
PALYAZATI JELENTKEZESI LAP 
Budapest IX. Raday u. 32.foldszint III. szam alatti, 314 m2  nagysagU, utcai bejaratO, 

fdldszinti, nem lakas celjara szolgald helyseg berleti joganak megszerzesere kulturalis 
tevekenyseg celjara 

Onkormanyzattal torteno egyiittmiikOdesi kOtelezettseggel 

Alulirott palyazati ajanlatot teszek a Budapest Fovaros IX. Kerulet Ferencvaros onkormanyzata altal 
meghirdetett Budapest IX. Raday u 32. foldszint III szam alatti. 314 m2  nagysagu, utcai 
bejaratu, fOldszinti, nem lakas celjara szolgald helyseg 

BERLETI JOG-anak 2020. februar 29-ig szolo hatarozott iclore torteno megszerzesere 

A palyazo neve: 
Jam Tancrndhely Kulturalis Egyesulet 

cime: 
1132 Budapest. Csariady u. 7. 

kepviselo neve, cime: 
Balogh Laszlo Attila. 1043 Bp.. Berda J6zsef utca 10. 2/30 

Elerhetasegek (telefonszam és e-mail cim): 
Kapcsolattarto: Lazar Attila, +36 20 9344 431, lazy@mizu.hu  

A helyiseget kulturalis (konkret kulturalis) celra kivanom hasznalni. 

A helyisegben folytatando tevekenyseg koreben megvalositando konkret programok: 

EgyesuletOnk 2007-ben alakult. Eddigi munkank soran a tancbol es zenebbl kiindulO rendezvenyek 
szervezese, a tanc és a zene szeretetenek és fontossaganak nepszerusitese - mind a mozgasformanak, 
mind a szocialis-kozossegi mivoltanak eloterbe helyezese erdekeben - alit tevekenysegunk 
kozpontjaban. 

EgyesOletunk alapszabalyaban hosszb tavu tervkent je101te meg a kapcsolatteremtest es kozos 
projektek letrehozasat más, hasonlo teruleten mOkOdo nonprofit es forprofit szervezetekkel, a tagabban 
ertelmezett kulturalis és muveszeti tevekenyseg kepviseloivel. OrOmunkre az Egyesulet megalakulasa 
ota eltelt mintegy 10 ev alatt szamtalan egyuttmilikodo partnerrel sikerult szorosabb kapcsolatba kerulni 
e teruletekrol. Jelen palyazat kedvezo elbiralasa eseten konkret egyuttmukodesek formajaban kivanjuk e 
partnerek, szervezetek mukOdeset tamogatni. 

Az Ingatlan berleti joganak birtokaban az alabbi konkret tevekenysegeket kivanjuk tamogatni. 
megvalositani, egyOttmiikodo partnereinkkel karoltve: 

Szinhazi tevekenyseg: 
Szinhazi eloadasok letrehozasa, projektek tarsulatokkal, szinhazi csoportokkal (pl. Trambulin Szinhaz, 
Simorag TanCirkusz, Apollo Szinhaz, Kvazar Esemenyter, Uj Alkotomuhely Egyesulet. Aranymadar 
Alapitvany, Utolso Vonal Muveszeti Alapitvany, Vasas Muveszegyuttes stb.). 
szinhazi és zenei muhely mukbdtetese 

Partnerek tObbek kozott: 
Spiritusz Gyermek- és IfjOsagi Szinhazi 
Egyesulet 	 Formiusz Szinhazi egyesulet 
www. spiritu sz.h u 	 www.formiusz.hu  
Kepviseli: Csak Gybrgy 	 Kepviseli: Kovacs Eva Rebecca 

Egyeb eloadOmOveszeti tevekenyseg: 
A cirkusz egyre jobban keresett agazat, mely ma mar jOI keveredik más mCiveszeti agazatokkal: tanccal, 
szinhazzal, buveszettel stb. lgy ma mar t6bb alternativ agazatot is talalhatunk az utcai artistaktol a 
cirkusz-szinhazig. Jelen palyazatban meghirdetett ingatlan ez utobbinak adhat megnyilvanufasi teret, 



amely hianypatlb, mivel megfelelo hely. és tamogatas hianyaban jelenleg ez a mufaj nem jut szohoz 
kulturalis eletunkben. 

A magyar bbveszeletre, bOveszeink karrierbtjara, e muveszeti agazat megjelenesi lehetosegeire messzi 
mUltba visszatekinto. teijes ralatasunk birtokaban elmondhatjuk: a buveszet Magyarorszagon 
elhanyagolt muveszeti agazat. Jelen palyazatban meghirdetett ingatlan buyesz-szinhaznak és -iskolanak 
adhat helyet, amely hianypOt16. a megfelelo hely altal az epp kialakulOban 'eve) fiatal bOveszgeneraciot 
tamogatva visszanyerheti e muveszeti ág a becsuletet. 

Partnerek tobbek kozOtt: 

Magyar Zsonglor EgyesUlet 
	

Inspiral Cirkuszkozpont 
vvww.zsonglor.hu 	 www.inspiralcircus.hu  

Kepviseli: Gallyas Veronika 

TancmCiveszeti tevekenyseg: 
A tanccal osszefuggo tevekenysegek EgyesOletOnk fo profiljaba vagnak. Jelen palyazatban meghirdetett 
ingatlan megjelenesi lehetoseget ad mindenfele tanc ternajO rendezvenynek, eloadasnak, projektnek, 
sajat szervezesben vagy egyuttmOkodo partnerek bevonasaval. 

Kozossegi programok: 
Csaladi és felnott programok letrehozasa megszOlitjuk a helyi kiskozOssegeket, kozOssegi 
programokkal aktivizaljuk a kOrnyek lakOit, bekapcsolOdunk a helyi kulturalis eletbe, szinesitve a 
szabadidos programkinalatot; 
Teret kinalunk a nyugdijas korOaknak a kulturalt kikapcsolOdasra; 
Az Onkormanyzat fiatalokat megszolito kulturalis programjaiban kozremukOdunk, és szineszek 
kozrembkodesevel dramatikus gyermek és felnOtt foglalkozasokat hozunk letre. 

Partnerek tobbek kOzott: 
Pal Feri Alapitvany 
www.palferi.hu  
Kepviseli: Glaser Andras 

Az onkormanyzati egyUttmiikodes kereteben teendO, az Onkormanyzat Altai elfogadott 
kulturalis koncepcio colkitfizeseivel osszhangban lova vallalasok: 

Ferencvaros Onkormanyzatanak kulturalis koncepciOjaval osszhangban teret adunk a kulonbozo 
muveszeti agak (szinhaz, zene, tanc stb.) megjelenesenek, munkankkal aktivan tamogatjuk a keruletben 
zajlo kulturalis &let szinesiteset, hianypOtIO teruleteket vonunk be a periferiara szorult muveszeti agakbOl 
(bdveszet, cirkuszmiliveszet). A kulturat tagan ertelmezve teret kivanunk adni a mindennapok 
kulturajanak is (nemzeti ertekeink, hagyornanyok, szokasok, stb). A kerOletben elok, dolgozok és az ide 
latogatok bevonasaval kivanunk tovabbi kulturalis projekteket megvalositani, ahol ok lehetnek a 
kulturalis elet aktiv alakitoi (passziv befogadoi szerep helyett), amely egyben a kOzdssegepites és 
-fejlesztes eszkozekent is szolgal. 

KulbnOs hangsblyt fektetOnk projektjeink tervezese saran a fiatalok kulturalis eletenek fejlesztesere 
(amennyiben elnyerjuk a palyazatot. szeretnenk becsalogatni tobbek kOzott a kOzeli Budapesti Corvinus 
Egyetem diakjait programjainkra). az idoskoruak aktiv eletehez programlehetosegek biztositasara. 
valamint a generaciok kozotti hid epitesere a kultUra eszkOzeivel (pl. tanc, szinhaz, louveszet és cirkusz. 
valamint ezek keresztezeselool letrejovo egyedi ternaju rendezvenyek). 

Vallaljuk a kerulet lakosai reszere kedvezmeny biztositasat, a keruleti kartya elfogadasat. 

Csatlakozni kivanunk a keruleti Kulturalis Kerekasztal munkajahoz, amelynek megfogalmazott 
gondolatait Odvozoljuk. 



A helyisegben folytatando tevekenyseg, valamint az annak kereteben megvalositando programok 
es az egyLittmiikodes kereben vallaltak szemelyi felteteleinek és penzUgyi forrasainak 

bemutatasa: 

Egyesuletunk tagsaga és elnoksege folyamatos, aktiv szerepet vallal EgyesuletOnk mukOdeseben, ezen 
fe101 1 fo alkalmazott segiti az egyesuleti munkat. Jelen palyazat kedvezo elbiralasa eseten az Ingatlan 
berleti joganak birtoklasabol adOdo tObblet adminisztraci6 biztonsagos kivitelezese erdekeben tervezzuk 
tovabbi 1 fO foglalkortatasat. A projektek és konkret tevekenysegek sikeres megvalositasa erdekeben 
bevonjuk a munkaba az egyuttmukodo partner szervezetek tagjait. Egyesuletunk tamogatoi köre és 
partolotagsaga egyre no. Kozuluk is egyre tObb a tenni akar6 és tudO, sokszor Onkentes munkat, 
szervezomunkat vallalo. kulonbOzo kon.5 és erdeklodesd tag, akik sokat tudnak lenditeni egy-egy 
program letrejotten, igy oket aktivizalnunk feltetlenul &dames. Ugyanakkor tudjuk, hogy megbizhat6, jó 
munkahoz elengedhetetlen par elhivatott vagy megfizetett szakember. 

Egyesuletunk penzOgyi forrasai (tagdij, partolo tagdij és adomany) Egyesuletunk alapmukOdeset 
lehetove teszik. Az Ingatlan berleti joganak birtoklasa eseten a berleti dij és a kozuzemi dijak rendszeres 
kiegyenliteset egyuttmukodO forprofit parnerUnk tamogatasa biztositja, amennyiben az EgyesOlet 
Onerobol megoldani nem tudja. 

EgyOttmukOdo partner: 
Mizu Hungary Kft. 
1084 Bp. BacsO B. u. 12. 
Kepviseli: Lazar Attila, +36209344431 

A tevekenyseg vegzesere jogositO igazolas (cegkivonat, vallalkozOi igazolvany) szarna, kiallito 
hatosag megnevezese: 

Birosagi bejegyzes szarna. 12. Pk. 60724/2007/4 Nyilvantartasi szarn: 01-02-0012736 

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a Palyazati felhivasban meghatarozott nyilatkozatokat, 
igazolasokat. dokumentumokat nem csatolom e jelentkezesi laphoz, Ogy palyazatom ervenytelen. 
Vallalom, hogy a Berbeadoi ertesites kezhezvetelet kOvetoen kozjegyzoi tartozas elismero nyilatkozatot 
teszek, és azt a berleti szerzodes megkotese elOtt berbeadonak benybjtom. 
Vellalom, hogy a palyazati felhivasban megjelolt felteteleket teljesitem es elfogadom. a palyazat 
megnyerese eseten az errol sz616 ertesites kezhezvetelet koveto 30 napon bela berleti szerzodest 
kotok. 

A palyazati felhivasban megajanlott havi berleti dij Osszeget elfogadom, és egyben tudomasul veszem 
es elfogadom. hogy a berleti dij minden ev majus 1-jen 4 %-kal emelkedik. 

Budapest. 2017 ev marcius h6 20. napjan 

alairas 



1. 	rnelleklet 

Nyilatkozat atlathatosagral 

Alulirott Balogh Laszlo Attila 	mint a Jam Tancmilthely Kulturalis Egyesulet kepviseloje 
nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szolo 2011. evi CXCVI. 
tOrveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathatonak mindsUld szervezet, tekintettel arra, 
hogy 

1. vezeto tisztsegviseloi megismerhetbek, 
valamint 

2. az altalam kepviselt szervezet és annak vezetO tisztsegviselbi nem atlathatO 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado reszesedessel, 

Budapest, 2017. 03. 20. 



mclichict 

Nyilatkozat atkithatOsagr611  

Alt,lirott Balogh Laszlo Attila, mint a Jam Tancintihely Kulturalis Egyesulet cegiegvzesre jogosult 
kep■ iselOje nvilatkozom. how az altalam kepviselt szervezet a nemzeti vagyonrOI szolo 2011 eN,i 
CXCV1 torveny 3 § (1) bekezdes I pontja szerint atlathatonak minostilo szervezet, tekintettel arra, hogy 

1 tulajdonosi szerkezete. a penzmosas es a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol és 
megakadalyozasar61 sz616 tOrvenv szerint meghatarozott tenvleges tulajdonosi megismerheto. 

nem mindstil a tarsasagi adOral es az osztalekadaral szolo torveny szerint meghatarozott 
ellenerzott kulfoldi tarsasagnak, 

, 	a gazdalkodo szervezetben nines kozvetlenul vagy kozvetetten tObb mint 25%-os tulajdonnal, 
befolvassal vagy szavazati jougal biro jogi szemely, jogi szentelyiseggel nem rendelkezo 
gazdalkodo szervezet; 

vagy 

a gazdalkod6 szervezetben kozvetlentil vagy kon, etetten tobb mint 25%-os tulajdonnal, 
befolyassal vagy szavazati joggal biro jogi szemelv, jogi szentelviseggel nem rendelkezo 
gazdalkod6 szervezet tekinteteben az 1 es a 2 pont szerinti feltetelek fennallnak, illetve az az 
Europai Unit.) tagallamaban, az FurOpai Gazdasagi Tersegral szolO megallapodasban reszes 
allamban. a Gazdasagi Egytittmukodesi és Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan 
allamban rendelkezik adoilleteseggel, amellvel Magvarorszagnak a kenos adortatas elkerifieserol 
szolo egvezmenye van,; 

Budapest. 2017. Marcus 20. 

   

    

alairas 

belfoldi vagy kulfoldi jogi szernely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet altal toltendo ki 
a ket lehetaseg kriziil a nyilatkozat csak az egyik reszt szabad hogy tartalmazza, a szervezet tulajdonosi viszonyai 

szerint  11 11 11 1  

3.melleklet 

Nyilatkozat a kortartozasrel 

Aluhrott BalorTh Last.16 Attila (rivik antartasba vetch okirat szama: 01-02-0012736. a rn lh antartasba ye' cicr\ : 

Foy arosi TOr 11\ sick .14\ iscloje: Balogh Las/I6 Attila 

kepviseleteben kijelentcm. hogs a 	Jam Tancmiihelv Kulturalis Ei2■ estilet termastetes sicm,1\ i2.a/dasagi 

siervcietIciN it szervezet a/ allammal. es Ferencvaros Onkormam tata ■ at stemben 

new rendelkezik 

Iciart tarto/assal alam 

nein indult ellene felszAtnolasi eljAras, nem all vegelszArnolas vagy csiideljaras hatalya alatt. 

Budapest. 2017. marcius 20 

1, 7( 

alairas 



Tovabbi inforanici61, a Jaw Taticmidiel■ 	 1,2gyesiilet-rill 

A Jam TancmLihely Kulturalis Egyesulet Csanady u. 7. szam alatti szekhelyet és telephelyet nemregiben 
elvesztette, inert a szerzodese lejart es a tulajdonos — koranal fogva - inkabb eladni szeretne a 
tovabbiakban a helyiseget, mint kiadni. 
Szerencses mOdon a XIII. kerulet Kult13 divizioja is kiirt egy palyazalot. amit meg is nyertunk, igy az 
EgyesOlet megkapja i,j szekhelyet, telephelyet a 1132 Bp. Vaci Ut 50 szam alatt levo „Vizonto 
Pinceklubban'', ahol lesz tObb terem is, igy a korabbi - fokepp tancoktatasal, tancos rendezvenyekkel 
kapcsolatos - programjaihoz ujra biztositott a helyszin. A szerzodest epp a napokban irjuk ala. 

Ezzel egy idoben és a tbrvenyi valtozasok okan is, amOgy is aktualissa valt az egyesulet alapito 
papirjaiban valtortatni. igy nem csak a szekhelyet, hanem tovabbi adatokat is valtortatunk. 

Mivel mar egy ideje nem csak a tanccal foglalkozik az egyesijlet, ezt szeretnenk mind a tevekenysegunk 
leirasaban, mind az egyesOlet neveben is megjeleniteni. El is keszitettuk az ehhez szukseges iratokat, 
amiket alabb csatolok, de a fent emlitett szekhellyel kapcsolatos szerzOdesre varva meg nem tudtuk 
beadni a birOsag fele, igy termeszetesen ezeket a birosag meg nem jegyezte be. 

Az egyesulet jelenlegi adatai a kOvetkezok: 

Teljes nev, Jam Tancrniihely Kulturalis Egyesulet 

Rovid nev: Jam Tancmuhely 

Szekhely: 1132 Budapest, Csanady u. 7.  

AdOszam: 18129346-1-41 
Nvil\ araartasba veva sten Fovarosi Torvenyszek 
Nyilvantartasi szam: 01-02-0012736 
Vegzes: 12. Pk. 60724/2007/4 	kelte: 2007.11.05. 

Bankszamla: 14100103-89940649-01000004 

NSzOR-kategoria: 92 Tomegsport, jatek, szabadido 
Fotevekenyseg 9499 - M.n.s. egyeb kozossegi, tarsadalmi tevekenyseg 

Kepviseli Balogh Laszlo Attila 

Levelezesi cim 1084 Bp. Bacso Bela utca 12. 

A palyazattal kapcsolatban a kapcsolattarto: Lazar Attila +36209344431 laz-v .:-11n.  

A palyazathoz csatolt tovabbi iratok: 

- Jam Tancmuhely Kulturalis Egyesulet elnokenek, Balogh Laszlo Attilanak alairasmintaja 
- 2007 11.05-ei Vegzes az egyesulet bejegyzeserol 
- 2017.01.26-ai Vegzes az egyesulet utolsa valtozasbejelenteserol 
- Az egyesulet legujabb alapito okirata (Meg nem beadott, uj szekhelynyilatkozatra varunk) 

alairas 
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PALYAZATI FELHiVAS 

Budapest Fovaros IX. Kerulet Ferencvaros Onkormanyzatanak Kulturalis, 
EgyhazUgyi es Nemzetisegi Bizottsaga 

nyilvanos palyazatot hirdet 

az Onkormanyzat kizarOlagos tulajdonat kepezo, 
a palyazati felhivasban megjelolt nem !aids celjara szolgalci helyiseg 

berleti joginak megszerzesere kulturalis tevekenyseg celjara 
az onkormanyzattal tortoni)" egyOttmilkodesi kOtelezettsoggel 

A meghirdetett nem lakas celjara szolgalo helyiseg 

Budapest IX. Raday u. 32. faldszint III. szarn alatti, 314 m2  nagysagii, utcai 
bejaratu fOldszinti, nem laic& celjara szolgalO helyseg 

A helyisegre vonatkozo berleti jog 2020. februar 29. napjaig szblo hatarozott idore 
szerezheto meg. 

A helyisegben kizarolag kulturalis tevekenyseg folytathato. 

A helyiseg berbeadaskori berleti dlja: 43.646 Ft/hO + afa osszeg, mely a 
helyisegben folytathato tevekenyseg, valamint az Onkormanyzattal tOrteno 
egyOttmOkodesi ketelezettseg figyelembevetelevel kerult meghatarozasra. 

A helyiseget jelenleg jogclm nelkuli hasznalo hasznalja. A helyiseg ingosagoktOI 
kiiiritett allapotban kerul berbeadasra, a helyisegnek nem tartozekai a jelenlegi 
hasznal6 berendezesi targyai. 

I. PALYAZATI FELTETELEK 

Palyazni a jelen palyazati felhivasban meghatarozott mOdon, az 1. szamu 
mellekletet kepezo jelentkezesi lap kiteltesevel és a kesabbiekben meghatarozott 
nyilatkozatok es iratok csatolasaval lehet. 

A jelentkezesi lapon a palyazOnak — tObbek kozOtt — meg kell hataroznia a 
helyisegben altala folytatni kivant konkret kulturalis tevekenyseget, a konkret 
kulturalis tevekenyseg soran megvalOsitando programokat, valamint meg kell 
jelolnie az Onkormanyzati egyUttmukades kereteben teenda, az Onkormanyzat 
altal elfogadott kulturalis koncepcio celkituzeseivel esszhangban lava vallalasait. 
Egyben meg kell hataroznia a tevekenysegek szernelyi felteteleit és penziigyi 
forrasait. 

Palyazatot nvuithat be:  
1. egyeni vallalkozoi igazolvannyal rendelkezo termeszetes szemely, 
2. a nemzeti vagyonrol sz616 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja 

szerint atlathatonak minasalo szervezetek (PI: jogi szemely, jogi 
szernelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag, civil szervezet, 
kOzhasznu szervezet) 

amely a berleti szerzodesben vallalja, hogy a tOrvenyben eloirt beszamolasi, 
nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kOtelezettsegeket teljesiti, helyiseget a berleti 
szerzodesi eloirasoknak es a berbeadOi rendelkezeseknek, valamint a 
meghatarozott hasznositasi celnak megfeleloen hasznalja, a Berbeado altal 



engedelyezett alberlet, 0zemeltetesi szerzodes eseten kizaralag termeszetes 
szemelynek, vagy atlathat6 szervezetnek adja alberletbe vagy Uzemeletetesbe. 

A palyazat ervenytelen, amennyiben a helyisegben vegezni kivant tevekenyseg a 
palyazathoz benyujtott cegkivonatban, alapit6 okiratban illetve egyeni 
vallalkozasr61 kiallitott igazolasban a palyaz6 Altai vegezhet6 tevekenysegek 
kOzOtt nincs feltuntetve. 

A palyazaton reszt vehet: 
a) aki irasbeli nyilatkozataval elfogadja a havi berleti dij Osszeget, 
b) aki irasbeli nyilatkozataval elfogadja, hogy a berleti dij minden ev 

majus 1-en 4 %-kal emelkedik, 
c) aki vallalja, hogy a Berbeadoi ertesites kezhezvetelet kOvetoen 

kOzjegyzoi tartozas elismer6 nyilatkozatot tesz, es azt a berleti 
szerzodes megkOtese aloft berbeadOnak benAtja, 

d) amennyiben a palyazo belfOldi vagy kulfOldi jogi szemely vagy jogi 
szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdalkodO szervezet, ugy az 1. 
szarnü melleklet szerinti nyilatkozatot cegszer0en alairva 
palyazatahoz csatolta 

e) amennyiben a palyazo civil szervezet vagy vizitarsulat, Ogy a 2. szamu 
melleklet szerinti nyilatkozatot cegszeruen alairva palyazatahoz 
csatolta. 

II. ALTALANOS PALYAZATI FELTELEK 

A palvazatnak tartalmaznia kell:  
1. a palyazati jelentkethsi lapot (a Polgarmesteri Hivatal Humanszolgaltatasi 

Irodajanak Ugyfelszolgalatan a 1096 Budapest, Lenhossek utca 24-28. Fsz. 
szam alatt szerezhet6 be vagy a www ferencvaros hu honlap aktualis palyazati 
kiirasbol let6Ithet6) 

2. egyeni vallalkozoi igazolvannyal rendelkezo termeszetes szemelynel 
• az egyeni vallalkozoi igazolvany 30 napnal nem regebbi kozjegyzo 

Altai hitelesitett masolatat, vagy 
• az Okmanyiroda/Kozigazgatasi 6s Elektronikus Kozszolgaltatasok 

Kozponti Hivatala Altai kiallitoft hatosagi bizonyitvanyt; 

3. cegbirosignal bejegyzett gazdasagi tarsasagnal 30 napnal nem regebbi, 
kozjegyz6 Altai hitelesitett cegkivonatot, hiteles alairasi cimpeldanyt; 

4. civil szervezet eseteben hitelesitett alapito, letesitt5 okiratot, 30 napnal 
nem regebbi hiteles igazolast a birosagi nyilvantartasba vetelrol, 
valamint hiteles alairasi cimpeldanyt; 

5. palyazoi nyilatkozat, hogy a Budapest Favaros IX. KerOlet Ferencvaros 
Onkormanyzataval szemben nincs lejart dij- és adotartozasa (3. 
melleklet); 

6. palyazoi nyilatkozat, ho9y nem indult ellene felszamolasi eljaras, nem all 
vegelszamolis vagy csodeljaras hatAlya alatt (3. melleklet); 

7. Atlathatosagra vonatkozo nyilatkozatot az alabbiak szerint: 

amennyiben a palyazato belfoldi vagy kulfoldi jogi szemely, tigy a 2. 
melleklet szerinti nyilatkozatot cegszertien alairva, 
amennyiben a palyazo civil szervezet vizitarsulat, tigy a 1. melleklet 
szerinti nyilatkozatot cogszertien alairva. 
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A palvazati ajanlatokat espy eredeti peldanvban, zart boritekban 

2017. marcius 21. napjan 16 &big kelt szemelyesen benytijtani 
a Polgarmesteri Hivatal Humanszolgiltatasi Irodajan 

(1096 Budapest, Lenhossek u. 24-28.111. em. 321.) 

A ZART BORITEKRA 

„KULTURAL1S PALYAZAT R32" 

JELIGET RA KELL IRNI 

A palvazati aianlatokat tartalmazo Lift boritekok bontasara  

2017. marcius 22. nap* 9 orakor kelt' sor 
a Polgarmesteri Hivatal Humanszolgaltatasi Iroda 

1096 Budapest, Lenhossek u. 24-28. III. em. 329. szarn alatti hivatalos 
helyisegeben 

Az ajanlatok felbontasanal a Kiiro, illetve az azt kepviselo szemelyeken kiv01 jelen 
lehetnek a palyazOk, valamint az altaluk irasban meghatalmazott szemelyek, as a 
ferencvarosi Onkormanyzati kepviselOk. 

Felhivjuk a palyazok figyelmet, hogy hianypotlisra egy alkalommal van 
lehetoseg, amely nem modosithatja a benytijtott palyazat tartalmat. 

A helyiseg 
MEGTEKINTESE, TAJEKOZTATAS 

A palyazati hirdetmenyben feltlintetett helyiseg az alabbi idopontokban tekinthet6 
meg: 

2017. marcius 6-án 11-13 kezOtt 

2017. marcius 13-an 15-17 kOzOtt 

A palyazattal kapcsolatos informaciO adasara jogosult szemelyek: 

- Vagyonkezelesi Iroda: Janitz Gergo csoportvezet6, Budapest, Raday u. 
26., tel.: +36/1-215-1077/510 

- Humanszolgaltatasi Iroda: dr. Kelemen MiklOs Sandor civilreferens, 
Budapest, Lenhossek u. 24-28., tel.: +26/1-215-1077/383 

A palyazatok elbiralasa 

A palyazatokat a Budapest F6varos IX. Kerillet Ferencvaros onkormanyzatanak 
Kulturalis, EgyhazUgyi és Nemzetisegi Bizottsaga biralja el az alabbi szempontok 
alapjan: 

- a helyisegben folytatni kivant konkret kulturalis tevekenyseg, 
- a konkret kulturalis tevekenyseg soran megvalositandO programok, 
- az Onkormanyzattal tOrteno egylittmukedes soran vallaltak, 

A palyazat ervenytelen: 
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amennyiben a leadasi hataridot kOvettien erkezett, 
a palyazat hianyosan kerult benyiljtasra, 
a nem szemelyesen benAtott palyazat, 
amennyiben a palyazo ellen a NAV-nal vegrehajtasi eljaras van 
folyamatban, adbszarna felfOggesztesre kerult, 
amennyiben a helyisegben vegezni kivant tevekenyseg a palyazathoz 
benyiljtott cegkivonatban, egyeni vallalkozasrol kiallitott igazolasban, illetve 
az alapito okiratban nincs feltuntetve a palyazO altal vegezheto 
tevekenysegek kOzOtt, 
amennyiben a palyazati jelentkezesi lapot hianyosan tolti ki (kOlOnOsen 
nem hataroz meg konkret tevekenyseget, nem hataroz meg az 
Onkormanyzati egyuttmiikeides kereteben vallalasokat, nem teszi meg a 
szukseges nyilatkozatokat), 
a KiirO hianypotlasi felszOlitasa ellenere sem potolja a megallapitott 
hianyossagokat. 

A palyazatok varhatoan aprilis hOnapban kerOlnek elbiralasra, melynek 
eredmenyerol a palyazok, a szerzadesktites idOpontjarOl a nyertes palyazO 
postai uton kapnak ertesitest. A palyazatok elbiralasara vonatkozO &kites a 
www. ferencvaros. h u portalon is ktizzetetelre kerul. 

A Kiiro fenntartja maganak a jogot, hogy a palyazatot indokolas nelkul 
eredmenytelenne nyilvanitsa. 

A meghirdetett nem !aids celjara szolgalo helyisegekre vonatkozo 
kdtelezettsegek, illetve feltetelek 

1. A helyisegre a berleti szerzodes kizarOlag az Onkormanyzat as a nyertes 
palyazO kOzOtt kc5tendo egyiittmilikOdesi megallapodas (melynek tartalma 
tobbek kOzOtt a berlo egyuttmuktidesben vallalt kOtelezettsegeirOl szO16 
evenkenti beszamolo is) megkOteset kovetoen jOhet !etre. 

2. Az Onkormanyzat a nem lakas celjara szolgalo helyiseget jelenlegi, palyazok 
altal megismert muszaki allapotukban adja berbe. BerbeadO a nem lakas 
celjara szolgalb helyisegek helyreallitasaval — beleertve a szabvanyos 
meithelyek kialakitasaval és meroorak felszerelesevel, valamint a 1)&16 altal 
folytatni kivant konkret tevekenysegenek kialakitasaval - Oro koitsegeket nem 
teriti meg. 
A helyisegben tOrteno barmely muszaki engedelyezteteshez WU% 
valtortatast, atalakitast !Dario a berbeada jOvahagyasaval vegezhet. 
Az ingatlan berbeado altal engedelyezett felujitasa, atalakitasa eseten az 
adott tarsashaz hozzajarulasara, illetve a szukseges engedelyek 
beszerzesere vonatkothan az Onkormanyzat felelOsseget nem vallal, berlo 
karteritesi igennyel nem lephet fel. 

3. A tulajdonos onkormanyzat lehetoseget biztosit a palyazoknak arra, hogy a 
helyisegek, illetve a tarsashazak muszaki allapotat megismerjek. A kiirO 
felhivja a palyazok figyelmet, hogy az ingatlanok, illetve a tarsashaz muszaki 
allapotanak megismerese, felmerese a palyazo feladata, ezert a 
kesObbiekben a tulajdonos onkormanyzattal szemben szavatossagi igennyel 
nem elhetnek. 

4. A ktilOn szolgaltatast biztosito mertiOrakra (villanyora, gazOra) a koziizemi 
szolgaltatOkkal kultsn szerzodest kell kOtnie a nyertes palyazonak, az ezzel 
jarb atirasi koltsegeket a Budapest Fovaros IX. Kerulet Ferencvaros 
Onkormanyzata nem teriti meg. 
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5. A havi berleti dij a viz-, csatorna-, valamint a szemetszallitasi dijat nem 
tartalmazza. A nyertes palyazO kOteles a viz-, csatorna hasznalatra, valamint 
a szernetszallitasra a szolgaltatOval kOzvetlentil — a berleti szerzodes 
megkOteset keiveto 30 napon bell)! - szerzodest katni. A szerzodes 
megkOtesenek idopontjaig a berlo a berbeadonak a lakasok és helyisegek 
berletere, elidegenitesere és megszerzesere vonatkozo szabalyokrOl sz616 
7/2006.(111.10.) Onkormanyzati rendelet 10. sz. melleklete szerinti atalanydijat 
kOteles fizetni. 

Berlo a helyisegre berlOtarsi jogviszonyt nem letesithet, a helyiseg alberletbe, 
Ozemeltetesbe adasahoz berbeado hozzajarulasat kell kernie. 

BerbeadO a szerzodest felmondhatja, ha ber16 
a) a berleti szerzadesben, valamint az egyOttmOkOdesi megallapodasban 

foglalt felteteleket megserti, 
b) a berfizetesi kOtelezettseget felszOlitas ellenere sem teljesiti, 
c) a berleti szerzOdesben rOgzitett tevekenysegt6I eltero más tevekenyseget 

vegez, 
d) a helyiseget engedely nelk01 alberletbe, 0zemeltetesbe adja, 
e) a berlo az eloirt hataridon belLil nem kOti meg keavetlen01 a szolgaltatoval a 

szerzodest (kOlOntisen a viz-, csatorna es szernetszallitasra), 
f) a berlo a kOzvetlentil szolgaltatOval kOtott szerzodes alapjan nem fizeti meg 

szolgaltatonak a (viz- csatoma-, szemet-, elektromos aram-, gazhasznalat) 
dijakat, 

g) a szomszedos lakasokban a zajterheles, por, biiz és karos anyag 
jogszabalyokban eloirt ertekenek tullepese eseten 

h) a 1)&16, illetve az alberIO vagy Ozemelteto a berleti szerzodes megkOteset 
(alberletbe, 0zemeltetesbe adas engedelyezeset) kiivetoen beallott 
kOrulmeny folytan mar nem minelsOlatlathatO szervezetnek, 

i) a jogszabalyban eloirt, egyeb lenyeges kOtelezeftsegeit nem teljesiti, 
j) a helyiseg epitesi engedelyezesi vagy telepuleskepi bejelentesi eljaras 

hatalya ala tartozO atalakitasat erre vonatkozO hozzajarulas nelkul vegzi el. 

Barleti jogviszony megszCinese eseten a berlo kOteles a helyiseget tisztan, 
rendeltetesszer0 allapotban berbeadonak visszaadni. 

Tajekortatjuk a palyazOkat, hogy 
b) helyiseg berleti dijat AFA fizetesi kotelezettseg terheli, 
c) a helyiseg hasznalatanak, hasznositasi modjanak megvaltortatasa 

kapcsan a tarsashazakrol szolO 2003. evi CXXXIII. tOrveny (kOlOntisen a 
17-19.§-ai) rendelkezesei az iranyadOk. 
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PALYAZATI JELENTKEZESI LAP 
Budapest IX. Raday u. 32.fOldszint III. szam alatti, 314 m2  nagysaci, utcai 

bejaratti, fOldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyseg berleti joganak 
megszerzesere kulturalis tevekenyseg celjara 

Onkorrnanyzattal torten6 egytittmakiidesi kOtelezettseggel 

Alulirott palyazati ajanlatot teszek a Budapest Favaros IX. Ken:,let Ferencvaros 
Onkormanyzata altal meghirdetett Budapest IX. Raday u. 32. faldszint III. szam alatti, 
314 m2  nagysag6, utcai bejaratu, fdldszinti, nem lakas celjara szolgalo helyseg 

BERLETI JOG-anak 2020. februar 29-ig szolo hatarozott iclOre torten6 
megszerzesere 

Elerhetosegek 	(telefonszam és e-mail 	 cim): , 
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A helyiseget 	  (konkret 
kulturalis) calm kivanom hasznalni. 
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A helyisegben folytatando tevekenyseg 

. ....... 

AZ onkormanyzati egyOttmOkOdes kereteben teendo, az Onkormanyzat Altai 
elfogadott kulturalis koncepcid celkituzeseivel Osszhangban leva vallalasok: 

	

7 r, 	- ( 	,,,t,,, \ 

	

-1 , 	C -,....,(1, 	x_  N, 	i 	 al  

4,._,., 	f' 
( i 	,-,1' 	-. ''',...

11 

	 ` 

( 
. y2 .■-■'.( 

1  
't'.  g“ CI ,:, i A 

(1'  

/ .' 
C. 1. C.t.,)k 	/' i  " ''  

r 	 11 

	 L  '-. 'A  1  

6 



A helyisegben folytatandO tevekenyseg, valamint az annak kereteben megvalositandO 
programok es az egyUttmiikodes koreben vallaltak szemelyi felteteleinek es penzilgyi 
forrasainak bemuttasa: 

• r 

A tevekenyseg vegzesere jogosito igazolas (cegkivonat, vallalkozoi igazolvany) szama, 
kiallfto hatOsag megnevezese: 

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a Palyazati felhivasban meghatarozott 
nyilatkozatokat, igazolasokat, dokumentumokat nem csatolom e jelentkezesi laphoz, Ogy 
palyazatom ervenytelen. 
Vallalom, hogy a Berbeadoi ertesites kezhezvetelet kOvetaen kazjegyziii tartozas 
elismero nyilatkozatot teszek, és azt a berleti szerzodes megkOtese elatt berbeadOnak 
benyOjtom. 
Vallalom, hogy a palyazati felhivasban megjelalt felteteleket teljesitem és elfogadom, a 
palyazat megnyerese eseten az ert-01 szOIO ertesites kezhezvetelet ktiveto 30 napon be101 
berleti szerzodest kOtOk. 

A palyazati felhivasban megajanlott havi berleti dij Osszeget elfogadom, és egyben 
tudomasul veszem és elfogadom, hogy a berleti dij minden ev majus 1-jen 4 %-kal 
emelkedik. 

Budapest, 	ev 	  ho 	 napjan 

 

   

  

alairas 
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alairas 

1. melleklet 

iNyilatkozat atlathatosagrol 
;  	y 

Alulirott 	 , mint a 
kepviseloje nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szervezet a nemzeti vA6yonn51 
szolo 2011. evi CXCVI. terveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathatonak 
minos016 szervezet, tekintettel arra, hogy 

1. vezeto tisztsegviselai megismerhet6ek, 

valamint 

2. az altalam kepviselt szervezet és annak vezet6 tisztsegviseloi nem 
atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado 
reszesedessel, 

Budapest, 2017. 

Civil szervezet illetve vizitarsulat altal kitOltenclO 
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2. melleklet 

Ny ilatkozat atlathatosagr011  

AlulirOt  	., 	 mint 	 a 
	 egjegyzesre jogosult kepviseli5je nyilatkozom, hogy az 

altaldn kepviselt szervezet a nemzeti vagyonrOl sato 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) 
bekezdes 1. pontja szerint atlathatonak minosulo szervezet, tekintettel arra, hogy 

1. tulajdonosi szerkezete, a penzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megelozeserol 
és megakadalyozasarol szolo torveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa 
megismerheto, 

2. nem minOsul a tarsasagi adon51 és az osztalekadOrol szolo torveny szerint 
meghatarozott ellenorztitt kiilfOldi tarsasagnak, 

3. gazdalkodo szervezetben nincs kozvetlentil vagy kOzvetetten tab mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal birO jogi szemely, jogi 
szemelyiseggel nem rendelkezO gazdalkodo szervezet; 

vagy 

a gazdalkodo szervezetben kOzvetlenill vagy kozvetetten tobb mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biro jogi szemely, jogi 
szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodO szervezet tekinteteben az 1. és a 2. 
pont szerinti feltetelek fennallnak, illetve az az Europai Unió tagallarnaban, az 
EurOpai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi 
Egylit-tmtikOdesi és Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban 
rendelkezik adOilletoseggel, amellyel Magyarorszag,nak a kettos adortatas 
elkeriilesertil szolo egyezmenye van,; 

Budapest, 2017.  C  
r 

 

  

   

  

alairds 

 

' belfoldi vagy kiilfoldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet altal 

toltend6 ki 
a ke't lehetoseg kozUl a nyilatkozat csak az egyik reszt szabad hogy tartalmaua, a szervezet tulajdonosi 

viszonyai szerintMl!!!! 
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KULTURALIS PALYAZAT R32 - Nyilt - szin MCiveszeti és oktatasi Egyesiilet 

Tisztelt Ferencvarosi onkormonyzat kepvisel6 testiiletel 

Alulirott Antal Szabolcs az Absolute Collection Kft ilgyvezetoje tab eve a Ferencv6rosi Onkormanyzat 

zOkken6mentesen fizeto, problema mentes iroda bed& vagyok, jelenleg 4 db iroda berlettel a 

TatoIto utca 66 sz6m aloft a fsz 1-4 irodthkat berlem. 

Jelenlegi palyazatot az Nyilt - szin MOveszeti és oktatasi Egyesiilet neveben palyazzuk. 

Szeretnenk a Budapest IX. Raday u. 32. foldszint111. szam alatt egy kulturalis klubot letrehozni, ahova 

a Ferencvarosi lakosok szeles korben jarhatnanak az altalunk kinalt programokra, melyek a 

kovetkezok: 

Ferencvarosi filmklub/ maveszi filmek vetitese, majd hangos és kik& film elemzes a 

nezakkel és Geczy David filmrendez6vel filmesztetOval, aki jelenleg is vezet Budapesten filmklubokat. 

• filmklub felnotteknek - havi 2 alkalommal 

• filmklub Ferencvarosban 616 killfoldieknek - havi 1 alkalommal 2017 szept. 30-ate)! 

• filmklub egyedulallG parkeresoknek 25-45 eves korig - havi 1 alkalommal 2017 nov. 30461 

• filmklub Ferencvarosi gyerekeknek és szuloknek - havi 1 alkaiommal 2018 jan. 31461 

• filmklub Ferencvarosi nyugdijasoknak - havi 1 aikalommal 2018 jan. 31461 igeny eseten 

Ferencvarosi kamara szinhaz/ Vaszk6 Bence - szinhaz rendez& szfriesz és felesege 

Bende Kinga - szineszn6 szervezeseben. 

• senhazi eldadasok/ kamara darabok - havi 2-4 alkalommal igeny szerint 

• irodalmi est - havi 1 alkalommal 

• szinjatszo kör - havi 2-4 aikalommal igeny szerint a Ferencvarosi kozepiskolak bevonasaval 

• vendeg szinhazak meghivasa - havi 1-2 aikalommal igeny szerint 2017 szept. 30-at61 

Ferencvarosi kiallitas terem/ Horvath Helen Sara - festomOveszna és kiallitas rendez6 

szervezeseben. 

• kiallitas rendezese - kepzo muveszek, vagy alkoto csoportoknak havi 1 alkalommal 

K4sobbi celok: fenti programokat - meiyekre kifejezett igeny mutatkozik és mtikbdtetesiik kozep-

tavon is rentabilitas, meg tobb aikalommal rendeznenk meg. 

Promotalas: Internet feliileten prezentalnank a programjainkat. 





A Nyilt-Szin Oktat6si és Meiveszeti Egyesiilet (Open- Colour Society) R6day u. 32 sz6m alatti 

kulturalis berlemenyt és a fent munk6kat a kovetkeza tagjaival és kollegoival miIkeidtetne: 



VaszkO Bence - szinhaz rendezo, szinesz 

Horvath Helen Sara - kiallitas rendez& festamilvesz 

Bende Kinga - szinesz, 

Geczy David - filmrendezo, filmklub vezeto, film eszteta 

Antal Szabolcs - fotos, filmklub szerveza 

Figyelmdket koszonettel: Nyilt-Szin Oktatdsi és Mayeszeti Egyesiilet 



A Nyilt-Szin Oktatasi és Milveszeti EgyesUlet celjai és tevekenysege 

(Open- Colour Society) 

1, celja 

• A jov5 generociajdnak fejlesztese killonbOz6 mOveszeti agak segitsegevel. A fiatalokat a 

kreativ gondolkodis fele terelni. 

• Szinhazi dorabokon keresztiil az embereket kozelebb hozni sojat magukhoz. Uj 

tapasztalatoj vilagszemleletA gondolkozasi modokat nyitni. Kapcsolatot teremteni uj 

kozossegek letrehozasaval és megtartasaval. 

• -KOlonbozo mOveszeti agak osszekapcsolasa Utjan, az osszmuveszeti neveles. 

• Embersegre neveles. Az embert tanitani arra, hogy kapcsol6dni tudjon Ujra a termeszethez és 

Onmagahoz. Tisztelet magunk és a korillottlink lev6 vilag fele. 

• Mavesztelep, kozossegi ter Mtrehoz6so, amely alland6an biztositja a programok helyszfnet, 

milhelymunkak. 

2, tevekenysege 

• szinhazi el6adasok, kozOnseg talalkozOk 

• Workshop-ok 

• Filmvetitesek 

• Kiallitasok 

• Gyerek napkozik,taborok,csoportfoglalkozas,kezmOves foglalkozas 

• Konyvkiadas 

Vaszko Bence rovid oneletrajz 

1985 jauar 11-en sztilettem Budapesten. A kaposvari Egyetem szinesz szakanak elvegzese utan 

Nyfregyhazara szerzadtem a Moricz Zsigmond Szinhazba, ahol 7 evig eltem. ebben az id6szakban az 

orszag minden terUleten jatszottam,majd egy evet Debrecenben tOltottem szerzodesben. A videki 

szinhazak fesztivaljan a Theatrum , a legjobb videki szinesz dijjal jutalmazott. Samos faszerep utan, 

tobb darabot rendeztem, kortiluk j6 nehany jelenleg is repertoaron van a budapesti Nemzeti 

Szinhazban es a nyiregyhazi Moricz Zsigmond Szinhazban is. A szinhaz mellett hivatasomnak tekintem 

a nepmCivelest, a mai napig reszt veszek a Pajtaszinhaz projektben, melyben videki telepuleseken 

eloadasokat hozunk letre,melyeket a Nemzeti Szinhazban mutatunk e minden evben. Fontosnak 

tartom a fiatalsag szinhazra neveleset. Tobb even keresztal voltam szlneszmesterseg tanar 

gimnaziumban. Jelenleg is reszt veszek egy ilyen programban a Jozsef Attila Szinhazzal egyUttmOkOdve. 

2016 ota a Jozsef Attila Szinhaz tagja vagyok. 

Nyilt-Szin-Haz tervezete 

Szandekunkban all a mar a Studio K altal letrehozott makod6 eloadasok kozul nehanyat repertoaron 

tartan'. Nem titkolt szandekunk, hogy a mar bejaratott kozonseget megtartsuk es tovabbi uj  

elaadasokkal Lijabb tarsadalmi reteget sz6litsunk meg. osszekotteteseinken es kapcsolataink 



lehettive teszik, hogy vencleg eloadasok keruljenek bemutatasra egyatrniikodve videki szinhazakkal 

is. Celunk, hogy sokfele stflusban és m0fajban valogathasson a kozonseg. Minden korosztalynak 

szeretnenk eloadast. Fontosnak tartjuk az Onnepek kozosseg teremt6 erejet,ezert hetente egy 

nemzetkozi unnep kora epitenenk egy napot. Szeretnenk lehetOseget adni arra, hogy a nez6k 

el6adas utan szemelyesen talalkozhassanak a mCiveszekkel, kOzonsegtalalkozok formajaban. 

Letrehoznank szinjatszOkort a keruletben tanul6 kozepiskolasok szamara. Tovabbi celkitOzesunk egy 

osszmOveszeti fesztival letrehozasa évente. 

Jelenleg ezekkel a megMvei kesz el6adasokkol indltancink a szinhoz makodeset: 

1, Ltidas Matyi - gyerekeknek 

Nagy szereplo. Zenes. Egy bras. Szamtalan rendezvenyen reszt vettUnk vele. 

2. Ahol megszakad- iskolosoknak 

Zavada Peter 'Ahol megszakad' cim0 verseskoteteb61 kesziilt, szerelmi tortenet zenes 

betetekkel. Nagy szereplos. A kozepiskolasok a celkozonsege. Az Rs9 szinhaz fesztivaljan kijlondijjal 

jutalmazott produkcio. 

3. Gerecz Attila-megemlekezesekre,kolteszetnapjara,nemzeti unnepekre 

60 perces melte, megemlekezes Gerecz Attilarol. Eloadjak Pregitzer Fruzsina (Jaszai 

Mari dijas szineszn6), Rak Zoltan (Sobs Imre dij), Bende Kinga, VaszkO Bence, zenejet szerezte 

as jatssza Olajos Gabor harom zenesztarsaval, Vamosi Mate tancol az el6adasban. 

„A darab a kblto else,, 1954-ben in Igy bocskorosan cfmii verseral kapta nevet, ezzel szeretnenek emleket 

allitani Gerecz Attilanak és az 1956-os forradalom hoseinek.A versek nagy reszet megzenesitetta, a negy tagti 

zenekar kiseri, illetve kiegesziti az eloadOk dalait, tancait. Vezermotivum a zeneben és a koreografiakban a nepi 

vonal, amelyet a zeneben zenei groove-ok, a tancban modern stilus6 elemek szinesitenek.Gerecz Attila 

fiatalabb koraban versenyszeriien sportolt, 1949-ben lett a magyar ottusa-valogatott kerettagja. 

Pisztolylovesben legyorte kestibbi olimpiai- és vilagbajnok Benedek Gabon, emellett kitunoen lovagolt, vivott, 

futott, Uszott es versenyszeriien sielt is. Sportkarrierjet 1950. december 8-i letartortatasa torte derekba; az 

OsszeeskOves és hazaarulas vadjaval birosag ele allitott Gerecz vegul 15 ev bortonbuntetest kapott.1954-ben az 

arado Dunat atuszva szokiitt meg a vaci bortonbol, am nem sokkal kesobb elfogtak, a szokesert tovabbi harom 

ev szigoritott bartonnel st.ijtottak. A fogsagbol 1956. oktober 23-ai forradalom raven szabadult ki, majd 

csatlakozott a szabadsagharcosokhoz. A kolto november 7-en, az utcai harcok soran vesztette eletet." Vaszko 

Bence — MTI — 

4, Martin Mcdonagh: Pornaember 

szindarab,fekethumorral 

Az agresszi6 vilaga 

A latin „ad gressum" — melleallas — ige evolUcioja „szep" karriert futott be az emberi tortenelem fejleidesenek 

evszazadai alatt. 

Ma az agresszion megvalosult tamadasi szandekot, kat fel kazul az egyik karara, hatranyara letrejOtt eroszakos 
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Szajon Mitt Tigris 

Nemzeti Szinhaz Olt Tamas 

Rejto Jena elete es travel alopjcin irta: Olt Tomos es Vaszko Bence 

Szajon lott tigris 

Olt -lamas Rejto Jends, sanzonos, kalandos, legios, fordulatos, tizennegy karatos estje, 

zenekkel és minden bizonnyal! 

6, 



RAK ZOLTAN 
VARGA BALAZS 
NAGYIDAI GERGO 
VASZKO BENCE 
OLAJOS GABOR 

VASZKO BENCE 

• L. qte.,1,11,on 

cselekedetet, viselkedest ertunk, mely szandekosan sort vagy rombol. 

Jean-Jaques Rousseau szerint az ember termeszetes allapotaban joindulatu, baratsagos leny, csak a korlatokat 

allito tarsadalom kenyszeriti ki beldle az agressziot és az aljassngot. 

Sigmund Freud velemenye, hogy eredendoen vadallat, és csak a tarsadalom adta rend és torveny tudja 

lefekezni. 

Konrad Lorenz az iiszton reszekent tekint e tulajdonsagunkra. 

Hogy kinek van igaza ma, és hogyan szovodik be ez a - kortudatban ketsegteleMil negativkent szamon tartott - 

jelenseg a mindenapjainkba, az emberi kapcsolatainkba - ember-ember, a no-ferfi, a gyerek-szuld, a szij16-szuld, 

a fonok-beosztott, a vezeto-vezetett viszonyrendszerebe rendkivill aktualis és nem csak a miiveszetet 

foglalkortato kerdesek. 

Ma egy atlagos gyerek 244.000 eraszakos tettet és 14.000 halottat lat, mire elfujja a 12. szijletesnapi gyertyajat. 

2006-ban civilizalt orszagunkban az tisszes emberoles 2/3-a csaladon beliili erdszak kovetkezmenye volt. 

Minden negyedik csaladban a hazastarsak kozOlegyik veri a masikat. 110-120 ezer gyerek szenved el évente 

erdszakot, verest, szexualis zaklatast. (KSH) 

Honnan ez a frusztracio? 

Mivel indul? 

Hogyan kezeljijk? 

Donteseink lathatatlan kuszasagat mi motivalja? 

Mit& lesz toxikus egy ember, egy szulti 	 vagy Onmaga is aldozat? 

A valaszokat olykor kOnnyekre, dramai mosolyra kesztetve, az Onmagunkba tekintes aszinteseget igenyld 

nyiltsaggal tarja elenk a PARNAEMBER. 

2015. februar 15. 

Dr. More E. Csaba 
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PALYAZATIJELENTKEZESI LAP 
Budapest IX. Raday u. 32.foldszint III. szam alatti, 314 m2  nagysagti, utcai 

bejaratu, foldszinti, nem lakes celjara szolgal6 helyseg berleti joganak 
megszerzesere kulturalis tevekenyseg celjara 

onkormanyzattal torten6 egyattmakodesi kOtelezettseggel 

Alulirott palyazati ajanlatot teszek a Budapest FOvaros IX. Ker0let Ferencvaros 
Onkormanyzata altal meghirdetett Budapest IX. Raday u. 32. foldszint III. szam alatti, 
314 m2  nagysagu, utcai bejaratu, foldszinti, nem lakes celjara szolgal6 helyseg 

BERLETI JOG-anak 2020. februar 29-ig szold hatarozoft idOre tOrten6 
megszerzesere 

A palyaz6 neve: 
Studio ,,K" Alapitvany 

cime: 
1092 Budapest, Raday u. 32. 

kepviselo neve, cime: 
Zubek Adrienn, 1048 Budapest, SzijgyartO u. 11.1/2. 

Elerhettisegek (telefonszam és e-mail cim): 
+3670-4284603, zubek.adrienn@studiokszinhaz.hu  

A helyiseget elaad6-mCiveszeti (szinhazmOveszeti) tevekenysegnek helyet ado 
szinhazepUlet celjara kivanom hasznalni. 

A helyisegben folytatand6 tevekenyseg koreben megvalositando konkret 
programok: 

Az alabbiakban reszletezett tevekenysegekrOl reszletes kimutatast is mellekeliink a 
kOvetkezo „palyazati evre", a szerkezet szandekaink szerint mindharom evben hason16 
marad. Minden programelemUnkrol elmondhato, hogy f6kuszban tartjuk a kulturalis 
hozzaferes lehetasegeinek kiszelesiteset, igy a hatranyos, illetve halmozottan hatranyos 
helyzet0 gyerekek es fiatal felnOttek ingyen vehetnek reszt az esemenyeken. Ugyanezt a 
colt szolgalja, hogy jelenleg 4 elOadasunkat (a gyerek es a felnott korosztalyt is erintoen) 
jatsszuk jelnyelvi tolmacsolassal és audionarracieval, igy a siketek es nagyothallok, 
illetve a vakok és gyengenlatOk szamara elerheto kulturalis kinalat bovUlt, a szakteruleten 
meghatarozo civilszervezettel partnersegben. KOzOssegepitesi celjainkat szolgalja, hogy 
a ferencvarosi lakosok minden programunkon 10% kedvezmennyel vehetnek reszt. 

Szinhazi el6adasok: a Studio K az egyetlen szinhaz Budapesten, amely 
repertoarja Osszeallitasakor figyelemmel van a teljes korfara, jatszunk a gyerek-, 
az ifjCisagi es a felnOtt korosztalynak is. Evadonkent 3-5 uj bemutatot tartunk, 
hangsulyosan jelen van az Lij magyar dramak es az ezekbol szuleto Osbemutatok 
letrehozasanak igenye (jelenlegi repertoarunkon 7 kortars magyar szerzo 
mOveibol keszUlt 8 osbemutato szerepel). Kiemelten fontosnak tartjuk az 
egyOttmakodesek szerepet is, a repertoaron jelenleg 3 koprodukcio, 2 befogadott 
elOadas és 2 befogadott muveszeti esemeny (mindketto havi rendszeresseggel 
jelentkezik) szerepel. 
Szinhazi nevelesi eloadasok: az Ovodas, az altalanos- és kOzepiskolas 
korosztalynak, illetve veliik egyOtt jatsszuk szinhazi nevelesi eloadasainkat. A 
repertoaron megtalalhato On. komplex szinhazi nevelesi eloadas, ahol a szinhazi 
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es a dramas reszek atfolynak egymasba, ez a leginkabb interaktiv, és 
Magyarorszagon egyelOre a legkevesbe elterjedt forma, valamint a 
hagyomanyosabb felkeszita és feldolgozo foglalkozasokkal kisert elOadasok is. 
Utobbi esetben is igyekszUnk kulonlegeset nAtani, a hasznalt dramas eszkOzOk 
nagy szamban kiegeszOlnek kepzornOveszeti és zenei foglalkozasokkal is. 
Jelenlegi repertoarunkon 4 szinhazi neveles eloadas talalhato. 
Egyeb mOveszeti, szakmai tevekenyseg: elethosszig tarto tanulas 
programunkon be101 heti rendszeresseggel tartjuk meg kepzamtliveszeti 
muhelyfoglalkozasunkat az idOsebb korosztalynak; szinten hetente jelentkezOnk a 
gyerekeknek szolo szinhazi és zenei eszkozoket hasznal6 mahelyfoglalkozassal. 
Havi rendszeresseg0 a kOzOssegi filmforgalmazassal foglalkozo partnerUnkkel 
egyOttmOkOdesben megvalOsulo, hozzaferhetetlen dokumentumfilmeket bemutato 
filmklub, ahol a vetitest minden esetben f6rumok kiserik; és a Revizorral (online 
kritikai portal) partnersegben megvalosul6 irodalmi sorozat. 

AZ Onkormanyzati egyiiftmuktides kereteben teende, az onkormanyzat Altai 
elfogadott kulturalis koncepcio celkituzeseivel osszhangban 160' vallalasok: 

A Studio K Szinhaz alapvet6 celja az eselyegyenlOseg, a kulturalis hozzafares mine! 
szelesebb körii biztositasa, kiemelt figyelemmel a kOvetkezO celcsoportokra: idosek, 
gyerek- és ifjosagi korcsoport, szocialisan hatranyos és halmozottan hatranyos 
helyzetOek, fogyatekkal elOk. EszkOzOnk ehhez minden esetben a bevonason, 
reszvetelen alapulo aktiv keizOssegapites, amit az alabbi szinhazi, Nettie rrniveszeti 
tevekenysagelemeken kereszttil valositunk meg: 

- Szinhazi egyOttmOkOdesek, mCiveszeti fesztivalok letrejOttenek facilitalasa a 
BelsO-Ferencvarosban 

- Profilba Ago kerUleti civilszervezetek egyOttmOkodesenek facilitalasa 

- Reszvetel, szponzoracio a Raday utcara vonatkoz6 kutatas kOvetkezo fazisaban 
is 

Akadalymentesitett eloadasok siketek es nagyothall6k, valamint vakok es 
gyengenlatOk reszere 

Szinhazi nevelesi, dramapedagogiai elOadasok és foglalkozasok a gyermek es 
ifjusagi korosztalynak 

Zenei, kepz6mCiveszeti, babszinhazi fejleszt6 foglalkozasok es szinhazi 
eloadasok hatranyos helyzet0 gyerekeknek 

Elethosszig tart6 tanulas-program mOveszeti eszkozokkel az idOs korosztalynak, 
kedvezmenyes aron 

Ferencvarosi lakosoknak minden programunkra 10% kedvezmeny 

Az Onkormanyzat tamogato szerepkorenek feltlintetese minden feluletankOn, 
online és print anyagokon 

ElOzetes egyeztetes utan onkormanyzati rendezvenyek befogadasa 
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A helyisegben folytatando tevekenyseg, valamint az annak keret6ben 
megvalositand6 programok és az egyattmukodes koreben vallaltak szemelyi 
felteteleinek és penztigyi forrasainak bemutatasa: 

Szernelyi feltetelek: 

A Studio „K" Alapitvany anal fenntartottlio K Szinhaz 10 eve miikOdik jelenlegi hely& 
sikeresen, allando menedzsmenttel és allando tarsulattal. Igy az Osszesftett allandO 
letszam 13 fa, evadonkent tovabbi kb. 40 alkotOval allunk szerzodeses viszonyban. 
(Reszletes kimutatas szinten kulOn mellekletben csatolva.) 
Az Ugyvezeto, Zubek Adrienn, a teralet elismert szakembere, a Nemzeti EloadO-
mtiveszeti Erdekegyezteto Tanks tagja 
(http://www.eloadomuveszetiiroda.hu/index.php/nemzeti-elado-mveszeti-erdekeoveztet-
tanacs/deleoalt-taook),  a fuggetlen szinhazak szakmai es erdekkepviseleti 
ernyoszervezetenek, a FOggetlen El6adO-mOveszeti SzOvetsegnek korabbi alelnoke, 
majd elnOke. 
A mOveszeti vezeto, Nagypal Gabor, szinmilivesz szakon vegzett az Cljvideki Milveszeti 
Akadernian, kesobb ugyanott tanitott is, nyari egyetemeken most is oktat. Palyajat az 
Ujvideki Szinhazban kezdte, tagja volt az azt megreformalo Iegendas tarsulatnak Laszlo 
Sandor igazgatosaga alatt, majd Magyarorszagra szerzOdat a Barka Szinhazhoz. A 
StOdle) K Szinhaznak 2004 ota tarsulati tagja, 2012 ota mOveszeti vezetaje. 
Tarsulatvezet6i koncepciojat meghatarozza a vajdasagi szinhazi szemlelet, ahol a 
szinhazra az itthoninal sokkal komplexebb, a tarsmOveszetekkel, tarstudomanyokkal 
egyutt ertelmezendo miifajkent tekintenek. 

Penzugyi feltetelek: 

A 2015-6s lezart penzugyi &ben az Alapitvany bevetele 48.595.000 Ft, az Alapitvany 
targyevi eredmenye 6.402.000 Ft volt. (http://www.studiokszinhaz.hu/wp-
content/uploads/OBHGEPI  PK 142 1463741565238-Studio-K-Alapitvany-beszamolo-
2015.pdf) Az Alapitvany a kiggetlen szinhazak lehet6segeihez West stabilan 
gazdalkodik, a fliggetlen szinhazak mukOdeset legnagyobb reszt meghatarozo 
palyazaton, az EMMI altal kiirt MinOsItessel nem rendelkezo szinhaz- és tancmaveszeti 
eload6-mOveszeti szervezetek Emtv. szerinti makeidesi pelyazaton evek ota a legjobb 
eredmenyt eri el, Ligy pontszamban, mint tamogatasi osszegben. (A tavalyi eredmenyek 
Osszesito tablazata itt 6rhet6 el: 
http://online.nka.hu:81/NKA  belso/ temp/ckfinder/files/emmi/archivum/2016/dontesek/szi 
nhaz 1.pdf) Sajat bevetelei nOvelesere gondot fordit, ez a jegybevetelbol, a hozza 
kapcsolodO TAO tamogatasbOl (a rendelkezesre 6116 keret 100%-at le tudjuk hivni) és az 
eloadasok ertekesftesenek beveteleb61 all Ossze. Az 1 %-os felajanlasokat tekintve az 
6sszes magyarorszagi szinhaz Mit a 4. helyen vagyunk, a befogado kepessegUnkhOz 
West ez egeszen kiemelkedOen jO arany (elOttiink a Vigszinhaz es a Katona Jozsef 
Szinhaz talalhatO peldaul), amit kozOnsegunk elkotelezettsegenek, a szinhaz tenyleges 
beagyazottsaganak tulajdonftunk. KOzOssegi adomanykampanyainkban visszater6 
adomanyozok tunnek fel, sokan adnak keveset, amit szinten a kozonseglinkkel valO 
tenyleges kapcsolatunknak, a kOzossegepites szem elOtt tartasanak tudunk be. 
Fenntarthatosagi szempontbol is fontos a szakmai hozzaadott ertekkel is biro 
egyOttmakodesek, koprodukciok nagy szama. 

A tevekenyseg vegzesere jogosito igazolas (cegkivonat, vallalkozOl Igazolvany) 
szama, kiallito hatosag megnevezese: 

Favarosi BirOsag, 01-01-0003901 (roviditett: 3901) 

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a Palyazati felhivasban meghatarozott 
nyilatkozatokat, igazolasokat, dokumentumokat nem csatolom e jelentkezesi laphoz, Cigy 
palyazatom eivenytelen. 
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Vallalom, hogy a Berbeadoi ertesites kezhezvetelet kOvethen kOzjegyz6i tartozas 
elismer6 nyilatkozatot teszek, és azt a berleti szerzodOs megkOtese elan berbeadonak 
benyCljtom. 
Vellalom, hogy a palyazati felhivasban megjeloit felteteleket teijesitem és elfogadom, a 
palyazat megnyerese eseten az errolszOlo ertesites kezhezvetelet kOveto 30 napon belfil 
berleti szerzodest kotOk. 

A palyazati felhivasban megajanlott havi berleti dij osszeget elfogadom, és egyben 
tudomasul veszem és elfogadom, hogy a berleti dij minden ev majus Hen 4 %-kal 
emelkedik. 

Budapest, 2017. ev marcius h6 20. napjan 

alairas 
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melleklet 

'Nyilatkozat atlathatOsagrO1 
Alulirott Zubek Adrienn mint a Studi6 „K" Alapitvany kepviseloje nyilatkozom, hogy 
az altalam kepviselt szervezet a nemzeti vagyonr61 szolo 2011. evi CXCVI. 
tOrveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathatonak min6s016 szervezet, 
tekintettel arra, hogy 

1. vezeto tisztsegviseloi megismerhet6ek, 

valamint 

2. az altalam kepviselt szervezet és annak vezeto tisztsegviseloi nem 
atlathato szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado 
reszesedessel, 

Budapest, 2017. marcius 20. 

  

alairas 

  

' Civil szervezet illetve vfzitarsulat altal kitoltendO 

2. melleklet 
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3.melleklet 

Nyilatkozat a kortartovisred 

Alulirott Zubek Adrienn. a Stiidio „K" Alapitvany (nyilvantartasba veteli okirat szama: 01-01-
0003901 /rOviditett: 3901/, a nyilvantartasba vevo szerv: Fovarosi Birosag, kepviseloje: Zubek 
Adrienn) kepviseleteben kijelentem, hogy a StudiO „K" Alapitvany termeszetes szemely/ 
gazdasagi szervezet/ civil szervezet az allammal, és Ferencvaros Onkormanyzatival szemben 

nem rendelkezik 

lejart tartozAssal, valarnint 

nem indult ellene felszamolisi eljarils, nem all vegelszamolis vagy estideljaras 
hatalya alatt. 

Budapest, 2017. marcius 20. 

alairas 
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Peer Gyat 2017.05.26 1040 960 900 14 I I 3 1 1 

Around The World 
with Microwave 
Hone Johnson 

2017.1027 920 880 800 

12 

10 2 1 / 

Reneges es issig a 
Harnaadik 

Hirodalomban 

2018.01.12 275 240 245 

5 

5 1 1 

laditvioy 
Magyarorsthithoz 

2010.02.17 400 347 300 
5 

3 2 1 1 

Maya haj6ja 2015.01 16 280 288 280 6 6 1 

W.S. Othello 2014.10.25 660 576 660 
12 

12 

Szelben sni1l6k 2013.12.20 618 618 230 
21 

15 6 I 

Negyeshatos 2012.05.11 500 480 465 
12 

12 1 

Szamar a torony 
tetejen 

2012.02.25 550 480 550 
10 

10 1 

Madarhaz 2013 04.06 550 480 550 10 10 1 

A kivincsi kisalefint 2010 05.30 550 440 530 
11 

10 1 1 

Rettento gor6g voe. 2008.05.24 600 480 600 
12 

10 2 1 

Balthtty 2015 04.17 720 576 715 12 12 1 

des Anchs' 
Annie 201605.06 

500 480 480 
10 

10 1 

A kongurulc6IyOk 2016.10.15 1300 1200 1250 

18 

10 8 1 

Ibsen.: Babahaz 
(Nora) 2016.11.23 

760 676 740 
13 

12 1  1 

Szarke galamb 2017.01.20 865 776 845 
14 

12 1 1 I 

Nimarei 2017.02.14 800 768 740 12 



EGYUTTMUKODESEK, MEGHiVOTT TARSULATOK/ALKOTOK 

szummasor 2561 2064 2482 1 43 12 

I it. J, 
osszes 

neviszam 
ferohely 

fizeto 
nezilszam 

bemutato / 
osbemutato 
("1"-es szcim 
irando be) 

, 

mm 

'' 

alkote/arsulat 
szama ("1"-es 

szcimot ken inu 
alkotonkent / 

tarsulatonkent) 

Emigransok 

Terminal Workhouse 
Manna Produkci6 

300 288 300 6 2 

Mielikt az ej leszall! k2 Szinhaz 360 384 344 8 1 

Revizor OFFline 

Revizoronline 
Kiad6i Nonprofit Kft 

700 480 700 10 1 

Hanem koncert 
Hanem Zenekar 220 144 240 3 1 

Kiallok erted 

Boh6cok a 
Lathataron-K.V.  

Tarsulat 

276 192 248 4 2 

KineDok filinklub Eclipse Film 480 384 440 1 8 1 

Hazaviszlek 

Grund Szinhaz- 
Amnesty 
International 

105 96 100 2 2 

Showtime 
AppArt Egyestllet 60 48 55 1 1 

H.A.N. Kovacs Domokos 60 48 55 1 1 



EGYEB SAJAT MtVESZETI, SZAKMAI TEVEKENYSEG 
(2017. mare. 1-2018. febr. 28. Matti Waszak 

szummasor 950 82 

EGYEB SZAKMAI 

R
E

SZ
T

V
E

V
O

K
 S

Z
A

 IA
  

.4
 

 

0 

TEVEKENYSEG - 
MEGNEVEZESE DATUMA/ 
(Egydb szakmai, 

muveszeti, kOzOssegi, 
olctatisi program) 

[DOSZAKA 

Szerdai pilau 2017.03.01- 180 30 
2018.02.28, hetente 

Operamesdk 2017.03.20- 270 30 
2018.02.28. hetente 

Kreativ zenei gyakorlatok 2017.03.01- 120 15 
2018.02.28, ket 

hetente 
2017.03.31, 2017.05.26, 200 5 
2017.10.27, 2018.01.05, 

Vitafortuuok 2018.02.17 

Konferencia, workshop 2018.02.15-16. 80 1 

Kiallftas 2018.02.15-28. 100 1 



MUNKATARSAK 

2017. mare. 1-2018. febr. 28. kozotti idtiszak 

szununasor 52 12 	_I 40 3 	I 	47 2 46 	I 	4 	I 
Egesz evadban a szervezetnel 

dolgozik / csak 1-1 munkara hivott 
szakember 

Munkaszerzodes-kOzaikalmazott / vallalkozakent 
megbizott / fizetos nelkul dolguzik 

Muvesz-muvdszeti / milszak, karbantartas, marketing, gazdasigi 
munkakOrok / elookkbe nem sorolhatO 

1 

NgY 

-:- 

% 	,,- 
SZEMIL 
Y SZAMA 

, 	. 	 (-1"_es 
szamot loon 

.,.. 	 be) 

_... 
ALLANDO 
ri"-es szamot 

(don be) 

MoSZAKOS / 
ALKALMI „ 	„ 	, 

( 1 -es szamot 
irjon be) 

ALKALMA- 
ZASBAN 

("1 	es szamot 
trjon be) 

Szemayes 
teljesitesbez 

ktitttt 
vidlalkozisi 
viszonyban 

("1 "-es szamot 
frjon be) 

TARSADALMI 
MUNKABAN 

(ide inindo a 
kulturalis 

kOzfoglalkortatas  
is; "1"-es szamot 

irjon be) 

KORBEN  

ELOADO- 
miwtszEn 
FELADAT- 
KORBEN 

("1"-es szamot 
irjon be) 

DZEMELTE- 
TESI 

FELADAT- 
KORBEN 

szamot (-1, 
in loon be) 

EGYEB 
MUNKAKOR-BEN 
("1"-es szamot frjon be) 

Zubek Adrienn tlgyvezetO igazgato 	1 1 1 1 

Rory Zoltan 	vilagosito/bangosito 	1 	1 	 1 

Balazs Anna 	I milveszeti titkar I 	I I 	1 I 	 I 1 	I 1 I 	 I 1 	I 

Liptak Noemi 
Nagypil Gabor 

asszisztens/Ogyelo 
szinesz 

1 
1 1 

1 1 
1 1 

1 

Lovas Daniel szinesz 1 1 1 1 

Homonnai Katalin szinesz 1 1 1 1 

Spilak Lajos szinesz, zeneszerzo 1 1 1 1 

Nyakb Julia szinesz 1 1 1 1 

Sipos GyOrgy szinesz 1 1 1 1 

Pallagi Melina szinesz 1 1 1 1 

Fodor Tamils szinesz 1 
1 

1 1 1 

Nemeth Ilona tervezd/rendezo 1 1 1 

Hay Anna szinesz 1 1 1 1 

Sind Andras MiklOs szinesz 1 1 1 1 

Hannus Zoltan szinesz 1 1 1 1 

Horvath Zsuzsa szinesz 1 1 1 1 

Kuna Karoly szinesz 1 1 1 1 

Rusznak Adrienn szinesz 1 1 1 1 

Kaszas Gergo szinesz 1 1 1 1 

Raba Roland szinesz 1 1 1 1 

Kovacs Krisztian szinesz 1 1 1 1  
FOldeald Nora szinesz 1 1 -  1 1 

Horvath Szabolcs szinesz 1 1 1 1 



Viktor Balks szinesz 1 1 1 1 

Domokos Zsolt szinesz 1 1 1 1 

Borsanyi Daniel szinesz 1 1 1 1 

Rozsa Krisztian szinesz 1 1 1 1 

Piti Emoke szInesz 1 1 1 1 

Szekely Rozalia szinesz 1 1 1 1 

Zahonyi Eniko szinesz, asszisztens 1 1 1 1 

Balazs Joh szinesz, dramaturg 1 1 1 1 

HajOs Zsuzsanna szfnesz/dramatank 1 1 1 1 

Nyari Arnold szinesz/drimatanitr 1 1 1 1 

Bagamery Orsolya szlnesz/dramatanar 1 1 1 

Lukin Zsuzsanna 
zeneszerza, enekes, 

szinesz 1 1 1 1 

Toth No6mi szinesz 1 1 1 1 

Horkay Barnabas szinesz, tancos 1 1 1 1 

Papp Reka Kinga szinesz, szakert6 1 1 1 1 

Darvas Krist6f zenesz 1 1 1 1 

Hegymegi Mate rendezo 1 1 1 1 

Kurta Nike szinesz 1 1 1 1 

Benko Bence rendezo 1 1 1 1 

Fabian Peter rendezo 1 1 1 1 

Halasi Zoltan ire 1 1 1 

Zombory Mate dramaturg 1 1 1 1 

KissPal Szabolcs lcutato, kepzomiivesz 1 1 1 1 

Kekesi Zoltan kutato, iro 1 1 1 1 

Barda Bea lcutatei 1 1 1 1 

Fekete Adam ire, rendez6 1 1 1 1 

Mazes Zsefia gyakomok 1 1 1 1 

Kokeny Judit gyakomok 1 1 I 1 



PALYAZATI JELENTKEZESI LAP 
Budapest IX. Raday u. 47.foldszint I. szam alatti, 149 m2  nagysagii, utcai bejaratti, 

foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyseg berleti joganak megszerzesere 
kulturalis tevekenyseg celjara 

onkormanyzattal tor-tens:5 egyOttrniikodesi kotelezettseggel 

Alulirott palyazati ajanlatot teszek a Budapest Fovaros IX. Kell:,let Ferencvaros 
Onkormanyzata altal meghirdetett Budapest IX. Raday u. 47.fOldszint I. szam alatti, 149 

m2  nagysagO, utcai bejaratO, fOldszinti, nem lakas celjara szolgal6 helyseg 

BERLETI JOG-anak 2020. februar 29-ig szolt5 hatarozott idore torteno 
megszerzesere 

A palyazo neve: 2B Kulturalis es Miiveszeti Alapitvany 

cime: 1123 Budapest, Rath Gyorgy u. 8. 

kepviselOk neve, cime: BorOcz Laszlo, 1034 Budapest, Becsi Ot 86. 
Rosk6 Gabor, 1056 Budapest, Iranyi u. 25. 

Elerhetosegek: 06 20 993 9361, 2bgaleria@gmail.coni 

A helyiseget kepzo-és iparmiiveszeti kiallito helyiseg (konkret kulturalis) celra kivanom 
hasznalni. 

A helyisegben folytatando tevekenyseg kiireben megvalositando konkret 
programok: 

A meghirdetett helyisegben tervezett tevekenysegunk az elmult, tObb mint egy evtizedes 
miiveszeti, kulturalis munkank tovabbi folytatasan alapszik, azonban a kozmavelodest és 
a tarsadalmi felelossegvallalast szolgalo uj elemekkel bovul. SzervezetLink, a 2002-ben 
alapitott kozhaszn0 besorolasii 2B KuIturalis és Muveszeti Alapitvany 2006 ota nntlikedteti 
kiallito helyiseget, a 2B Galeriat a IX. kerlilet Raday utca 47. sz. alatt. Ez idO alatt mintegy 
130 magyar és nemzetkozi kepzomiiveszeti kiallitast rendeztunk, de emellett 
komolyzenei koncerteket, konyvbemutatokat és kerekasztal beszalgeteseket is tartottunk 
itt (kozfeladat ellatasa az 1991.evi XX. tv. 121. § a. b. pontjainak megfeleloen). Tematikus 
kiallitasaink kOzOtt kiemelkedoen fontosak, melyek a tortenelemmel, az emlOkezettel, a 
kisebbsegekkel, a rasszizmussal és a diktatUrak aldozataival foglalkoznak. Az esztetikai 
perspektivak kiszelesitese mellett a tarsadalmi felelossegvallalasban szerepet vallalva es 
az eselyegyenloseg jegyeben hatranyos helyzetii csoportokat is segitunk: roma 
muveszeknek, norniiveszeknek biztositunk lehetOseget bemutatkozasra, vakokat és 
gyengenlatokat vontunk be az alkotas folyamataba. Neves miliveszcsaladokat bemutato, 
XVI. reszenel jaro sorozatunk a csaladok kevesbe vagy gyakran egyaltalan nem ismert 
tehetseges tagjaira iranyitja ra a nezok és a szakma figyelmet. 

Alapitvanyunk egyik kuldetese a magyar es nemzetkOzi kulturalis kapcsolatok 
kiszelesitese, ezt gyakran a 2B Galeriaban mar letrejott kiallitasaink kulfOldi 
megismertetesevel erjuk el. Hazank Kukligyminiszteriumanak meghivasara és 
tamogatasaval 2014-ben a becsi Magyar ENSZ NagykOvetsegen majd 2016-ban Del-
Afrikaban, CapeTown-ban holokauszttal foglalkoz6 kiallitasainkat, 2015-ben a New York-i 



Magyar Konzulatuson pedig 1956 hoseire emlekezO anyagunkat mutattuk be. Id& szinten 
a KOlOgyminiszterium szervezeseben a Lengyelorszagi Magyar Kulturalis Evad 
alkalmabol Varsoban a nemreg atadott Zsid6 Muzeumban szerepelunk, a kiallitas ternaja 

a II. vilaghabor0 utan arvan maradt gyermekekrol keszult, eddig meg nem publikalt 
fot6sorozat lesz. 

A tavalyi &ben, 0j fontos iranyban indultunk el. A Ferencvarosi Onkormanyzattal 
egyiittmOkOdesben mOveszeti edukaciOs programot inditottunk el a kerOletben talalhatO 
oktatasi intezmenyek szarnara. A celcsoportot elsosorban Ferencvaros iskolasai alkotjak, 
de sokan jelentkeznek es vesznek reszt a foglalkozasokon mas keruletekbol is. A vizualis 
kommunikacio kulonleges formainak felfedezese és kiprObalasa mellett foglalkozunk a 
muveszetek tarsadalmi szerepevel es helyzetevel. Foglalkozasainkon — az eletkori 
sajatossagokhoz igazod6an- appugy helyet kap a mOvek ertelmezese/esztetikai 

vizsgalata, mint a jatek, az alkotas és a kritikai szemleletet fejleszto parbeszed. Colunk a 
fiatalok reszvetelevel letrejovo, pozitiv, befogado es nyitott kOzosseg epitese, amely aktiv 
reszese es alakitoja a kornyezetet erinto valtozasoknak. EdukaciOs programunkat a 
jOvaben is folytatjuk. 

A galeria egymastol elkOlonult helyisegei - egyfajta multifunkcionalis terkent ertelmezve - 
tObbfele, parhuzamos aktivitast tesznek lehetove. A tovabbra is megrendezesre kerOlo 
nemzetkozi es hazai csoportos es egyeni kiallitasok (2017-ben mar Iekotott programok: 
Fener "lamas: Jelkepek erdejen At; A godolye meseje, csoportos kiallitas; Bakelit, 
workshop; Voyager 40. evforduI6, csoportos kiallitas; Hermann Ildi: Hiany; Jevgenyij 
Fiksz: Birobijan) lap-es kOnyvbemutatOk, mOveszetpedagogiai foglalkozasok, kerekasztal 

beszelgetesek, vetitesek mellett kOzhaszn0 alapitvanyunk a lakossag eletmOdjat, 
kulturalis javakhoz hozzaferesenek javitasat szolgalva (kozfeladat ellatasa az 1991.evi 
CLXXXIX. tv. 23 § 13. pontjanak megfeleloen) olyan foglalkozasoknak is helyet szeretne 
biztositani a 2B Galeriaban, melyek a helyi kOzmOvelodes reszekent kozossegi alkoto 

tevekenysageket indukalnak. 

Ennek kereteben, a manualitas, a kezzel teremtes Ojraeledo hagyornanya szellerneben 

kulonbOzo tern* workshopokat tervezunk tartani az idei evtol. Ezek egyike az analog 
technikaj0 fototanfolyam és az elsOtatitheto vetitotermunket kihasznalva hagyomanyos 
fotolabor felallitasa. Egy masik workshop temaja a kreativ varras, itt a konkret 
tevekenyseg mellett ruhatervezasrol, designelmeletrol, divattortenetral is lehet majd 
tanulni. A harmadik tanfolyam a grafikai sokszorosito technikakrol szol, ahol a galeria 
kiallitasaihoz kapcsolodo pOlok, taskak és egyeb disztargyak tervezese, elkeszitesere is 
lehetoseg nyilik. 

A galeria kiallitOtereben szeretnenk egy, az aktualis kepzOm0veszeti kiallitasokkal 

parhuzamosan mukOdo bemutatOhelyet is letrehozni. Ebben fiatal, palyakezdo 
iparmOveszek es a tarsadalmi felelossegvallalas jegyeben mentalis és fizikai hatrannyal 
elok magas szinvonal0 design termekeit mutatnank be, tamogatva e csoportok 

megismerteteset, elfogadasat. Meggyozodasunk, hogy a 2B Galeriaban foly6 uj izgalmas 
tevekenysegek és a kortars design megjelenese kulturalis palettankon olyan embereket 
is megszolit majd, akik korabban soha nem latogattak el kortars kepzomOveszeti 
kiallitasokra. tizenetOnk nyilvanvalo: a mOveszet demokratikus, az On. magas mOveszet 

mellett megfernek más, konnyebben befogadhatO m0fajok is. 
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Az onkormanyzati egyiittmiikodes kereteben teendo, az onkormanyzat Altai 
elfogadott kulturalis koncepci6 celkituzeseivel osszhangban levo vallalasok: 

A 2B Kulturalis és MOveszeti Alapitvany (tovabbiakban 2B Alapitvany), mint a kerLilet 
kulturalis eletenek fontos szereploje, tovabbra is kiemelt partnerekent es tamogatojakent 
tekint a Ferencvarosi Onkormanyzatra. 

A 2B Alapitvany a megelozo ev gyakorlatat folytatva kepzamiiveszeti programjahoz 
kapcsolodva Ferencvaros tanintezmenyei reszere: 

miiveszetpedagogiai foglalkozasokat szervez 

lehetove teszi szamukra kihelyezett mOveszeti és rajzorak megtartasat a galeria 
kiallitotereben 

A kihelyezett miiveszeti és tanOrak az adott oktatasi intezmeny pedagogusaival 
egyiittmilkodve, osszehangolva az iskolak tanmenetevel kerulnek megtartasra. 

A 2B Alapitvany oktatasi tevekenysege, miiveszetpedagagiai programja a kovetkezo 
programstruktixaban valosul meg: 

az iskolai kihelyezett erzekenyitO/beavato fogialkozas 

a galeriaban zajlo miiveszeti edukacios program 

az aktualis kiallitashoz kapcsolodO, kulanbOzo miiveszeti technikakat es 
eljarasokat magaba foglaki muhelymunka. 

A felkinalt lehetOsegek komplexitasarOl, a reszveteli szandek rendszeressegeral minden 
esetben a programunkban resztvevO intezmennyel kOzosen egyeztetunk, elosegitve 
foglalkozasaink tantervi integralhatOsagat. 

A 2B Alapitvany igeny eseten kiallitoteret alkalmankent a Ferencvarosi Onkormanyzat 
rendelkezesere bocsajtja kulturalis esemenyei megrendezese celjabol. 

A 2B Alapitvany elozetes egyeztetes utan a keriilet oktatasi és kulturalis intezmenyei 
szamara ingyenesen kolcsOnoz olyan eszkOzOket (pl. kiilonbOzO meretii professzionalis 
kepkeretek, posztamensek), amelyek kiallitasaik szakszero installalasahoz 
nelkulechetetlenek. 

A 2B Alapitvany az elinditani tervezett miiveszeti tanfolyamok, workshopok reszveteli 
dijabol a keruleti lakosok szamara kedvezmenyt biztosit. 

A 2B Alapitvany segiti a keruletben 616 kepzornEiveszek és egyeb miiveszeti agak 
kepviseloinek bemutatkozasat. 

A 2B Alapitvany lehetoseget biztosit a kerbletben tanulo erettsegi aloft alio fiataloknak a 
kozossegi szolgalat teljesitesere. 

A 2B Alapitvany munkatarsai a kerulet kulturalis programjai megszervezeseben, 
koordinalasaban az Onkormanyzat szakembereivel egyuttrniikodnek. 

A 2B Alapitvany a Ferencvarosi Onkormanyzat tamogatasanak tenyet, a keriilet logo*, 
ahogy az elmult evtizedben is, minden rendezvenyen, program*, kiadvanyan feltOnteti. 
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A helyisegben folytatand6 tevekenyseg, valamint az annak kereteben 
megvalOsitand6 programok as az egytittmiikOdes koreben vallaltak szemelyi 
felteteleinek as penziigyi forrasainak bemutatasa: 

A 2B Alapitvany programjainak kidolgozasat alapitvanyunk kuratorai és felkert kulso  
szakemberek biztositjak. 

A 2B Kulturalis és MCiveszeti Alapitvany kuratoriuma: 

Dr. Pataki Gabor miiveszettOrtenesz, a Magyar Tudomanyos Akademia 
Milveszettorteneti Kutatointezet ig. helyettese 
Kovalovszky Marta miliveszettortenesz, a Magyar Tudomanyos Akadernia 
Maveszettorteneti Bizottsaganak tagja 
Hegyi Dora miiveszettOrtenesz, az Erste Bank Tranzit kortars miiveszeti programjanak 
igazgatoja 
Rosko Gabor kepzomOvesz, a Szegedi Tudomanyegyetem maveszeti karanak oktatOja 
Dinyes Daniel zeneszerzo, a Budapesti Operettszinhaz elso karmestere 
BOrOcz Laszlo muveloclesszervezo, andragogus a 2B Galeria vezetOje 

A 2B Alapitvany edukacios programjainak kidolgozoja es felelose: 

Majsai Reka miiveszettortenesz, milveszetpedagogus, a Magyar KepzOmOveszeti 
Egyetem munkatarsa 

A 2B Alapitvany mukodeset es programjai megvalositasat elsOsorban palyazati 
forrasokbol fedezi. Legfontosabb tamogatOink: Nemzeti Kulturalis Alap, Ferencvaros 
Onkormanyzata, Mozaik Kozossegi Hub. Egyes programjaink tamogatai voltak tobbek 
k6z6tt: Balassi Intezet, Visegradi Alap, Miniszterelnoki Hivatal, Goethe Intezet, Budapest 
Bank, Francia NagykOvetseg, Amerikai Nagykovetseg, lzraeli Nagykovetseg, ir 
Nagykovetseg, Szerencsejatek Zrt. KozhasznO alapitvanyunk vallalkozoi 
tevekenysegebol is jut bevetelhez, ilyen tevekenyseg peldaul szakertOi kOzremukodes, 
kiallitasokhoz kapcsolodO kiadvanyok, targyak alkalmankenti ertekesitese. 

A tevekenyseg vegzesere jogosit6 igazolas (cegkivonat, vallalkoz6i igazolvany) 
szama, kiallit6 hatosag megnevezese: 

Fovarosi Birosag, 11. Pk.60335/2002/9. 

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a Palyazati felhivasban meghatarozott 
nyilatkozatokat, igazolasokat, dokumentumokat nem csatolom e jelentkezesi laphoz, ugy 
palyazatom ervenytelen. 

hogy a Berbeadoi ertesites kezhezvetelet kovetoen kozjegyzoi tartozas 
elismerO nyilatkozatot teszek, es azt a berleti szerzodes megkotese elOtt berbeadonak 
benAtom. 
Vallalom, hogy a palyazati felhivasban megje101t felteteleket teljesitem es elfogadom, a 
palyazat megnyerese eseten az errol szolO ertesites kezhezvetelet kOvet6 30 napon beliil 
berleti szerzOdest kotok. 

A palyazati felhivasban megajanlott havi berleti dij Osszeget elfogadom, és egyben 
tudomasul veszem és elfogadom, hogy a berleti dij minden ev majus Hen 4 %-kal 
emelkedik. 

Budapest, 2017. marcius ho 6. napjan 

 

alairas 

 

4 



1. melleklet 

'Nyilatkozat atlathatosagrOl 

Alulirott Bdrocz Lasz16 és RoskO Gabor, mint a 2B Kulturalis és Miiveszeti Alapitvany 
kepviselai nyilatkozunk, hogy az altalunk kepviselt szervezet a nemzeti vagyonrol szolO 
2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathatonak minosOlo 
szervezet, tekintettel arra, hogy 

1. vezeto tisztsegviseloi megismerhetoek, 

valamint 

2. az altalunk kepviselt szervezet es annak vezeto tisztsegviseloi nem atlathato 
szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghalado reszesedessel, 

Budapest, 2017. marcius 6. 

L-' 

 

 

alairas 

 

' Civil szervezet illetve vizitarsulat altal kitoltendo 
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2. melleklet 

Nyilatkozat atlathatosagr011  

Alulirott BOrOcz LaszIO es Rosko Gabor, mint a 2B Kulturalis es Kiveszeti Alapitvany 
cegjegyzesre jogosult kepviseloi nyilatkozunk, hogy az altalunk kepviselt szervezet a 
nemzeti vagyonrOlsz616 2011. evi CXCVI. torveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint 
atlathatonak minosiiI6 szervezet, tekintettel arra, hogy 

1. tulajdonosi szerkezete, a penzmosas és a terrorizmus finanszirozasa 
megelozeser61 és megakadalyozasarol sz616 torveny szerint meghatarozott 
tenyleges tulajdonosa megismerheto, 

2. nem minosill a tarsasagi adOrol es az osztalekadorol szolo torveny szerint 
meghatarozott ellenorzott kulfOldi tarsasagnak, 

3. "a gazdalkod6 szervezetben nincs kozvetlen01 vagy kozvetetten tobb mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal bir6 jogi szemely, jogi 
szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdalkodo szervezet; 

Budapest, 2017. marcius 6. 

alairds 

belfoldi vagy kulfOldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkez6 gazdalkodo 
szervezet altal toltend6 ki 
ii  a ket lehetdseg koziil a nyilatkozat csak az egyik reszt szabad hogy tartalmazza, a 
szervezet tulajdonosi viszonyai szerint.I!!!!!! 

6 



3.melleklet 

Nyilatkozat a kortartozasrol 

Alulirott BOrocz Laszlo és Rosko Gabor a 2B Kulturalis és Miiveszeti Alapitvany 
(nyilvantartasba veteli okirat szarna: 11. Pk.60335/2002/9. a nyilvantartasba veva szerv: 
Fovarosi BirOsag, kepviseloje: Bordcz Laszlo és Rosko Gabor) kepviseleteben kijelentjuk, 
hogy a 	2B Kulturalis es Miiveszeti Alapitvany civil szervezet az allammal, es 
Ferencvaros Onkormanyzataval szemben 

nem rendelkezik 

lejart tartozassal valamint 

nem indult ellene felszamolasi Obits, nem all vagelszamolas vagy csodeljaras 
hatalya alatt. 

Budapest, 2017. marcius 6. 

alairas 
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KULTURALIS PALYAZAT R47 - Nyilt - szin Muveszeti és oktatasi Egyesiilet 

Tisztelt Ferencvarosi Onkormonyzat kepviselo testinete! 

Alulirott Antal Szabolcs az Absolute Collection Kft iigyvezetoje Cobb eve a Ferencvarosi Onkormanyzat 

zokkenomentesen fizeta, problerna mentes iroda berloje vagyok, jelenleg 4 db iroda berlettel a 

Tazolto utca 66 szeim alatt a fsz 1-4 irodokat berlem. 

Jelenlegi palyazatot az Nyilt - szin Muveszeti és oktatasi Egyesulet neyeben palyazzuk. 

Szeretnenk a Budapest IX. Raday u. 47. foldszint I. szarn alatt egy kulturalis klubot letrehozni, ahova a 

Ferencvarosi lakosok szeles kOrben jarhatnanak az altalunk kinalt programokra, melyek a kOvetkezok: 

Ferencvarosi filmklub/ mOveszi filmek vetitese, majd hangos és kozeis film elemzes a 

nezokkel es Geczy David filmrendezovel filmesztetaval, aki jelenleg is vezet Budapesten filmklubokot. 

• filmklub felnotteknek - havi 1 alkalommal 

• filmklub Ferencyarosban 616 kiilfoldieknek - havi 1 alkalommal 2017 szept. 30-atol 

• filmklub Ferencvarosi gyerekeknek és szulifknek - havi 1 alkalommal 2018 jan. 31461 

• filmklub Ferencvarosi nyugdijasoknak - havi 1 alkalommal 2018 jan. 31461 igeny eseten 

Ferencvarosi kamara szinhaz/ Vaszko Bence - szinhaz rendez& szinesz és felesege 

Bende Kinga - szineszna szervezeseben. 

• szinhazi elliadasok/ kamara darabok - havi 1 alkalommal 

• irodalmi est - havi 1 alkalommal 

• szinjatsz6 kör - havi 1-2 alkalommal igeny szerint a Ferencvarosi kozepiskolak bevonasaval 

• vencleg szinhazak meghivasa - havi 1 alkalommal 'Orly szerint 2017 szept. 30-atol 

Ferencvarosi kiallito terem/ Horvath Helen Sara - festomilveszno és kiallitas rendez6 

szervezeseben. 

• kiallitas rendezese - kepza miiveszek, vagy alkoto csoportoknak havi 1 alkalommal 

Kesobbi celok: fenti programokat - melyekre kifejezett igeny mutatkozik és miikOdtetesuk kOzep-

tavon is rentabilitas, meg tObb alkalommal rendeznenk meg. 

Promotalis: Internet felUleten prezentalnank a programjainkat. 



Vaszko Bence - szinhaz rendez& szinesz 

Horvath Helen Sara - kiallitas rendezo, festamiivesz 

Bende Kinga - szlnesz, 

Geczy David - filmrendezo, filmklub vezeto, film eszteta 

Antal Szabolcs - fotos, filmklub szerveza 

Figyelmiiket koszonettel: Nyilt-Szin Oktatosi és Miiveszeti Egyesulet 





A Nyilt-Szin Oktatosi és Mayeszeti Egyesiilet (Open- Colour Society) Roday u. 32 man, alatti 

kulturcilis berlernenyt és a fent munkokat a koyetkez6 tagjaiyal és kollEgOival muktidtetne: 



Vaszko Bence - szinhaz rendez& szinesz 

Horvath Helen Sara - kiallitas rendezo, festomilvesz 

Bende Kinga - szinesz, 

Geczy David - filmrendeza, filmklub vezeto, film eszteta 

Antal Szabolcs - fotos, filmktub szervezo 

Rgyelmiiket koszlinettel: NylIt-Szin Oktatasi és Mayeszeti Egyesulet 



A NyiIt-Szin Oktatasi és Maveszeti Egyesiilet celjai és tevekenysege 

(Open- Colour Society) 

1, celja 

• A jowl generaciajcinak fejlesztese kulonbozo mCiveszeti agak segftsegevel. A fiatalokat a 

kreativ gondolkodas fele terelni. 

• Szinhozi darabokon keresztfd az embereket kozelebb ham! sajot magukhoz. Uj  

tapasztalatA vilagszemlelet,0j gondolkozasi mOdokat nyitni. Kapcsolatot teremteni uj  

kozossegek letrehozasaval és megtartasaval. 

• -KUlonbozo mOveszeti agak osszekapcsolasa utjan, az osszmaveszeti neveles. 

• Embersegre neveles. Az embert tanitani arra, hogy kapcsolodni tudjon Ujra a termeszethez és 

onmagahoz. Tisztelet magunk és a korOlottunklev6 vilag fele. 

• MOvesztelep, kozossegi ter letrehozosa, amely allandoan biztositja a programok helyszinet, 

mahelymunkak. 

2, tevekenysege 

• szinhazi elaadasok, kOzonseg talalkozok 

• Workshop-ok 

• Filmvetitesek 

• Kiallitasok 

• Gyerek napkozik,taborok,csoportfoglalkozas,kezmOves foglalkozas 

• Konyvkiadas 

Vaszko Bence rovid oneletrajz 

1985 jauar 11-en szOlettem Budapesten. A kaposvari Egyetem szinesz szakanak elvegzese utan 

Nyiregyhazara szerzodtem a MOricz Zsigmond Szinhazba, ahol 7 evig eltem. ebben az idoszakban az 

orszag minden terUleten jatszottam,majd egy &et Debrecenben tOltottem szerzodesben. A videki 

szinhazak fesztivaljan a Theatrum , a Iegjobb videki szlnesz dijjal jutalmazott. Szamos foszerep utan, 

tobb darabot rendeztem, kozOluk jó nehany jelenleg is repertokon van a budapesti Nemzeti 

Szinhazban és a nyiregyhazi Moricz Zsigmond Szinhazban is. A szinhaz mellett hivatasomnak tekintem 

a nepmiivelest, a mai napig reszt veszek a Pajtaszinhaz projektben, melyben videki telepiileseken 

eloadasokat hozunk letre,melyeket a Nemzeti Szinhazban mutatunk e minden evben. Fontosnak 

tartom a fiatalsag szinhazra neveleset. Tobb even keresztul voltam szineszmesterseg tank 

gimnaziumban. Jelenleg is reszt veszek egy ilyen programban a Jozsef Attila Szinhazzal egyatmiikodve. 

2016 Ota a Jozsef Attila Szinhaz tagja vagyok. 

Nyilt-Szin-Haz tervezete 

Szandekunkban all a mar a Studio K altal letrehozott miikodo eloadasok kozul nehanyat repertoaron 

tartani. Nem titkolt szandekunk, hogy a mar bejaratott kOzonseget megtartsuk és tovabbi uj  

eloadasokkal tijabb tarsadalmi reteget szOlitsunk meg. osszekotteteseinken es kapcsolataink 



lehetove teszik, hogy vendeg eloadasok kerUljenek bemutatasra egyiittmakedve videki szinhazakkal 

is. Celunk, hogy sokfele stilusban és milfajban valogathasson a kbzonseg. Minden korosztalynak 

szeretnenk eloadast. Fontosnak tartjuk az unnepek kozosseg teremta erejet,ezert hetente egy 

nemzetkozi iinnep Ore opitenenk egy napot. Szeretnenk lehetoseget adni arra, hogy a nezok 

eloadas utan szemelyesen talalkozhassanak a mOveszekkel, keszOnsegtalalkozOk formajaban. 

Letrehoznank szinjatszokOrt a keruletben tanulO kozepiskolasok szamara. Tovabbi celkituzesUnk egy 

osszmuveszeti fesztival letrehozasa évente. 

Jelenleg ezekkel a meglevo kesz eloadasokkal inditan6nk a szlnhaz mdkodeset: 

1, Ludas Matyi - gyerekeknek 

Negy szereplo. Zenes. Egy bras. Szamtalan rendezvenyen reszt vettiink vele. 

2. Ahol megszakad- iskolosoknak 

Zavada Peter 'Ahol megszakad' cim0 verseskOtetebal keszult, szerelmi tortenet zenes 

betetekkel. Negy szereplos. A kozepiskolasok a celkozonsege. Az Rs9 szinhaz fesztivaljan kulondijjal  

jutalmazott produkcio. 

3. Gerecz Attila-megemlekezesekre,kolteszetnapjara,nemzeti annepekre 

60 perces melte) megemlekezes Gerecz Attilarol. Eloadjak Pregitzer Fruzsina Claszai 

Mari dijas szineszna Rak Zoltan (Sobs Imre dij), Bende Kinga, Vaszko Bence, zenejet szerezte 

es jatssza Olajos Gabor harom zenesztarsaval, Vamosi Mate tancol az eloadasban. 

„A darab a }rata elso, 1954-ben in igy bocskorosan cim6 verserol kapta nevet, ezzel szeretnenek emleket 

allitani Gerecz Attilanak és az 1956-os forradalom h6seinek.A versek nagy reszet megzenesitettuk, a negy tag6 

zenekar kiseri, illetve kiegesziti az el6adOk dalait, tancait. Vezermotivum a zeneben és a koreografiakban a nepi 

vonal, amelyet a zeneben zenei groove-ok, a tancban modern stilusu elemek szinesitenek.Gerecz Attila 

fiatalabb koraban versenyszer6en sportolt, 1949-ben lett a magyar Ottusa-valogatott kerettagja. 

Pisztolylovesben legyorte kesobbi olimpiai- es vilagbajnok Benedek Gabort, emellett kitiin6en lovagolt, vivott, 

futott, 6szott és versenyszer6en sielt is. Sportkarrierjet 1950. december 8-i letartOztatasa torte derekba; az 

bsszeeskuves és hazaarulas vadjaval birOsag ele allitott Gerecz veg6I15 ev bOrtonbuntetest kapott.1954-ben az 

arado Dunk at6szva szokott meg a %fad bortonbol, am nem sokkal kesabb elfogtak, a szOkesert tovabbi harom 

ev szigoritott bOrtonnel sujtottak. A fogsagbol 1956. oktOber 23-ai forradalom reven szabadult ki, majd 

csatlakozott a szabadsagharcosokhoz. A kOlt6 november 7-en, az utcai harcok soran vesztette eletet." Vaszk6 

Bence — MTI — 

4, Martin Mcdonagh: Parnaember 

szindarab,fekethumorral 

Az agresszi6 vilaga 

A latin „ad gressum" — melleallas — ige evolucioja „szep" karriert futott be az emberi tortenelem fejlodesenek 

evszazadai alatt. 

Ma az agressziOn megvalosult tamadasi szandekot, ket fel kozul az egyik karara, hatranyara letrejott er6szakos 
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cselekedetet, viselkedest ertunk, mely szandekosan sort vagy rombol. 

Jean-Jaques Rousseau szerint az ember termeszetes allapotaban joindulatO, baratsagos leny, csak a korlatokat 

allito tarsadalom kenyszeriti ki belole az agresszi6t és az aljassagot. 

Sigmund Freud velemenye, hogy eredend6en vadallat, és csak a tarsadalom adta rend és tOrveny tudja 

lefekezni. 

Konrad Lorenz az Oszton reszekent tekint e tulajdonsagunkra. 

Hogy kinek van igaza ma, és hogyan szovadik be ez a - kortudatban ketsegtelenill negativkent szamon tartott - 

jelenseg a mindenapjainkba, az emberi kapcsolatainkba - ember-ember, a no-ferfi, a gyerek-sz016, a sz016-szii16, 

a fonok-beosztott, a vezeto-vezetett viszonyrendszerebe rendkivulaktualis és nem csak a milveszetet 

foglalkortatO kerdesek. 

Ma egy atlagos gyerek 244.000 eroszakos tettet és 14.000 halottat lat, mire elfujja a 12. szOletesnapi gyertyajat. 

2006-ban civilizalt orszagunkban az osszes emberoles 2/3-a csaladon belijli eroszak kOvetkezmenye volt. 

Minden negyedik csaladban a hazastarsak kozul egyik veri a masikat. 110-120 ezer gyerek szenved el évente 

eroszakot, verest, szexualis zaklatast. (KSH) 

Honnan ez a frusztraciO? 

Mivel indul? 

Hogyan kezeljuk? 

Danteseink lathatatlan kuszasagat mi motivalja? 

Mitol lesz toxikus egy ember, egy sz016 	 vagy Onmaga is aldozat? 

A valaszokat olykor konnyekre, dramai mosolyra kesztetve, az onmagunkba tekintes 6szinteseget igeny16 

nyiltsaggal tarja elenk a PARNAEMBER. 

2015. februar 15. 

Dr. More E. Csaba 
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SzOjon Idtt Tigris 

Nemzeti Szirthaz Olt Tam& 

Rejto lend elete es mavei alapjon irta: Olt Tomas es Vaszko Bence 

Szajon loft tigris 

Oft Tamas Rejt6 Jenos, sanzonos, kalandos, legiOs, fordulatos, tizennegy karatos estje, 

zenekkel és minden bizonnyal! 
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A Nyilt-Szin Oktatasi és MCiveszeti Egyesiilet 

kivonata és alapszabalyzata 

az altalunk szinten megpalyazott 

R32 palyazati anyagaban megtalalhated 



PALYAZATI FELHIVAS 

Budapest Fovaros IX. Ker.()let Ferencvaros Onkormanyzatanak Kulturalis, 
EgyhazUgyi és Nemzetisegi Bizottsaga 

nyilvanos palyazatot hirdet 

az Onkormanyzat kizarolagos tulajdonat kepez6, 
a palyfizati felhivasban megjelolt nem lakas celjara szolgalo helyiseg 

berleti joginak megszerzesere kulturalis tevekenyseg celjara 
az i5nkormanyzattal tortoni)" egytittmakodesi kotelezettseggel 

A meghirdetett nem !aids celjara szolgalo helyiseg 

Budapest IX. Raday u. 47.fOldszint I. szarn alatti, 149 m2 nagysagii, utcai bejarati 
fOldszinti, nem lakas celjara szolgalO helyseg 

A helyisegre vonatkozo berleti jog 2020. februar 29. napjaig sz616 hatarozott idore 
szerezhet6 meg. 

A helyisegben kizarOlag kulturalis tevekenyseg folytathatO. 

A helyiseg berbeadaskori berleti Oa: 33.133 Ft/h6 + afa Osszeg, mely a 
helyisegben folytathato tevekenyseg, valamint az onkormanyzattal tOrteno 
egyOttmuktidesi kOtelezettseg figyelembevetelevel kerOlt meghatarozasra. 

A helyiseget jelenleg jogcim nelkuli hasznalo hasznalja. A helyiseg ingOsagoktOl 
kiOritett allapotban ker01 berbeadasra, a helyisegnek nem tartozekai a jelenlegi 
hasznalo berendezesi targyai. 

I. PALYAZATI FELTETELEK 

Palyazni a jelen palyazati felhivasban meghatarozott modon, az 1. szamu 
mellekletet kepezo jelentkezesi lap kitOltesevel és a kesobbiekben meghatarozott 
nyilatkozatok és iratok csatolasaval lehet. 

A jelentkezesi lapon a palyazonak — t6bbek kOzOtt — meg kell hataroznia a 
helyisegben altala folytatni kivant konkret kulturalis tevekenyseget, a konkret 
kulturalis tevekenyseg soran megvalasitando programokat, valamint meg kell 
je101nie az onkormanyzati egyOttmakOdes kereteben teend6, az onkormanyzat 
altal elfogadott kulturalis koncepciO celkituzeseivel Osszhangban levo vallalasait. 
Egyben meg kell hataroznia a tevekenysegek szemelyi felteteleit és penzugyi 
forrasait. 

Palvazatot nyujthat be:  
1. egyeni vallalkozOi igazolvannyal rendelkezo termeszetes szernely, 
2. a nemzeti vagyonrol sz616 2011. evi CXCVI. tOrveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja 

szerint atlathatOnak min6s016 szervezetek (PI: jogi szemely, jogi 
szernelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag, civil szervezet, 
kOzhasznu szervezet) 

amely a berleti szerzOdesben vallalja, hogy a tervenyben elOirt beszarnolasi, 
nyilvantartasi, adatszolgaltatasi kOtelezettsageket teljesiti, helyiseget a berleti 
szerzodesi elairasoknak és a berbeadoi rendelkezeseknek, valamint a 
meghatarozott hasznositasi celnak megfeleloen hasznalja, a Berbeado Altai 



engedelyezett alberlet, Ozemeltetesi szerzocles eseten kizaralag termeszetes 
szernelynek, vagy atlathato szervezetnek adja alberletbe vagy Uzemeletetesbe. 

A palyazat ervenytelen, amennyiben a helyisegben vegezni kivant tevekenyseg a 
palyazathoz benyujtott cegkivonatban, alapitO okiratban illetve egyeni 
vallalkozasail kiallitott igazolasban a palyazo anal vegezheto tevekenysegek 
kOzatt nincs feltOntetve. 

A palyazaton reszt vehet: 
a) aki irasbeli nyilatkozataval elfogadja a havi berleti dij Osszeget, 
b) aki irasbeli nyilatkozataval elfogadja, hogy a berleti dij minden ev 

majus 1-en 4 %-kal emelkedik, 
c) aki vallalja, hogy a Berbeadoi ertesites kezhezvetelet kOvetoen 

kOzjegyzoi tartozas elismero nyilatkozatot tesz, as azt a berleti 
szerzOdes megkotese aloft berbeadonak benyOjtja, 

d) amennyiben a palyazo belfOldi vagy kulfOldi jogi szemely vagy jogi 
szemelyiseggel nem rendelkezO gazdalkodo szervezet, Ogy az 1. 
szamil melleklet szerinti nyilatkozatot cegszer0en alairva 
palyazatahoz csatolta 

e) amennyiben a palyazO civil szervezet vagy vizitarsulat, Ogy a 2. szarnii 
melleklet szerinti nyilatkozatot cegszer0en alairva palyazatahoz 
csatolta. 

II. ALTALANOS PALYAZATI FELTELEK 

A palvazatnak tartalmaznia kell:  
1. a pfilyezati jelentkezesi lapot (a Polgarmesteri Hivatal Humanszolgaltatasi 

Irodajanak Ugyfelszolgalatan a 1096 Budapest, Lenhossek utca 24-28. Fsz. 
szarn alatt szerezhet6 be vagy a vvww ferencvaros hu honlap aktualis palyazati 
kiirasbol letiilthetO) 

2. egyeni vallalkozoi igazolvannyal rendelkezo termeszetes szemelynel 
• az egyeni vallalkozei igazolvany 30 napnal nem regebbi kOzjegyzo 

Altai hitelesitett misolatat, va9y 
• az Okmanyiroda/Kozigazgatasi és Elektronikus Kozszolgaltatasok 

Kozponti Hivatala Altai kiallitott hat6sagi bizonyitvanyt; 

3. cegbirosignal bejegyzett gazdasagi tarsasagnal 30 napnal nem regebbi, 
kozjegyzo Altai hitelesitett cegkivonatot, hiteles alairasi cimpeldanyt; 

4. civil szervezet eseteben hitelesitett alapito, Mesita okiratot, 30 napnal 
nem regebbi hiteles igazolast a birOsagi nyilvantartasba 
valamint hiteles alairasi cimpeldanyt; 

5. pall/az:4 nyilatkozat, hogy a Budapest Favaros IX. Kertilet Ferencvaros 
Onkormanyzataval szemben nincs lejart dij- es adotartozasa (3. 
melleklet); 

6. palyazoi nyilatkozat, holly nem indult ellene felszamolasi &Ores, nem all 
vegelszamolas vagy csodeljaras hatalya alatt (3. melleklet); 

7. Atlithatosagra vonatkoz6 nyilatkozatot az alabbiak szerint: 

amennyiben a palyazato belfoldi vagy kulfoldi jogi szemely, ugy a 2. 
melleklet szerinti nyilatkozatot cegszedien alairva, 
amennyiben a palyaz6 civil szervezet vizitarsulat, 6gy a 1. melleklet 
szerinti nyilatkozatot cegszeruen alairva. 
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A palvazati alanlatokat eqv eredeti peldanvban, zart boritekban 

2017. marcius 21. napjan 16 ordig ken szemelyesen benyOjtani 
a Polgarmesteri Hivatal Humanszolgaltatasi Irodajan 

(1096 Budapest, Lenhossek u. 24-28. III. em. 321.) 

A ZART BORITEKRA 

„KULTURALIS PALYAZAT R47" 

JELIGET RA KELL IRNI 

A palvazati aianlatokat tartalmaz6 zart boritekok bontasfira 

2017. marcius 22. napjan 9 orakor korai sor 
a Polgarmesteri Hivatal Humanszolgaltatasi Iroda 

1096 Budapest, Lenhossek u. 24-28.111. em. 329. szam alatti hivatalos 
helyisegeben 

Az ajanlatok felbontasanal a Kiiro, illetve az azt kepviselo szemelyeken kivul jelen 
Iehetnek a palyazok, valamint az altaluk irasban meghatalmazott szemelyek, es a 
ferencvarosi Onkormanyzati kepviselok. 

Felhivjuk a palyazok figyelmet, hogy hianypotlasra egy alkalommal van 
lehetoseg, amely nem modosithatja a benyt4toft palyazat tartalmat. 

A helyiseg 
MEGTEKINTESE, TAJEKOZTATAS 

A palyazati hirdetmenyben feltOntetett helyiseg az alabbi idopontokban tekintheto 
meg: 

2017. marcius 3-an 15-17 Vizi% 

2017. marcius 10-an 10-12 kozOtt 

A palyazattal kapcsolatos informaciO adasara jogosult szemelyek: 

- Vagyonkezelesi Iroda: Janitz Gergo csoportvezeto, Budapest, Raday u. 
26., tel.: +36/1-215-1077/510 

- Humanszolgaltatasi Iroda: dr. Kelemen Miklos Sandor civilreferens, 
Budapest, Lenhossek u. 24-28., tel.: +26/1-215-1077/383 

A palyazatok elbiralasa 

A palyazatokat a Budapest Fovaros IX. Kerulet Ferencvaros Onkormanyzatanak 
Kulturalis, Egyhazugyi as Nemzetisegi Bizottsaga blralja el az alabbi szempontok 
alapjan: 

- a helyisegben folytatni Idvant konkret kulturalis tevekenyseg, 
- a konkret kulturalis tevekenyseg soran megvaldsitando programok, 

az Onkormanyzattal tOrten6 egyOttmOkOdes soran vallaltak, 

A palyazat ervenytelen: 
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- amennyiben a leadasi hataridot ktivetlien erkezett, 
- a palyazat hianyosan kerult benyOjtasra, 
- a nem szemelyesen benyujtott palyazat, 

amennyiben a palyazO ellen a NAV-nal vegrehajtasi &Was van 
folyamatban, adoszama felfuggesztesre kerCilt, 
amennyiben a helyisegben vegezni kivant tevekenysag a palyazathoz 
benyOjtott cegkivonatban, egyeni vallalkozasrd kiallitott igazolasban, illetve 
az alapito okiratban nincs feltiintetve a palyazO altal vegezhet6 
tevekenysegek ktizott, 
amennyiben a palyazati jelentkezesi lapot hianyosan tOlti ki (ktilonOsen 
nem hataroz meg konkret tevekenyseget, nem hataroz meg az 
Onkormanyzati egylittmakOdes kereteben vallalasokat, nem teszi meg a 
szukseges nyilatkozatokat), 

- a KiirO hianypOtlasi felszOlitasa ellenere sem potolja a megallapitott 
hianyossagokat. 

A palyazatok varhatOan aprilis honapban kerulnek elbiralasra, melynek 
eredmenyeral a palyazOk, a szerzodeskOtes idapontjard a nyertes palyazd 
postai uton kapnak ertesitest. A palyazatok elbiralasara vonatkozo diintes a 
vvww ferencvaros hu  portalon is kdizzetetelre kerUl. 

A KiirO fenntartja maganak a jogot, hogy a palyazatot indokolas nelk01 
eredmenytelenne nyilvanitsa. 

A meghirdetett nem !aids celjara szolgalo helyisegekre vonatkozo 
kotelezettsegek, illetve feltetelek 

1. A helyisegre a berleti szerzodes kizarolag az Onkormanyzat as a nyertes 
palyazO kOzOtt kOtendo egylittrniikadesi megallapodas (melynek tartalma 
tObbek kOzatt a 1)&16 egyi.ittmakifidesben vallalt kiitelezettsegeirol szolO 
evenkenti beszarnolo is) megkoteset ktivetiien johet late. 

2. Az Onkormanyzat a nem lakas celjara szolgalO helyiseget jelenlegi, palyazak 
altal megismert muszaki allapotukban adja berbe. Berbeado a nem lakas 
celjara szolgalo helyisegek helyreallitasaval — beleertve a szabvanyos 
merohelyek kialakitasaval as meroorak felszerelesevel, valamint a berla altal  
folytatni kivant konkret tevekenysegenek kialakitasaval - Oro kOltsegeket nem 
teriti meg. 
A helyisegben tOrtena barmely muszaki engedelyezteteshez ktittitt 
valtortatast, atalakitastberla a berbeadO jOvahagyasaval vegezhet. 
Az ingatlan berbeadO altal engedelyezett felOjitasa, atalakitasa eseten az 
adott tarsashaz hozzajarulasara, illetve a szukseges engedelyek 
beszerzesere vonatkothan az Onkormanyzat felelosseget nem vallal, berla 
karteritesi igennyel nem lephet fel. 

3. A tulajdonos Onkormanyzat lehetOseget biztosit a palyazoknak arra, hogy a 
helyisegek, illetve a tarsashazak muszaki allapotat megismerjek. A kiirO 
felhivja a palyazOk figyelmet, hogy az ingatlanok, illetve a tarsashaz muszaki 
allapotanak megismerese, felmerese a palyath feladata, ezert a 
kesobbiekben a tulajdonos onkormanyzattal szemben szavatossagi igennyel 
nem elhetnek. 

4. A kUltin szolgaltatast biztosito merliOrakra (villanyora, gazora) a kozuzemi 
szolgaltatOkkal kOltin szerzOdest kell kotnie a nyertes palyazonak, az ezzel 
jaro atirasi kOltsegeket a Budapest FOvaros IX. Kertilet Ferencvaros 
onkormanyzata nem teriti meg. 
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5. A havi berleti dij a viz-, csatorna-, valamint a szemetszallitasi dijat nem 
tartalmazza. A nyertes palyazo koteles a viz-, csatorna hasznalatra, valamint 
a szemetszallitasra a szolgaltatOval kOzvetlentil — a berleti szerzodes 
megkOteset kiiveto 30 napon beltil - szerzodest kOtni. A szerzodes 
megkiitesenek idOpontjaig a berlo a berbeadonak a lakasok és helyisegek 
berletere, elidegenitesere es megszerzesere vonatkozo szabalyokrol szolO 
7/2006.(III.10.) Onkormanyzati rendelet 10. sz. melleklete szerinti atalanydijat 
koteles fizetni. 

Bella a helyisegre berlatarsi jogviszonyt nem letesithet, a helyiseg alberletbe, 
Lizemeltetesbe adasahoz berbeadO hozzajarulasat kell kernie. 

Berbeado a szerzodest felmondhatja, ha barb 
a) a berleti szerzodesben, valamint az egyUttrniikadesi megallapodasban 

foglalt fetteteleket megserti, 
b) a berfizetesi ketelezettseget felszOlitas ellenere sem teijesiti, 
c) a berleti szerzodesben rOgzitett tevekenysegtol elter6 más tevekenyseget 

vegez, 
d) a helyiseget engedely nelkill alberletbe, Ozemeltetesbe adja, 
e) a ber16 az elOirt hataridon belul nem Mt meg kOzvetlentil a szolgaltatoval a 

szerzodest (kUlOnOsen a viz-, csatorna es szemetszallitasra), 
f) a ber16 a kOzvetlenul szolgaltatoval kOtOtt szerzodes alapjan nem fizeti meg 

szolgaltatonak a (viz- csatorna-, szemet-, elektromos cram-, gazhasznalat) 
dijakat, 

g) a szomszedos lakasokban a zajterheles, por, buz es karos anyag 
jogszabalyokban eloirt ertekenek tiillepese eseten 

h) a 1)&16, illetve az albedo vagy tizemeltet6 a berleti szerzodes megkOteset 
(alberletbe, lizemeltetesbe adds engedelyezeset) kOvetaen beallott 
kortilmeny folytan mar nem minOsulatlathato szervezetnek, 

i) a jogszabalyban eloirt, egyeb lenyeges kotelezettsegeit nem teljesiti, 
j) a helyiseg epitesi engedelyezesi vagy telepuleskepi bejelentesi &Ares 

hatalya ale tartozo atalakitasat erre vonatkozo hozzajarulas nelkill vegzi el. 

Berleti jogviszony megszunese eseten a berlO kOteles a helyiseget tisztan, 
rendeltetesszerii allapotban berbeadonak visszaadni. 

Tajekortatjuk a palyazokat, hogy 
b) helyiseg berleti dijat AFA fizetesi kOtelezettseg terheli, 
c) a helyiseg hasznalatanak, hasznositasi mOdjanak megvaltortatasa 

kapcsan a tarsashazakrOI szOlo 2003. evi 000011. tarveny (kUltinOsen a 
17-19.§-ai) rendelkezesei az iranyadok. 
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PALYAZATI JELENTKEZESI LAP 
Budapest IX. Raday u. 47.foldszint I. szam alatti, 149 m2  nagysigti, utcai 
bejaratti, foldszinti, nem !aids celjira szolgalo helyseg berleti joganak 

megszerzesere kulturalis tevekenyseg celjara 
tinkormanyzattal torten6 egyOttmeikOdesi kotelezettseggel 

Alulirott palyazati ajanlatot teszek a Budapest Favaros IX. KerUlet Ferencvaros 
Onkormanyzata altal meghirdetett Budapest IX. Raday u. 47.fOldszint I. szam alatti, 
149 m2  nagysagO, utcai bejaratia, foldszinti, nem lakas celjara szolgald helyseg 

BERLETI JOG-anak 2020. februar 29-ig szolo hatarozott id6re torteno 
megszerzesere 

A palyazO eve: 

.2c) 	_,Ed  i  Vtd-ck-e- 
kepviselo neve, cime: 
	 LETLS-. 	 

	

V-(Cte. 	 

Elerhetdsea 	 (terefonszam 	és 	e-mail 	 cim): 

A helyiseget 	hl—r-t-1)■ k- c., 	eio 	C.  t-jc1-7(<...5.  \ 	 (konkret 
kulturalis) celra kivanom hasznalni. 

A helyisegben folytatandO tevekenyseg kdreben megvalOsitandO konkret programok: 

	  ties  

	

Ca iLiQ:C"\-\ 	&CL:CZ-C),C1  

-11_, c‘  Ot 	X'Q-U-L)ejc 	C 	 C*SOL )  __  

C.::?Cre'l Cc 

• •I• • 	CA--re—t-9  0--.  (7.&.  (IL 

Az Onkormanyzati egyiittmakddes kereteben teendo, az Onkormanyzat eltal  
elfogadott kulturalis koncepciO celkitiizeseivel Osszhangban level vallalasok: 

ath     	U.\ 	 

‘C‘ 



A helyisegben folytatando tevekenyseg, valamint az annak kereteben megvalOsitandO 
programok as az egyOttmOkOdes koreben vallaltak szemelyi felteteleinek es penzugyi 
forrasainak bemutatasa: 

  

	 ..  c  c k 	Q 

 

A tevekenyseg vegzesere jogosito igazolas (cegkivonat, vallalkozOi igazolvany) szama, 
kiallito hatosag megnevezese: 

  

4c'"L CCC  711 

  

    

Tudomasul veszem, hogy amennyiben a Palyazati felhivasban meghatarozott 
nyilatkozatokat, igazolasokat, dokumentumokat nem csatoiom e jelentkezesi Iaphoz, Llgy 
palyazatom ervenytelen. 
Vallalom, hogy a BerbeadOi ertesites kezhezvetelet kOvetoen kOzjegyzoi tartozas 
elismero nyilatkozatot teszek, és azt a berleti szerzodes megkOtese elOtt berbeadonak 
benyujtom. 
Vallalom, hogy a palyazati felhivasban megjelatt felteteleket teijesitem as elfogadom, a 
palyazat megnyerese eseten az erred sz616 ertesites kezhezvetelet kOveto 30 napon belul  
berleti szerzOdest kOttik. 

A palyazati felhivasban megajanlott havi berleti dij Osszeget elfogadom, as egyben 
tudomasul veszem es elfogadom, hogy a berleti dij minden ev majus 1-jen 4 %-kal 
emelkedik. 

Budapest,40tev 	 he) 	nap* 
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1. melleklet 

'Nyilatkozat atlathatOsagrOI 

Alulirott ..V 	 .....T.C.Cc..c mint a - 	  

kepviseloje nyilatkozom, hogy az altalam kepviselt szer4ezet a nemzeti vag nrol 
sz6I6 2011. evi CXCVI. tOrveny 3. § (1) bekezdes 1. pontja szerint atlathatOnak 
min6s016 szervezet, tekintettel arra, hogy 

1. vezet6 tisztsegvisel6i megismerhetoek, 

valamint 

2. az altalam kepviselt szervezet 
atlathatO szervezetben nem 
reszesedessel, 

Budapest, 2017. 

és annak vezeto tisztsegviseloi nem 
rendelkeznek 25%-ot meghalad6 

-71-Talairas 

Civil szervezet illetve vizitarsulat Altai kitoltenclo 
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alairas 

2. melleklet 

Nyilatkozat atla.thatosagrOli  

Al tiro C mint a 
dr-e,- 	jogosult kepviseloje nyilatkozom, hogy az 

altalam kepviselt szervezet a nemzeti vagyonred szolo 2011. evi CXCVI. tOrveny 3. § (1) 
bekezdes 1. pontja szerint atlathatonalc minostilo szervezet, tekintettel arra, bogy 

1. tulajdonosi szerkezete, a penzmosas és a terrorizmus finanszirozasa megelozeser61 
es megakadalyozasarel sail() tOrveny szerint meghatarozott tenyleges tulajdonosa 
megismerheto, 

2. nem minostil a tarsasagi adorol és az osztalekadorO1 szOIO torveny szerint 
meghatarozott ellenorzott ktilfOldi tarsasagnak, 

3. lia gazdalkodo szervezetben nincs kozvetlenill vagy kozvetetten tab mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biro jogi szemely, jogi 
szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodO szervezet; 

vagy 

a gazdalkodo szervezetben kozvetlenill vagy kozvetetten tobb mint 25%-os 
tulajdonnal, befolyassal vagy szavazati joggal biro jogi szemely, jogi 
szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet tekinteteben az 1. és a 2. 
pont szerinti feltetelek fennallnak, illetve az az Europai UniO tagallamaban, az 
Europai Gazdasagi Tersegrol szolo megallapodasban reszes allamban, a Gazdasagi 
Egytittmiikodesi és Fejlesztesi Szervezet tagallamaban vagy olyan allamban 
rendelkezik adoilletoseggel, amellyel Magyarorszagnak a kett6s adortatAs  
elkerilleserol szolo egyezmenye van,; 

Budapest, 2017. 1--'1.6-v  

' belfoldi vagy kiilfoldi jogi szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdalkodo szervezet altal 

toltendo ki 
" a kit lehettiseg Haul a nyilatkozat csak az egyik resit szabad hogy tartalmazza, a szervezet tulajdonosi 

viszonyal szerint.!!""""" 

3.melleklet 
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