nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek/intézménynek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási
kötelezettsége a magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt
kötelezettsége, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az elnyert támogatás esetén pénzügyi és szakmai beszámolási kötelezettség terhel, melynek a
támogatási szerződésben meghatározott határidőig a támogató által előírt formában és tartalommal
eleget teszek

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet/intézmény pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban
megfogalmazott projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet kérjük,
szíveskedjék a "Költségterv" űrlapon felsorolni azokat.

4. az elnyert támogatás magyarországi felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII.
törvény (közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési
törvény hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet/intézmény megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok
követelményeinek

2. az elnyert támogatás esetén a támogatási összeg felhasználása során az általam képviselt
szervezet/intézmény székhelye szerinti és a támogató által előírt számviteli, adóügyi és
társadalombiztosítási jogszabályi előírásoknak megfelelően járok el

1. az általam képviselt szervezet/intézmény a pályázat benyújtásakor - a szervezetre/intézményre
irányadó személyes jog alapján - jogerős végzéssel elrendelt csőd-, végelszámolási, felszámolási,
kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó eljárás alatt nem áll

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
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Igen

5.2 Adatvédelmi nyilatkozat

Felelősséget vállalok arra, hogy az általam képviselt szervezet/intézmény által vagy annak nevében
benyújtásra kerülő bármilyen dokumentáció - az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben, továbbá az érintettre irányadó személyes joga alapján - nem sérti senki személyiségi jogait
és a pályázó rendelkezik mindazon beleegyezéssel, engedéllyel, amely e jogokkal bíró személyektől
beszerezhető. Az ezek esetleges hiányából származó következmények teljes mértékben a pályázót
terhelik. Hozzájárulok az általam képviselt szervezet/intézmény alábbi adatainak és a támogatói döntés
tartalmának az Alapkezelő által történő kezeléséhez, valamint internetes honlapján való nyilvános
közzétételéhez: • a pályázó neve, • lakcíme vagy székhelye, • a pályázat Bgatv. szerinti jogcíme, • a
pályázott összeg, • a pályázatról szóló döntés, • a támogatási összeg, • a támogatás formája,
kategóriája, intenzitása, • a támogatás futamideje, • az elszámolás (közbenső elszámolás) határideje, •
az elszámolás időpontja Hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett
monitoring rendszerben az általam képviselt szervezet és a támogatással kapcsolatosan nyilvántartott
adataihoz a Támogató, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Európai
Támogatásokat Auditáló Főigazgatóság, az állami adóhatóság, továbbá a csekély összegű támogatások
nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek.
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TTP-KP-1-2018/1 sz. adatlap (6/6 oldal)

Magyarul:

Testv
érvár

osi megállapodás -
Dicsőszentmárton.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

A határon túli partnerrel kötött megállapodás, újonnan létesítendő
kapcsolat esetén az együttműködésre vonatkozó magyarországi
képviselőtestületi döntés szükséges kiegészítve a határon túli település(ek)
testvér-települési szándéknyilatkozatával.

Együttműködési megállapodás és/vagy testületi döntés
szándéknyilatkozattal

Amennyiben a Nyilatkozatot nem a szervezet törvényes képviselője írja alá,
úgy a nyilatkozattevő(k) meghatalmazásának feltöltése szükséges.
Meghatalmazás esetén mind a meghatalmazó, mind a meghatalmazott
aláírási igazolását feltölteni szükséges.

Meghatalmazás

Magyarul:

Aláírt
nyilat

kozat - Hajdúszoboszló.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Nyilatkozat arról, hogy megadott információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak és hitelesek. Szkennelve fel kell tölteni és egy eredeti
példányt legkésőbb a szerződéskötésig regisztrált küldeményként postázni
szükséges. (Postacím: 1253 Bp, Pf. 70).

Magyarul:
bankszámla igazolás.pdf
Az ország nyelvén:

Megjegyzés:

Korábban mellékelve:

Magyarországon vezetett számlák esetében minden számlára
vonatkozóan. A nyertes pályázó ellenőrizni köteles, hogy a csatolt
bankszámla igazoláson szereplő adatok érvényesek és képes fogadni a
támogatási összeget.

Magyarul:
Aláírás minta.pdf
Az ország nyelvén:

Megjegyzés:

Korábban mellékelve:

A pályázatban törvényes képviselőként megjelölt személy pénzügyi
intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által
hitelesített aláírás mintája (aláírási címpéldány vagy banki
aláírás-bejelentő karton).

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Aláírási címpéldány*

Banki igazolás*

Nyilatkozat*
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TTP-KP-1-2018/1-000144 sz. pályázat szakmai beszámolója

Kérjük, tájékoztasson egyéb fontosnak érzett észrevételeiről (befejeződött-e a program, milyen nehézségek merültek fel,
tervezik-e a program folytatását, egyéb észrevételek):

7.

Kérjük, tájékoztasson a BGA logó használatának módjáról (felhasználási hely megnevezése, fotó/fénymásolat küldése,
elérhetőségének linkje stb):

6.

Kérjük, mutassa be a kommunikációs terv megvalósulását (sajtóanyag, média megnevezése), és mellékleteit felsorolni! (A
dokumentációt kérjük fénymásolatban benyújtani!)

5.

Kérjük, sorolja fel a beszámolóhoz mellékelt dokumentumokat (Kérjük, törölje a felsorolásból a nem relevánsakat):4.

Kérjük, becsülje meg a program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesült szervezetek, személyek számát:3.

Kérjük, mutassa be a konkrét tevékenységek és a becsatolt bizonylatok közötti összefüggést (milyen költségekre került
felhasználásra a támogatás):

2.

Kérjük, ismertesse röviden, hogyan valósult meg a támogatott cél (ismertesse a megvalósított feladat célját, megvalósult
program konkrét időpontját, helyszínét; rendezvény esetén a megvalósult napi programtervet stb.):

1.

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Amennyiben adott kérdés a megvalósított program kapcsán nem értelmezhető, úgy kérjük beírni, hogy "Nem releváns".

1. Támogatott célunk az volt, hogy többes összefogással, benne pályázaton elnyert támogatással negyedik alkalommal is meg tudjuk rendezni egyre
inkább kulturális-hagyományőrző jellegűvé váló nemzetközi gyerektáborunkat. Ezt nehezítette a Bethlen Alaptól kért pályázati támogatást kérthez
képest alig több mint 1/3-os mértékű megítélése részünkre. Kárpátaljára vonatkozóan így szervezési nehézségeink adódtak, őket többszörös
határon átnyúló pályázati partnerünk, az erdélyi (Partium) Révről (Vadu Crisului), a híres fehér kerámia hazájából, az ennek készítésében jeleskedő,
érkező gyerekek pótolták. (Ezzel erősödött rendezvényünk népművészeti jellege.) A hiányzó fedezetet a szervező Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata (emellett a fürdőzési lehetőség ingyenes biztosításával fürdőcége, a Hungarospa Zrt.), a társszervező belügyminisztériumi
Nemzedékek Biztonságáért Alapítvány, valamint helyi vállalkozók biztosították. A 2018. július 23-29. között lezajlott táborozás 3 külhoni részvevő
csoportja az alábbiak voltak: - Hajdúszoboszló erdélyi testvérvárosa, Dicsőszentmárton (Tarnaveni) Kökényes néptánccsoportja, Varró Huba
vezetésével (35 fővel); - a rendező város különböző szervei által évtizede segített gyimesi csángó Kostelek falu Szellő Néptánccsoportja, Vaszi
Levente vezetésével (21 fő); - Rév kerámikus palántái, 9 fővel. A tábor résztvevői közül a csángó Vaszi Levente és Vrencsán Anita, valamint zenekaruk
– immár harmadszor – ismét nagy sikerű műsort adott a Borsod-Abaúj Zemplén megyei Sajóvámos szabadtéri színpadán, az ottani önkormányzat
kérésére, július 24-én. A fellépésekre készülést célzó próbák mellett rendőrségi bemutató, közlekedésbiztonsági vetélkedő, katasztrófavédelmi
tájékoztató (bunker megtekintésével érdekfeszítőbbé téve), kispályás futball, röplabda és tollaslabda torna, kisvonatos városnézés színesítette a
programot, a délutánok pedig jellemzően fürdőlátogatással teltek. A táborozó táncosok két alkalommal a strandfürdő színpadán, egy alkalommal a
városi szabadtéri színpadon, egyszer pedig a táborban, a támogatóknak adott gálavacsorán adtak műsort nálunk. Szívet melengető volt a XXIII.
Szoboszlói Folkhétvége keretében július 25-én 20 órától, telt ház előtt zajlott gyermek néptánc gálaest, amelyen a Kökényes és a Szellő csoport közel
két órás együttes, vastapssal honorált műsort adott. (Utána több fellépésre meghívást tolmácsoltak nekik a közönségből.)

A kapott támogatást két számla terhére kívánjuk elszámolni. A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság V10618-02306 sorszámú
számlája a 35 fős, dicsőszentmártoni Kökényes néptánccsoport szállásdíját tartalmazza a tábor időszakára, 2018.07.23-29. időszakra. A számlából
250.000,- Ft-ot számolunk el a támogatás terhére. Az Uniogast '96 Kft. Sz1SA 2525474 sorszámú számlája a 35 fős, dicsőszentmártoni Kökényes
néptánccsoport étkezését tartalmazza a tábor időszakára, 2018.07.23-29. időszakra. Hat napra 3-szori étkezés, az utolsó napon pedig az utazáshoz
hidegcsomag. A számlából 500.000,- Ft-ot számolunk el a támogatás terhére.

A programmal elért szervezetek és személyek száma kb. 1500 fő. Sajóvámoson kb. 200, a szoboszlói Folkhétvége fellépésein pedig kb. 1000, a két
strandfellépésen pedig kb. 300 néző látta a táborozó csoportok műsorát.

o CD, mely a táborban és a fellépéseken készült néhány fotót, a Hajdúszoboszló című városi lapban megjelent cikk elektronikus példányát és a
Nagyváradon megjelenő Bihari Naplóban megjelent cikk elektronikus példányát, valamint a városi tévé műsorainak URL-címét tartalmazza; o 1 db
plakát a Népzenei Gáláról;

A program szélesebb körű bemutatását elsősorban önkormányzatunk www.hajduszoboszlo.eu közigazgatási internet-portálján (ahová minden
pályázatunk felkerül) és Facebook oldalán oldottuk meg. A Folkhétvége programjai szerepeltek a www.szoboszlokultura.hu weboldalon is, míg
plakátjai a város frekventált helyein, vendégfogadó létesítményein elhelyezésén túl megjelentek a városban terített két hirdetési újságban is
(Szuperinfo, Hírforrás). A Hajdúszoboszlói Városi Televízió három alkalommal készített műsort a tábor kapcsán (amelyek www.hvtv.hu honlapjukon
megtalálhatók) - július 27-én tudósítás „Kökényes és Szellő fellépés a szabadtéri színpadon” címmel; - július 29-én délután pedig a teljes, kb. 2 órás
„folkhétvégés műsor” sugárzása; - augusztus 3-án „Táborlakók a kiképzőbázison” címmel tudósítás a támogatói gálavacsoráról. A miden postaládába
ingyenesen eljutó „Hajdúszoboszló” városi lap a nyári szünetet követően napjainkban megjelenő számában közöl tudósítást a táborról. A
Nagyváradon megjelenő „Bihari Napló” című napilap 2018. augusztus 3-i számában „Fiatalok táboroztak Hajdúszoboszlón” címmel tudósított
programunkról. A táborozó két folklór-csoport 4 fellépése is fontos kommunikációs csatorna, hisz műsoruk közvetíti tehetségüket, tudásukat, újabb
hírnevet szerezve nekik és a velük foglalkozóknak, ideértve táborunkat is.

A Bethlen Gábor Alap támogatásából egy, a hivatalos BGA-logót tartalmazó lemeztáblát is készítettünk, amelyet minden fellépésen, más tábori
eseményen elhelyeztünk, így az folyamatosan jelen volt a helyszíneken elhelyezve.

A program nagy sikerrel zárult. Elsősorban a táborozó gyerekek érezték kiválóan magukat, köszönhetően a próbákat követő vetélkedőnek és a jó
időjárás révén a sok fürdőzésnek is. Ez nekik köszönetül szolgál egész éves többletmunkájukért, így jövőre is szeretnénk nekik megrendezni,
remélve hozzá a Bethlen Alap újabb támogatását.
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TTP-KP-1-2018/1-000144 sz. pályázat beszámolója

IgenKijelentem, hogy a benyújtott elszámoláshoz csatolt megrendelés(ek)/szerződés(ek) az azokban foglaltaknak
megfelelően teljesült(ek), a Megbízott(ak) a megrendelés(ek)ben/szerződés(ek)ben foglalt(ak)nak határidőre eleget
tett(ek).

IgenAz elszámoláshoz megküldött valamennyi bizonylat az eredetivel mindenben megegyező másolat.

IgenJelen támogatási szerződéshez kapcsolódóan benyújtott  beszámolóban feltüntetett költségek kifizetése előtt azok
jogosságáról és összegszerűségéről - ellenszolgáltatás teljesítését követően, esedékes kifizetés előtt, ezen felül az
ellenszolgáltatás teljesítéséről is - előzetesen meggyőződtem.

Alulírott, a pályázó szervezet hivatalos képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában nyilatkozom:

8.4 Nyilatkozatok

2018.08.318.3.2 Befejező időpontja:

2018.06.228.3.1 Kezdő időpontja:

8.3 A megvalósítás futamideje

Amennyiben az átváltás időpontja a támogatás jóváírásának dátumát követő
30 napon túli, a jóváírás napján érvényes MNB árfolyamot kell alkalmazni!HUF / HUF1

HUF / HUF18.1.7 Számított árfolyam:

18.1.6 Átváltás árfolyama (HUF / HUF):HUF750 000,008.1.3 Elszámolandó támogatás az
ország pénznemében:

2018.06.218.1.5 Átváltás dátuma:HUF750 0008.1.2 Számlára beérkezett teljes
támogatási összeg:

2018.06.218.1.4 Beérkezés dátuma:HUF750 0008.1.1 Elszámolandó támogatás:

8.1 Átváltási árfolyam
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Eltérés
(%)

Költségtétel Rövid megnevezés Támogatás
összege
(HUF)

Elszámolásra
benyújtott
összeg (HUF)

Többlet
/ hiány
(HUF)

Támogatás
összege
(HUF)

Elszámolásra
benyújtott
összeg (HUF)

Többlet
/ hiány
(HUF)

0.0 2. Dologi
jellegű

kiadások

750 000 750 000 0 750 000 750 000 -0

2.1.1.
Étkezési

költségek

25 fős dicsőszentmártoni és 25 fős
kárpátaljai gyermekcsoport étkezése

2018.07.23-07.29

500 000 500 000 0 500 000 500 000 -0

Számla kiállítójának
neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat
sorszáma

UNIOGAST '96 Kft. Napi 3szori étkezés és ebéd SZ1SA 2525474

2.2.9.
Szállásköltség

Dicsőszentmártoni és kárpátaljai
gyermekcsoport elszállásolása.

250 000 250 000 0 250 000 250 000 -0

Számla kiállítójának neve A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat
sorszáma

Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Szállás és ifa V10618-02306

0.0 Összesen: 750 000 750 000 750 000 750 000 0 -0

250 000,00Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg
(HUF)

Bizonylat
típusa

Ütem

500 000,00Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg
(HUF)

Bizonylat
típusa

Ütem

1/1. ütem

9.2 Pénzügyi beszámoló összesítő
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Számla kiállító /
Szerződő fél neve

Bizonylat
típusa Bizonylat száma

Bizonylat
összege (HUF)

Bizonylat
összege (HUF)

Záradékolt
összeg ebben a
támogatásban

(HUF)

Elszámolható
összeg (HUF)

Papíron

benyújtandó

Termék és

szolgáltatás

kifizetések

Termék és

szolgáltatás

kifizetések

93 250,00500 000,00593 250593 250,00SZ1SA 2525474UNIOGAST '96 Kft.

42 500,00250 000,00292 500292 500,00V10618-02306
Hajdú-Bihar Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

10.1 A projekthez rendelt bizonylatok

Igen

*

Igen

*
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Irat tipusa:

2018//5040/BGA_BGAIktatószám:

Feltöltött iratok

MűveletekIktatószámIrat
státusza

Előállítás
időpontja

FájlnévIrat tipusa

2018//5040/BGA_BGAIktatószám:

Kézi iktatássalIratsablon kiválasztása:

Irat készítése




