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2 000 000A program megvalósításának költsége összesen:

Beszerzések, beruházások, felújítások3

2 000 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:

HUF2 000 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg1.1.5 A finanszírozás típusa:

2022.12.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2021.07.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Testvér-települési programok és együttműködések (2021.)1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó/igénylő adatai - TTP-KP-1-2021/1-000015-VAL-ELS/001
SVE01 - Beszámoló készítése

Testvértelepülések
fiataljainak találkozása a
segítségnyújtásban szerzett
tapasztalatok átadása
céljából

CímTestvértelepülési programok és
együttműködések (2021.)

Tárgy

BGA/5437/2021IktatószámTestvértelepülési programok és
együttműködések (2021.)

Kiírás

Nyilv. számHatáron túli szervezetek támogatási program
(2021)

Program

15730363-2-13AdószámMagyarország, 2370 Dabas, Szent István tér, 1/B
(Pest megye)

Székhely

szandhofer.janos@dabas.huE-mail címDabas Város Önkormányzata (H1001156)Név

Testvértelepülések fiataljainak találkozása a segítségnyújtásban szerzett tapasztalatok átadása céljából

Dabasról 25 fő 35 év alatti fiatal utazna a város testvértelepülésére Barótra abból a célból, hogy részt
vegyen a Gondviselés Segélyszervezet által szervezett "kaláka" táborban. A táborozás során a fiatalok a
szűkös anyagi helyzetben lévő családoknak, egyedülálló időseknek, különböző egyházi felekezeteknek
nyújtanak segítséget. A cél az, hogy a táborozás végeztével, a megszerzett tapasztalatok és ismeretek
birtokában, a résztvevő fiatalok közreműködésével és vezetésével Dabason is indítsunk hasonló
programot.
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1/B13.b Házszám/ Postafiók:2. 2.1/B13.a Házszám/ Postafiók:2. 2.

Szent István tér12.b Utca:2. 2.Szent István tér12.a Utca:2. 2.

Pest megye11.b Megye/Járás/ Régió:2. 2.Pest megye11.a Megye/Járás/ Régió:2. 2.

10.b Település:2. 2.10.a Település:2. 2.

9.b Irányítószám:2. 2.9.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország8.b Ország:2. 2.Magyarország8.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:2. 2.

A pályázó értesítési címe

1/B6.b Házszám/Postafiók:2. 2.1/B6.a Házszám/Postafiók:2. 2.

Szent István tér5.b Utca:2. 2.Szent István tér5.a Utca:2. 2.

Pest megye4.b Megye/Járás/Régió:2. 2.Pest megye4.a Megye/Járás/Régió:2. 2.

3.b Település:2. 2.3.a Település:2. 2.

2.b Irányítószám:2. 2.2.a Irányítószám:2. 2.

Magyarország1.b Ország:2. 2.Magyarország1.a Ország:2. 2.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

Statisztikai számjel:2. 1. 12.

Pályázó OM azonosítója:2. 1. 11.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:2. 1. 10.

107 - Helyi önkormányzatok és költségvetési
szerveik

Partnerszektor kód:2. 1. 9.

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

2. 1. 8.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

ÖnkormányzatiTovábbi tevékenységi területei:2. 1. 7. 1.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Tevékenységi területe:2. 1. 6.

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 5.

A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2. 1. 4.

Nyilv. szám:2. 1. 3.15730363-2-13Adószám:2. 1. 2.

Pályázó teljes neve:2. 1. 1.bPályázó teljes neve:2. 1. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Dabas Város Önkormányzata Dabas Város Önkormányzata

1990.01.01.

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

Önkormányzati

321 - Helyi önkormányzat

2370 2370

Dabas Dabas

2370 2370

Dabas Dabas
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+363024215297 Mobil telefonszám:2. 5.+36295612006 Telefonszám:2. 5.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

5 Beosztása:2. 5.

4 Születési dátum:2. 5.

3.b Utóneve:2. 5.3.a Utóneve:2. 5.

2.b Családi neve:2. 5.2.a Családi neve:2. 5.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseSzandhofer János1.b Választás a törzsadatból:2. 5.

1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:2. 5.

Kapcsolattartó teljes neve

2.5 Kapcsolattartó adatai

Igen8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 4.

7 E-mail cím:2. 4.

+363096851816 Telefonszám
(mobil):

2. 4.5 Telefonszám:2. 4.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 4.

3 Születési dátum:2. 4.

2.b Utóneve:2. 4.2.a Utóneve:2. 4.

1.b Családi neve:2. 4.1.a Családi neve:2. 4.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseKőszegi Zoltán0 Választás a törzsadatból:2. 4.

Képviselő teljes neve

2.4 Törvényes képviselő személyes adatai

A kötelezettségvállaló megegyezik a
pályázóval?

2.3 Kötelezettségvállaló

www.dabas.hu17 Honlap:2. 2.16 E-mail cím:2. 2.

+3630242152915 Telefonszám (mobil):2. 2.+362956125414 Telefonszám:2. 2.

Elérhetőség

szandhofer.janos@dabas.hu

Igen

Kőszegi Kőszegi

Zoltán Zoltán

1964.02.11.

egyéb

polgármester

+3629561200

koszegi.zoltan@dabas.hu

Szandhofer Szandhofer

János János

1961.01.16.

egyéb

alpolgármester
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Felhívjuk a szíves figyelmét, hogy amennyiben tévesen nyilatkoznak, és ennek következtében nem a kívánságuknak megfelelő devizanemben kerül
átutalásra a támogatási összeg az Önök által megjelölt fizetési számlára, azért a BGA Zrt. semmilyen (sem jogi, sem anyagi) felelősséget nem vállal.

Az alábbi devizanemben kérem a támogatás utalását:

Az elsődlegesként megjelölt számla az alábbi devizanemek fogadására alkalmas:

2.7 Kifizetéssel kapcsolatos 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!)

A számlavezető bank
neve:

2. 6. 6.A számlavezető bank
SWIFT kódja:

2. 6. 5.

Devizaszámla pénzneme:2. 6. 4.IBAN (nemz.-i)
számlaszám:

2. 6. 3.

Saját / Befogadó számla:2. 6. 2.

Számlatulajdonos neve:2. 6. 1.bSzámlatulajdonos neve:2. 6. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

PályázóSzámlatulajdonos típusa:2. 6. 0.

2.6 Banki adatok

8 E-mail cím:2. 5. szandhofer.janos@dabas.hu

Dabas Város Önkormányzata Dabas Város Önkormányzata

64400099-10918018 00000000 HUF

TAKBHUHBXXX Takarékbank Zrt

HUFEURUSDCAD
AUDCHFCZKDKK
GBPJPYNOKPLN
SEKEGYEB

HUF
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3.1.4 A program megvalósítási terve

(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.)

(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.)

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

Pályázó testvér-települési partnerének
adatai (1.)

ÉrtékMagyarázatMegnevezés

3.1.3 További kiegészítő adatok

Megjegyzés
Megvalósítás

vége
Megvalósítás

kezdeteHelyszíne
Ország / Megye / Település

Projekt 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.

(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

(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

Dabas és Barót polgárai között az elmúlt évtized során nagyon sok közös találkozó valósult meg, a legkülönfélébb területeken. A hagyományos,
évente megrendezésre kerülő városnapi rendezvények mellett megszerveztük már a két település vállalkozóinak, egészségügyi és szociális
dolgozóinak, a helyi kultúra közvetítőinek, sportolóinak, közigazgatási szakembereknek, pedagógusoknak és a "Határtalanul" program keretében a
hetedikes diákoknak a baróti találkozóit. Dabason vendégül láttuk az erdővidéki városka amatőr színjátszó társulatát, egyházi közösségeit, különféle
vetélkedők résztvevőit. A jelen pályázat keretében tervezett találkozó során dabasi fiatalokat tervezünk elvinni Erdélybe. A baróti Gondviselés
Segélyszervezet által szervezett kaláka tábor során a dabasi és baróti fiatalok közösen nyújtanak segítséget a hátrányos helyzetben lévő erdővidéki
családoknak, egyedülálló idős embereknek, egyházi felekezeteknek. A segítségnyújtás típusai: favágás, takarítás, bevásárlás, meszelés, stb... A
programot a helyi önkormányzat és a már komoly tapasztalatokat szerzett Gondviselés Segélyszervezet szakemberei koordinálják: Bartha Alpár
kökösi unitárius lelkész, a szervezet alapítója, valamint Pájer György, háromszéki elnökségi tag. A táborozás mellett lehetőség nyílna arra is, hogy a
résztvevők eljussanak a hetedikes diákok által, a "Határtalanul" program során meglátogatott helyszínekre is, bejárják az összmagyarság számára is
fontos helyeket, mint például a Benedek Elek Emlékházat, a Köpeci csata helyszínét ("Baj van Köpecen"), Gábor Áron bodvaji Vashámorát, a
Nyerges-tetőt. Megcsodálhatják a Hargita természeti csodáit: a Vargyas szorost, a Szent Anna tavat, a Mohos lápot, a Bálványos Várát, az Apor
lyányok feredőjét, a borvízforrásokat. A magyarországi látogatók intenzív részvétele a helyiek mindennapjaiban fontos visszajelzés arról, hogy
milyen jelentőséggel bír az összmagyarság számára a magyarságtudat fenntartása, a jelenlegi határoktól ilyen nagy távolságra is.

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2021.07.01. 2022.12.31.

Találkozó meghirdetése,
és a résztvevők
kiválasztása

Magyarország Dabas 2021.09.01. 2022.12.31.

Résztvevők felkészítése. Magyarország Dabas 2021.10.15. 2022.12.31.

Fiatalok részvétele a
táborban.

Románia Barót 2021.10.25. 2022.12.31.

Szakmai beszámoló és
pénzügyi elszámolás
elkészítése

Magyarország Dabas 2021.11.01. 2022.12.31.

Baróti Önkormányzat/525100 Barót/Kovászna
megye/Szabadság u. 2./Tel.: +40/267377507/e-mail:
primaria@primariabaraolt.ro/polgármester:
Benedek-Huszár János
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Besztercebánya Város Önkormányzata (Mesta Banská Bystrica)/Szlovákia 97401 Banská Bystrica, Ceskoslovenskej armády 26./e-mail:
primator@banskabystrica.sk/Jan Nosko polgármester Szemet Község (Obec Kalinkovo)/Szlovákia 90043 Kalinkovo 211/e-mail:
obeckalinkovo@obeckalinkovo.sk/Stefan Bozik polgármester Munkács Város Önkormányzata (Ukrajna, 89600 Munkács, Puskin u. 2./Andrij Baloga
polgármester Zenta Község Önkormányzata /Szerbia, Vajdaság, 24400 Zenta, Fő tér 1./Tel.: +381-24-655-444, email:
info@zenta-senta.co.rs/polgármester: Ceglédi Rudolf Abrudbánya Város Önkormányzata (Abrud)/Románia/Fehér Megye/515100 Abrudbánya, Piata
Eroilor 1.,/Tel.: +40-258-780-519, e-mail: primaria@primariaabrud.ro/polgármester: Ratiu Tiberiu Ioan

Max. karakterszám: 10000

(Kérjük adja meg a 3.1.3 pontban nem szereplő partner önkormányzat(ok) megnevezését, székhelyét, elérhetőségét, képviselőjét "/" jellel elválasztva!)

3.1.4.4 További testvér-települési partnerek adatai

Max. karakterszám: 10000

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

3.1.4.3 Kommunikációs terv

Max. karakterszám: 10000

(pl. a programban résztvevők tervezett létszáma)

3.1.4.2 Vázolja a projekt számszerűsíthető eredményeit

Max. karakterszám: 10000

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

3.1.4.1 A pályázó programhoz/projekthez kapcsolódó tapasztalatok ismertetése

Baróttal már több mint tíz éves a testvérvárosi együttműködés, melynek eredményeként számos közös program született: ifjúsági nagyköveti
rendszert alakítottunk ki, melynek során fiatalok képviselték városainkat a másik településén. Egymás önkormányzati és civil rendezvényein
rendszeresen részt veszünk, ezeken kulturális, sport és egyéb területen képviseltetjük magunkat. A "Határtalanul" program keretében - a pályázat
meghirdetésétől kezdve - általános és középiskolás diákjaink minden évben elutaznak egy-egy hétre Barótra, ahol a helyi iskolákkal közös
programokon vesznek részt. Önkormányzati szervezésben és támogatással hivatali és egészségügyi dolgozók, vállalkozók, önkormányzati dolgozók
voltak tapasztalatcserén. Hasonló program keretében tavaly közigazgatási dolgozók, azt megelőzően óvónők, valamint egészségügyi és szociális
dolgozók látogatták meg egymást, az idei évben pedig iskolai tanítók, tanárok találkozhattak egymással. Egymás városnapi rendezvényein szintén
rendszeresen képviseltetjük településeinket. Külön érdekesség a dabasiak számára, hogy az erdélyi település bányaváros, ami egy, az alfölditől
gyökeresen eltérő életformát képvisel.

A programban közvetlenül Dabasról és környékéről 25 fiatal, Barótról és környékéről is 25 fő (35 év alatti fiatal) vesz részt. A segítségnyújtás során
érintett személyek száma száma 50-60 fő, a felekezetek száma 2-3, azok tagjai több száz főt jelentenek. A munkát a Baróti Önkormányzat és a
Gondviselés Segélyszervezet tapasztalt önkéntesei koordinálják.Lehetőség szerint 3-4 fő kísérő is csatlakozik a csoporthoz.

Mindkét település rendelkezik többféle kommunikációs csatornával, azokat szeretnénk felhasználni a program bemutatására. Ilyen lehetőségek: a
városok hon- és facebook lapjai, helyi elektronikus és írott sajtók, helyi és regionális televíziók és rádiók. Dabason: Dabas Televízió, Rádió Dabas,
Dabasi Újság. Baróton: Erdővidék Televízió, Erdővidéki Hírlap, Háromszék napilap.
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A döntést követően kerül meghatározásraHUF2 000 0004.4.1 Szükséges biztosíték értéke:

4.4 Biztosíték

2023.01.30.2 000 0002 000 0001. ütem összesen:

2023.01.30.2 000 0002 000 0002 000 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaMódosított összeg
(HUF)

A megítélt
támogatás összege

(HUF)

Tervezett összeg
(HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

2 000 0002 000 000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

2 000 0002 000 0001. ütem összesen:

A résztvevők
elszállásolása
panzióban
történik. Egy fő
elhelyezése egy
éjszakára 6.000,-
Ft-ba kerül. 25 fő x
5 éjszaka x 6.000,-
Ft = 750.000,- Ft.

750 000Szállodai szolgáltatásSzállásköltség (2.4.8.)

Dabas-Barót
távolság 700 km.
Barót és
környékén
tervezett
kirándulás 600 km.
Barót-Dabas
távolság 700 km.
Összesen: 2.000
km. 325,- Ft/km
áron számolva a
2.000 km 650.000,-
Ft-ba kerül.

650 000Személyszállítás
Utazással, kiküldetéssel,
szállítással összefüggő
költségek (2.3.1.)

A 25 fő naponta
háromszor történő
étkezésének
(svédasztalos
reggeli, ebédre úti
csomag, vacsorára
meleg étkezés)
költsége: 4.000,-
Ft/nap/fő. 25 fő x 6
nap x 4.000,- Ft =
600.000,- Ft.

600 000ÉtkezésÉtkezési költségek (2.2.1.)

Költségtétel Költségtétel
megnevezése

Igényelt
támogatás (HUF)

Szerződött összeg
(HUF)

Költségek
indoklása,
részletező

magyarázata

A megítélt
támogatási

összeg
költségtételeinek

indoklása

4.1 Költségek tervezése

600 000

650 000

750 000

előleg

előleg
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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:

"Egyéb" esetén kérem, adja meg a biztosíték
pontos típusát:

4.4.2 Biztosíték típusa: Banki felhatalmazó levél
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-
Amennyiben a pályázó szervezet/intézmény csekély összegű (de
minimis) támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék
összegszerűen megadni:

15. 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!)

14. a támogató által előírt biztosítékokat legkésőbb a támogatás folyósítását megelőzően
rendelkezésre bocsátom

13. a támogatás tekintetében adólevonási joggal rendelkezem

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

11. 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!)

10. tudomásul veszem, hogy nem részesülhet költségvetési támogatásban az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 48/B. (1) bekezdése alapján: 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

9. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához/a
támogatott tevékenység megkezdéséhez szükséges hatósági engedélyekkel az általam képviselt
intézmény/szervezet rendelkezik, vagy a szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység
megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg benyújtom a támogató részére

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/támogatói okiratban 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

Nem

Igen

Igen
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TTP-KP-1-2021/1 sz. adatlap (6/6 oldal)

banki
igazol

ás.pdf

Magyarul:

banki
igazol

ás.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

30 napnál nem régebbi fizetési számlaszám igazolás, amely tartalmazza a
banki adatokat: a bankszámlaszámát és a bank SWIFT-kódját.
Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében minden fizetési
számlára vonatkozóan kérjük becsatolni.

Papíron
mellékelve

FájlnévMegnevezés

Megállapodás összeállításához szükséges mellékletek

Amennyiben az Általános 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

Barót-Dabas.pdf
Magyarul:
Barót-Dabas.pdf
Az ország nyelvén:
1. példány:

A határon túli partnerrel kötött testvér-települési megállapodás, újonnan
létesítendő testvér-települési kapcsolat esetén az együttműködésre
vonatkozó pályázói határozat feltöltése szükséges, kiegészítve a határon
túli helyhatóság testvér-települési kapcsolatok kialakítására vonatkozó
szándéknyilatkozatával.

Általános nyilatkozat
2021.07.14..pdf

Magyarul:
1. példány:

Nyilatkozat arról, hogy megadott információk és dokumentumok teljes
körűek, valódiak és hitelesek. Az Általános nyilatkozatot szkennelve fel kell
tölteni és az eredeti példányát a pályázat benyújtásával egyidejűleg a
pályázóknak postázniuk kell az Alapkezelő postafiók címére (Postacím:
1253 Bp. Pf.: 70).

banki igazolás 2021.07.13..pdf
Magyarul:
banki igazolás 2021.07.13..pdf
Az ország nyelvén:
1. példány:

Ezúton nyilatkozom, hogy a Fizetési számlaszám igazolás három
éven belül már benyújtásra került, és az abban foglalt adatok
nem változtak.

A támogatási igényt benyújtó szervezet fizetési számlájának fennállására
vonatkozó igazolása. Magyarországon vezetett fizetési számlák esetében
minden fizetési számlára vonatkozóan kérjük becsatolni. A fizetési
számlaszámot IBAN formátumban kell feltüntetni. Tájékoztatjuk, hogy az
adategyeztetés során 30 napnál nem régebbi fizetési számlaszám igazolást
szükséges feltölteni a NIR-be, amely tartalmazza a bankszámlaszámot és a
bank SWIFT-kódját.

aláírási címpéldány
2021.07.13..pdf

Magyarul:

aláírási címpéldány
2021.07.13..pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Ezúton nyilatkozom, hogy az aláírás igazolás három éven belül
már benyújtásra került, és az abban foglalt aláírás kép és adatok
nem változtak.

A támogatási igényt benyújtó (pályázó/kérelmező) törvényes képviselőjének
vagy az általa meghatalmazott személy vagy személyek ügyvéd vagy
kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített
aláírás mintája vagy az aláírás minta hitesített másolata. Az aláírás
igazolás kiállítási dátuma nem lehet a pályázat benyújtástól számítva 90
napnál régebbi.

FájlnévMegnevezés

Pályázat beadásához szükséges mellékletek

Aláírás igazolás*

Banki igazolás*

Általános nyilatkozat*

Együttműködési megállapodás és/vagy testületi döntés
szándéknyilatkozattal

*

Banki igazolás*
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felhat
almaz

ói levél.pdf

Magyarul:

felhat
almaz

ói levél.pdf

Az ország nyelvén:
1. példány:

Biztosítékként az Alapkezelő javára szóló, valamennyi fizetési számlájára
vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozatot kell
benyújtani. Az Alapkezelő azon kedvezményezett esetében, amely a Magyar
Államkincstárnál vezeti fizetési számláját, eltekint a biztosítékadási
kötelezettségtől.

Banki inkasszó
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TTP-KP-1-2021/1-000015 sz. pályázat szakmai beszámolója

Amennyiben a Támogatás tárgyát képező tevékenység(ek) megvalósítása során - az irányadó hazai jog szerint – a
közbeszerzési eljárás feltételei fennálltak, kérjük, tájékoztasson, hogy a Támogatás tárgyát képező tevékenység(ek)
megvalósítása során - az irányadó hazai jog szerint – a közbeszerzési eljárást(okat) lefolytatta.

9.

Kérjük, tájékoztasson, hogy a Támogatás tárgyát képező tevékenység(ek) megvalósítása során - az irányadó hazai jog szerint –
a közbeszerzési eljárás feltételei (Kérjük, törölje a felsorolásból a nem relevánsat)!

8.

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

7.

Kérjük, tájékoztasson az útmutatóban meghatározott logó használatának módjáról! (felhasználási hely megnevezése,
fotó/fénymásolat küldése, elérhetőségének linkje, stb.)

6.

Kérjük, mutassa be a támogatásból megvalósult tevékenységgel, programmal összefüggő kommunikációs terv
megvalósulását (pl. sajtóanyag, média megnevezése). (A megjelenést igazoló dokumentációt kérjük fénymásolatban
benyújtani!)

5.

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

Kérjük, becsülje meg a támogatásból megvalósult feladat, program kapcsán közvetlen vagy közvetett támogatásban részesült
szervezetek, személyek számát!

3.

Kérjük, mutassa be a megvalósított konkrét tevékenységek és az elszámolásra 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, képzés esetén a megvalósított
képzés részletes tematikáját, óraszámot, előadókat, résztvevők számát, stb.)! Ennek keretében kérjük, ismertesse továbbá
röviden a támogatásból megvalósult tevékenység, program eredményeit, a támogatás hasznosulását, megvalósított
beruházás, (eszköz)fejlesztés esetén kitérve a fenntarthatóság ismertetésére is.

1.

Kérjük, szíveskedjenek kitölteni az alábbi adatlapot. Kérjük a szakmai beszámoló valamennyi kérdésére adjon választ.

A járvány miatt az eredeti időponttól eltérően 2022. június 12. és június 17. között tudtuk megvalósítani a támogatott programot. A cél ugyanaz volt,
mint eredetileg vagyis, a dabasi fiatalok ismerjék meg a testvértelepülésünkön és annak környezetében már évek óta sikeresen tevékenykedő
Gondviselés Segélyszervezet munkáját. Ez a munka elsősorban rászorulók (magukat teljes mértékben ellátni nem tudó idősek, árvaházak,
idősotthonok, kilátástalan anyagi helyzetben lévő, főként többgyermekes családok, egy hirtelen tragédia miatt rossz helyzetbe kerülő emberek,
stb...), fiatalok által történő - főleg fizikai munkában és kalákában megnyilvánuló - segítségén alapul. Ennek megfelelően a dabasiak a program során
egy teljes napon keresztül a következő helyszíneken voltak: nyolcan a Baróti Árvaháznál foglalkoztak a gyerekekkel és füvet nyírtak, szintén hárman
Baróton egy idős néninél ablakot pucoltak, takarítottak, Vargyason tíz fiatal három idős néninél takarított, illetve a fiúk fát vágtak a Sütő családnál,
négyen a környező települések óvodáit látogatták és adományokat vittek. Egy másik nap alkalmával a kászonimpéri Szent Katalin Gyermekotthont
látogatták meg, ahová adományt vittek és a gyerekek vezetésével megismerkedtek az otthon mindennapjaival. A gyimesbükki ezer éves határhoz
való kirándulás alkalmával a Hidegségben megismerkedtek egy tragikus sorsú család életével, ide játékot és édességet vittek. Mindezek mellett sort
kerítettek a Dabas és környékbeli diákok "Határtalanul" kirándulások során megismert helyszíneinek megtekintésére is: Kisbaconban Benedek Elek
Emlékházát és a még ma is működő Vízimalmot, Vargyason a fafaragókat és a Vargyas-völgyét, a kézdivásárhelyi udvartereket és a Babamúzeumot,
a Szent Anna tavat, Apor lyányok feredőjét, Mohos-lápot, illetve a már említett Gyimesbükköt, a csíksomlyói Kegytemplomot és a híres búcsú
helyszínét a Nyerget, valamint a Nyerges-tetőt. Ezeken a programokon mind a huszonöt fiatal részt vett, természetesen csatlakoztak hozzájuk a
Gondviselés Segélyszervezet munkatársai is. A teljes program lezárásaként a kézdivásárhelyi unitárius lelkész, Buzogány Csoma István mondott
köszönetet a segítségért, áhítat formájában.

Az utazási költséget a S.C. Radamel Dob Trans Srl. által kibocsátott RAD 0631 sz. számla tartalmazza. Összege: 650.000,- Ft. A szállás és az étkezés
költségeit az SC Pantheon Srl. által kibocsátott A 376 sz. számla tartalmazza, mely összesen 1.350.000,- Ft.

A huszonöt fő dabasi fiatal mellett a helyiek közül csatlakozott húsz fő, a Gondviselés Segélyszervezetben dolgozó fiatal. Az Árvaházban 20, a
kászonimpéri Szent Katalin Gyermekotthonban 11 fő, az időseknél folyó munka során tíz fő, az óvodalátogatásoknál ötven fő. Közvetlenül 55 fő,
közvetve mintegy 70 fő volt érintve, de a média segítségével egész Erdővidék értesült a programról. A fiatalok főleg az unitárius egyházzal voltak
kapcsolatban.

o Fotó; o Videó; o CD / DVD; Újság

Dabasi Újság, Dabas Város honlapja, Erdővidéki Hírlap

Dabas Város honlapján Dabasi Újság

Nagyon nagy sikere volt a programnak. A fiatalok rengeteg élménnyel, tapasztalattal tértek haza. Szeretnénk folytatni a programot a jövőben is.

* nem álltak fenn.



Projekt címe: Testvértelepülések fiataljainak találkozása a segítségnyújtásban
szerzett tapasztalatok átadása céljából
Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2021/1-000015
Iktatószám: BGA/5437/2021

Pályázó teljes magyar neve: Dabas Város Önkormányzata
Székhely: Magyarország, 2370 Dabas, Szent István tér, 1/B (Pest megye)

13/15 Nyomtatva: 2022.08.02 10:29:20

TTP-KP-1-2021/1-000015 sz. pályázat beszámolója

Kijelentem, hogy a természetes személyeknek a személyes adatok  kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról,
valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 rendeletében
(GDPR) meghatározottak szerinti, az adatkezelési tevékenységet megelőző adatvédelmi tájékoztatást minden - a beszámolóban feltüntetett - érintett
rendelkezésére bocsátottam, valamint az érintettek GDPR szerinti adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot legalább 10 évig megőrzöm,
és jogszabályban arra felhatalmazott szerv vagy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Támogató) kérelmére rendelkezésre bocsátom.
Tudomásul veszem, hogy az érintettek adatvédelmi tájékoztatását igazoló dokumentumot az arra felhatalmazott szerv (így különösen a Támogató)
j o g o s u l t  h e l y s z í n i  e l l e n ő r z é s  k e r e t é b e n  i s  e l l e n ő r i z n i .

Ajánlott adatvédelmi tájékoztató minták elérhetősége:

Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére
Adatvédelmi tájékoztató - támogatásról való beszámolás vonatkozásában adatkezeléssel érintett személyek részére - jelenléti ívhez
Igen

Igen

Kijelentem, 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).

Igen

Az elszámoláshoz megküldött valamennyi bizonylat az eredetivel mindenben megegyező másolat.

Igen

Jelen 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

2022.12.318.3.2 Befejező időpontja:

2021.07.018.3.1 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!
Amennyiben nem került sor a támogatás átváltására, akkor a jóváírás napján
érvényes, a Kedvezményezett székhelye szerinti ország jegybankja által
nyilvántartott árfolyamot kell alkalmazni a székhely szerint ország pénznemére
átváltáshoz!

HUF / HUF1

HUF / HUF18.1.7 Számított árfolyam:

18.1.6 Átváltás árfolyama (HUF / HUF):HUF2 000 000,008.1.3 Elszámolandó támogatás az
ország pénznemében:

HUF2 000 0008.1.2 Számlára beérkezett teljes
támogatási összeg:

2021.11.188.1.4 Beérkezés dátuma:HUF2 000 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)

0.0 2. Dologi jellegű
kiadások

2 000 000 2 000 000 0

2.2.1. Étkezési
költségek

600 000 0 -600 000

2.3.1. Utazással,
kiküldetéssel,

szállítással
összefüggő
költségek

650 000 650 000 0

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat sorszáma

2.4.8.
Szállásköltség

750 000 1 350 000 600 000

Számla
kiállítójának neve

A termék/szolgáltatás
megnevezése

Bizonylat sorszáma

0.0 Összesen: 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 -0

1 350 000,00 HUFA 376Szállás ÉtkezésSC. Pantheon Srl.Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg

Bizonylat
típusa

Ütem

Szállodai
szolgáltatás

650 000,00 HUFRAD 0631SzemélyszállításSC. Radamel Dob
Trans Srl.

Termék és
szolgáltatás
kifizetések

1.

Költségtételhez
rendelt összeg

Bizonylat
típusa

Ütem

Személyszállítás

Étkezés

1/1. ütem

9.2 Pénzügyi beszámoló összesítő
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Bizonylat
sorszáma

Bizonylat
típusa

Bizonylat
kiállítójának

neve

Gazdasági
esemény rövid

leírása

Bizonylat teljes
összege

Záradékolt összeg További elszámolható
összeg

A költségtételen
elszámolt /

elszámolásra
benyújtott összeg

Bizonylat

benyújtandó

?

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem

Termék

és szolg.

kifiz.

Nem650 000,00 HUF0,00 HUF650 000,00 HUF650 000,00 HUFSzemélyszállítá
s

SC. Radamel
Dob Trans Srl.

RAD
0631

1 350 000,00 HUF0,00 HUF1 350 000,00 HUF1 350 000,00 HUFSzállás Étkezés
SC. Pantheon
Srl.

A 376

10.1 A projekthez rendelt bizonylatok




