
napirendi pont

________________ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Javaslat egyedi támogatási kérelmek elbírálására

Az előterjesztés tartalma:

A Gödi Ökoklub Egyesület és a Gödi Tanulókör Egyesület a civil támogatási pályázati körben nem 
részesült támogatásban, mivel működési és felhalmozási célú támogatási célt is jelöltek meg, továbbá a 
civil keret is kimerítésre került. A két egyesület így egyedi támogatási kérelmet terjesztett elő. A támogatás 
az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Tartalék előirányzata Sportegyesületek, sportszakosztályok 
támogatása sora terhére megítélhető.

Ülés fajtája*: nyílt

Előterjesztő neve: Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és városüzemeltetési osztályvezető

Az előterjesztést készítette:

Virok-Ujlaki Anikó Beruházási és 
városüzemeltetési osztályvezető

dr. Juhász Judit pályázati referens In
*9

Személyi érintettség esetén a zárt 
illés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.11.16.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság ®
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
Képviselő-testület 1*1

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: IGEN: 1*1
Mellékletként csatolva: 174/2022 (IX.I.) Kt. határozat

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN: E . r
Pénzügyi osztályvezető1 ellenjegyzése: Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése 
Tartalék előirányzata Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sora.

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: S
IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Több alternatív határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: NINCS: x

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: jolgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés: ....................................................................................................

jq^yzö

Cépviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: /'''M

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 

Képviselő-testülete
2022. novemberi rendes ülésére

Tárgy: Javaslat egyedi támogatási kérelmek elbírálására

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Gödi Ökoklub Egyesület és a Gödi Tanulókör Egyesület a civil támogatási pályázati körben nem 
részesült támogatásban, mivel működési és felhalmozási célú támogatási célt is jelöltek meg, továbbá a 
civil keret is kimerítésre került.
Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 174/2022 (IX.I.) Kt. határozatával a pályázatokat 
elutasította.

A Gödi Ökoklub Egyesület 2022. október 16-án egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az alábbi 
indokkal:

A Gödi Ökoklub Egyesület 2019. évi megalakulása óta egy ökológiailag fenntartható életmód 
megismertetését tűzte ki célul, illetve ezt a szemléletet és alkalmazásának lehetőségeit igyekszik 
népszerűsíteni a gödi lakosok körében. Ennek érdekében rendszeresen részt vesznek a 
kömyezetvédelemhez/kömyezettudatossághoz kapcsolódó, más szervezetek által szervezett 
eseményeken (pl. az idei évben a Könyvpiknik, Madarak és Fák Napja, Fenntartható Divat Nap, Big 
Jump, stb.) illetve saját maguk is szerveznek ilyeneket (Lakossági fórum szervezése és Zöld 
Önrendelkezési Minimum megfogalmazása).
Ezen kívül részt vesznek a város természeti környezetének megóvása/fejlesztése érdekében szervezett 
akciókon is (pl. közösségi komposztálás, közösségi szemétszedés, stb.)
Profiljukba tartozik az ökotudatos, illetve fenntartható életmódhoz kapcsolódó tudományos népszerűsítő 
előadások szervezése. Külön figyelmet fordítanak a jövő generáció megszólítására.
További céljuk, hogy egy olyan közösséget építsenek, amely tagjai képesek és szeretnének is aktívan 
tenni egy zöldebb, fenntarthatóbb jövő érdekében.

Fentiekre tekintettel, illetve hogy tevékenységüket még hatékonyabban és eredményesebben, magas 
színvonalon, a szolgáltatásaik bővítésével tudják végezni az alábbi költségeik finanszírozásához kérik 
az Önkormányzat támogatását:

1. Előadók díja: tervezik, hogy a közeljövőben több neves szakértőt hívnak, akik hitelesen és 
magas színvonalon tartanak interaktív előadásokat, workshopokat, panelbeszélgetéseket

2. Terembérleti díj
3. Rendezvénysátor, strandzászló és sörpadgamitúra beszerzése

A felsorolt költségeik finanszírozására bruttó 490.000,-Ft (azaz négyszáz-kilencvenezer forint) 
támogatást kémek az Önkormányzattól. Az egyedi támogatási kérelemben a szükséges, a teljes 
költségek legalább 10%-át elérő pénzügyi önerő kimutatása megtörtént.

A Gödi Tanulókör Egyesület 2022. október 17-én egyedi támogatási kérelmet nyújtott be az alábbi 
indokkal:

A Gödi Tanulókör Egyesület elkötelezett a természettudományok népszerűsítése, élményalapú tanítása 
iránt. Az általuk üzemeltetett Formabontó Kistudós Központban 2017 óta szerveznek élményalapú 
természettudományos foglalkozásokat, ún. kistudós szakköröket az óvodás és kisiskolás korosztálynak 
nagy sikerrel. E szakkört kívánják továbbra is működtetni a 2022/2023 tanév során is, valamint ettől az 
évtől már nem csak az ovis-kisiskolás korosztály számára teszik elérhetővé a foglalkozásokat, hanem a 
10-14 évesek számára is beindítják Tudóspalánta Szakkörüket.



A legtöbb oktatási-nevelési intézményben korlátozott a kísérletezésre használható eszközpark. A 
támogatás összegéből a természettudományos laborjuk eszközeinek bővítését szeretnék finanszírozni.

A hivatkozott költségeik finanszírozására bruttó 400.000,-Ft (azaz négyszázezer forint) támogatást 
kémek az Önkormányzattól. Az egyedi támogatási kérelemben a szükséges, a teljes költségek legalább 
10%-át elérő pénzügyi önerő kimutatása megtörtént.

Fentiek alapján, kérem az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslatok elfogadását.

Határozati javaslat I.

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a Gödi Ökoklub Egyesület részére, a tevékenységük ellátáshoz szükséges költségeik 
finanszírozásához bruttó 490.000,-Ft azaz (négyszáz-kilencvenezer forint) támogatást nyújt.

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének Tartalék előirányzata 
Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sora terhére bruttó 490.000,- Ft.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Határozati javaslat II.

.../2022. (....) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Gödi Tanulókör Egyesület 
részére, a tevékenységük ellátáshoz szükséges költségeik finanszírozásához 400.000,-Ft azaz 
(négyszázezer forint) támogatást nyújt.

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetésének Tartalék előirányzata 
Sportegyesületek, sportszakosztályok támogatása sora terhére bruttó 400.000,- Ft.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. november 16.
Tisztelettel:

Beruházási és városüzemeltetési
osztályvezető



2022.11. 16. 12:30 Online határozat- és rendelettár

• Főoldal
• EDtR
• Tudásbázis
• Kapcsolat

174/2022. (IX. 1.) Képviselő-testületi határozat
Tárgy: Döntés a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt pályázatok elbírálásáról

174/2022. (IX. 1.) Ök. határozat

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

úgy dönt, hogy a 2022. évi civil szervezetek támogatására kiírt érvényes pályázatot benyújtó 
szervezeteknek, működési költségeik finanszírozására az alábbi mértékű, vissza nem térítendő 
támogatást nyújtja

Sorszám Kérelmező Neve 2022. évi támogatási 
összeg (ezer forint)

1. Boldogságcseppek Alapítvány 434
2. Dunai Vízisport Alapítvány 300

3. Dunakanyar Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület Göd 0

4. Gödi Diák Sport Egyesület 300
5. Gödi Művészetoktatásért Alapítvány 800
6. Gödi Ökoklub Egyesület 0
7. Gödi Rotary Klub Egyesület 400
8. Gödi Sirály Egyesület 150
9. Gödi Tanulókör Egyesület 0
10. Gyerünk Meglesz Alapítvány 400
11. Lámpás 92 Közhasznú Alapítvány H 300
12. Minden Állatért Alapítvány 250
13. Neveleki Szomszédok Egyesület 225
14. Szent Jakab Zarándok Egyesület 2000
15. Violin Kulturális Alapítvány 450

L. 16-  J Váci Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület 2000

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási megállapodások aláírására.

Forrás: Göd Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetési rendeletének 12. sz. melléklete II. 
Működési célú pénzeszközátadások 1. civil szervezetek támogatása soráról 7.000.000,-Ft, valamint 
1.009.000,- Ft összeg a 14. sz. melléklet Tartalék előirányzat 10. sportegyesületek, sportszakosztályok 
támogatása soráról.

Felelős: polgármester
Hivatali felelős: jegyző
Határidő: azonnal
« Vissza
Vissza a főmenübe

https :/7hatarozatok.hu/publikacio/c03fe3486c9b4781 b94c12a5ba76b98f/dontes/2989458 172



A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XIi-21 ) sz. Ök. 2,sz.melléklete

Polgármesteri Hivatal, Göd

Érkezett: 2022 OKI 1 6.

Szám:
Ol /

Előlrat:

Előadó: Melléklet: !

(iktatóbélyegző íelye)

EGYEDI TÁMOGATÁSI KERELEM
Göd Város Önkormányzattói igényelt támogatásokhoz

A támogatási cél pontos megnevezése.' <a rövid’ kifeíező’ e9y®di szókapcsolat utaljon a támogatandó 
célra, feladatra, szervezetre, stb.)

ÖKO-LAK: Lakossági ökotudatos szemlélet és magatartás népszerűsítése és 
elősegítése a Gödi Ökoklub koordinálásában

1 A KÉRELMEZŐ ADATAI a Pá|y®zó nem i°9' személyiségű szervezet, akkor a pályázó természetes személy 
megfelelő adataik kell megadni és a mezőkbe bírni. 500.000.-Ft feletti támogatási igény esetén a szervezet bejegyzését igazoló 
30 napnál nem régebbi kivonatot és aláírási címpéldányt is csatolni kell.)

1.1 Neve: Gödi Ökoklub Egyesület

1.2 Székhelye: 2131 Göd Bischof házaspár utca 11.

1.3 Levelezési címe: 2131 Göd Bischof házaspár utca 11.

1.4 Támogatási szerződés aláírására jogosult személy neve, beosztása: Hojtsy- 
Keresztény Zsuzsanna

1.5 Kapcsolattartó személy neve, beosztása: Saád Judit, pályázati felelős

1.6 Telefönszáma: vonalas:.........................mobil: +36309793987

1.7 Faxszáma:.................  e-mail címe: judit.saad@gmail.com........

1.8 Adószáma: 19308131-1-13
(természetes személy kérelmező adóazonosító jelét kérjük a mezőkbe beírni)

1.9 Bankszámlaszáma: 16200230-10039409

2. A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, költségvetési terv (a projekt rövid 
leírása)

A Gödi Ökoklub 2019. évi megalakulása óta egy ökológiailag fenntartható életmód 
megismertetését tűzte ki célul, illetve ezt a szemléletet és alkalmazásának 
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A civil szerveződések támogatásáról elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (X1I.21.) sz. Ok. 2.sz.meiléklele

lehetőségeit igyekszik népszerűsíteni a gödi lakosok körében. Ennek érdekében 
rendszeresen részt veszünk a környezetvédelemhez/környezettudatossághoz 
kapcsolódó, más szervezetek által szervezett eseményeken (pl. idén Könyvpiknik, 
Madarak és Fák Napja, Fenntartható Divat Nap, Big Jump, stb.), illetve saját magunk 
is szervezünk ilyeneket (Lakossági fórum szervezése és Zöld Önrendelkezési 
Minimum megfogalmazása).
Ezen kívül részt veszünk a város természeti környezetének megóvása/fejlesztése 
érdekében szervezett akciókon (pl. közösségi komposztálás, közösségi 
szemétszedés, stb.).

További célunk, hogy egy olyan közösséget építsünk, amely tagjai képesek és 
szeretnének is aktívan tenni egy zöldebb, fenntarthatóbb jövő érdekében.

Működésünket jelenleg egy hozzávetőleg 10-15 főből álló mag, illetve 10-15 
önkéntesből álló csapat biztosítja. Szimpatizánsaink köre ennél jóval tágabb, a 
közösségi média felületeken a követőink száma meghaladja a 750 főt, és ennyi a 
terveinkről/eseményeinkről tájékoztatást nyújtó, haví/kéthavi rendszerességgel 
kiküldött elektronikus hírlevelünkre feliratkozottak száma is. A közösségi média 
felületen elért emberek száma azonban ennél jóval magasabb.

Profilunkba tartozik az ökotudatos, illetve fenntartható életmódhoz kapcsolódó 
tudományos-népszerűsítő előadások szervezése. Külön figyelmet fordítunk a jövő 
generációjának megszólítására.

Mindezek alapján, működésünk támogatása érdekében, hogy népszerűsítő
ismeretterjesztő tevékenységeinket még eredményesebben, a megszokott magas 
színvonalon, a szolgáltatásaink bővítésével tudjuk végezni, az alábbiakra kérünk 
támogatást:

■ Előadók díja: tervezzük, hogy a közeljövőben több neves szakértőt hívunk, 
akik hitelesen és magas színvonalon tartanak interaktív elöadásokat/workshop- 
okat/panelbeszélgetéseket az alábbi témákban: permakultúra, energetika, 
fenntartható divat, biodiverzitás, további tervezett előadások/workshop-ok: 
ökotudatos étkezés, környezetbarát háztartás, kerti komposztálás

■ Terembérleti díj: esetenként szükséges
■ Egy 3x3 méteres rendezvénysátor és egy csepp alakú, M méretű, az 

egyesület lógójával ellátott strandzászlót tervezünk beszerezni. A megfelelő 
színvonalú szolgáltatás biztosításához, illetve az időjárástól való függetlenedés 
érdekében szükséges lenne egy fedett mobil sátor biztosítása, strandzászló 
pedig promóciós célokat szolgál.

■ Sörpad garnitúra, a rendezvényeken való mobil kitelepüléshez

2.2 Megvalósítás helye, ideje: alkalmanként változó, pl. Kincsem Park, József Attila 
Művelődési Ház, Ady Klub, Duna-part, Dunaparti Nyaralóházak, Civil Tanya, 
Nemeskéri Parkerdő, Golf park, stb.
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A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XI1.21.) sz. Ők. 2, sz. mellék Jete

3. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK (az itt kért 
számadatok a támogatandó elképzelés pénzügyi életképességét, helyeselhető több 
lábon állásának tényét támasztják alá)

3.1 A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó): 545.000 Ft
3.2 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege: 55.000 Ft
3.3 Más forrásból rendelkezésre álló összeg: ...................................Ft
Forrás megnevezése: ......................... ....... ......................................................................

3.4 Hitel: ...................................Ft
3.5 Egyéb önkormányzati (gödi) hozzájárulás: ..... .......................
3.6 Egyéb forrás: ....................... ............ Ft
3.7 Jelen kérelemmel igényelt támogatási összeg: 490.000 Ft
3.8 Az igényelt támogatás összegének, felhasználásának részletezése

3x3 méteres rendezvénysátor: kb bruttó 200.000 Ft 
https://www.expodom.hu/products/gyorsan-osszecsukhato-sator-3x3-m- 
aluminíum?variant=2160

Csepp formájú M méretű (215 cm magas) strandzászló+hordozótáska beszerzése: kb. 
bruttó 40.000 Ft ( http://www.strandzaszlo.hu/standard-reklamzaszlo-csepp-l)

Sörpad garnitúra: kb bruttó 50.000 Ft 
https://www.bauhaus.hu/sorpadgarnitura-3reszes- 
220cm.html?gclid=EAIalQobChMlssOgx9jd- 
QIVGYjVCh3IPgTaEAQYBSABEgLlyfD_BwE

Előadói díj: alkalmanként bruttó 50-80.000 Ft/alkalom
Terembérleti díj: alkalmanként bruttó 20-30.000 Ft/alkalom

3.9 Egyéb, az ügyre vonatkozó fontos közölnivaló

Kijelentem, hogy Göd Város Önkormányzata vagy bármely szervezete felé sem 
adó, sem díj, sem egyéb jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincs.

Kelt: Göd, 2022 október hó 16 nap

....rk
a pályázó ( lyegző

Mellékletek:
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A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XII.21.) sz. Ők. 2.sz.melléklete

4. a 2007. évi CLXXXk tv. által eléírt l7Közz-ététe}M4érelem” (hs-nem ^etisGatelaia-a 
szöveg áthúzandó)
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A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XII.21.) sz. Ök. 2sz.melléklete

NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 

törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy 
hiányáról

A Pályázó/kérelmező neve, természetes személy születési helye, ideje:

Gödi Ökoklub Egyesület

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt 
szervezettel szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 
2007. évi CLXXXI. törvény (Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség

„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

b) a kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 
illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-
c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, 
szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a 
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon 
szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy 
tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, 
európai parlamenti vagy helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették.”

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az .... pont alapján (a megfelelő számot írja be)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség

„8. § (1) Ha a pályázó
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a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél 
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,

c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, 
amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő 
szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az egyesület ügyintéző vagy képviseleti 
szervének tagja,

köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat 
benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási 
döntés előtt következik be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e 
körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem 
részesülhet.”

1. nem áll fenn vagy □

2. fennáll az .... pont alapján (a megfelelő számot írja be)

Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint 
intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség 
kezdeményeztem.

Kelt: Göd, 2022 október hó 16 nap
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Polgármesieri Hivatal, Göd!

í É r kezelt:

i

j Szám:

I 01
i_________________

2022 OKI 17.
F lókat ■

l

Melléklet:
zo he > vei

EGYEDI TÁMOGATÁSI KÉRELEM
Göd Város Önkormányzattól igényed támogatásokhoz

A támogatási cél pontos megnevezése (a rövid, kifejező, egyedi szókapcsolat utaljon a támogatandó célra, feladatra, szervezetre, stb.) 

. rbo.tt.... iU AÍMdLÓ,-í.............t4... S^Lb. t .fc dlkfet....
'Kit Icő'obití

1. A KÉRELMEZŐ ADATAI (ha a kérelmező nem jogi személyiségű szervezet, akkor a kérelmező természetes személy megfelelő adataik kell megadni és a

mezőkbe bírni. 500.000.-Ft feletti támogatási igény esetén a szervezet bejezését igazoló 30 napnál nem régebbi kivonatot is csatolni kell.)

- I „in -/Ifi
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

Neve: . ....&> öU... ......................................................
Székhelye: ZjHSffl ... “U>A..A?.
............ ................................................... út/utcakér/...............

Levelezési címe: EÖ3B0...........
......./KerVMtoL..................  .........úí/trtsa/ié#......................... házszám.......... emeiet/ajtó

Támogatási szerződés aláírására jogosult szeméíy neve, beosztása:.............. ................

...S^.^M.á±r.^.....^.J^.... .......................... ..................... ..........
Kapcsolattartó személy neve, beosztása:

Telefonszáma: vonalas:.................................................mobil:....X

Faxszáma:.......................................................e-mall címe:

Adószama: 0^0103330 - 0 - 03 6
(természetes személy kérelmező adóazonosító jelét kérjük a mezőkbe beírni)

Bankszámlaszáma: 3JISH@@S[3@"Ql2]@[3E]@[2lE'!=,0@0[3[3)@l2]@

város/község

házszám..........emelet/ajtó

város/község

TA &

2. A MEGVALÓSÍTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

f. - 2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, részletes költségvetési terv <a projekt róva leírása) 
( ..........^ko..'R.....ívecA.................................................................................

2.2 Megvalósítás helye, ideje: A.A-TA.....

-2.XÓX 6'ó'b (Ua\M'4A1M U-. ^ŰL ■



A civil szerveződések támogatásáról, elszámolásáról és mindezek nyilvánosságáról szóló 36/2013. (XII.21.) sz. Ök. 2.sz.melléklete

3. AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK (az itt kért számadatok a támogatandó elképzelés pénzügyi 

életképességét, helyeselhető több lábon állásának tényét támasztják alá)

3.1 A megvalósítás teljes költségigénye (Bruttó):

3.2 Megvalósításhoz meglévő saját forrás összege:

3.3 Más forrásból rendelkezésre álló összeg:

Forrás megnevezése:..............................................

3.4 Hitel:

................ Ft
...............Ft

............................................. Ft

..............................................Ft

3.5 Egyéb önkormányzati (gödi) hozzájárulás: ..............................................Ft

3.6 Egyéb forrás: ..............................................Ft

3.7 Jelen kérelemmel igényelt támogatási összeg:

A 3.7 és 3.5 pont alatti források együttesen nem haladhatják meg a 3.1 pontban megadott összeg 90 %-át!

3.8 Az igényelt támogatás összegének, felhasználásának részletezése

... A...A.:...... 
.. kOiŰL

... ............................................................................. .Ibfcí,....?
.jütZíQít.EX'.................................................................................
..liö.k.Íre:..i.EÍ.«:&^.................................................................................................

3.9 Egyéb, az ügyre vonatkozó fontos közölnivaló

Kijelentem, hogy Göd Város Önkormányzata vagy bármely szervezete felé sem adó, sem díj, 

sem egyéb jogcímű lejárt esedékességű tartozásom nincs.

i

, 20O......^t^^hó.d^. .nap Gödi Tanulókör Egyesület 
2131 Göd, Hernád köz 2. 
Adószáyi: 18912274-1-13

...............

a kérelmelő (cégszerű) aláírása, bélyegző

Mellékletek:

1. a •2007. évi CLXXXI. tv, által előirt .-KÖ^Zefetijll' Rémiem (hanem kell csatolnia, a szöveg áthúzandó) 

2....... l.líVC!..... ................ ).£A.ííC?.LA''.f.
(egyéb melléklet)

3. (egyéb melléklet)
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NYILATKOZAT

a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

A Pályázó/kérelmező neve, természetes személy születési helye, ideje:

....... .......................................................................................................................

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként/kérelmezőként megjelölt szervezettel 
szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 
(Knyt.)

6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
„6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,
b) a kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi 

személyiséggel rendelkező olyan szervezeti egysége, amelyben az a)-c) pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, 
az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a 
szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

f) az az egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, 
valamint az egyházi jogi személy

fa) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn 
Magyarországon bejegyzett párttal (a továbbiakban: párt),

fb) amely a pályázat kiírását megelőző öt évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy 
helyi önkormányzati választáson,

g) akinek a részvételből való kizártságának tényét a 13. § alapján a honlapon közzétették."

1. nem áll fenn vagy _
2. fennáll azT..7pont alapján (a megfelelő számot ltja be)

8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
„8. § (1) Ha a pályázó

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntést hozó szervnél munkavégzésre irányuló 
jogviszonyban áll,

b) nem kizárt közjogi tisztségviselő,
c) az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,
d) az a)-c) pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,
e) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, amelyben az a)-c) pont 

alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője vagy az 
egyesület ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,
köteles kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét a pályázat benyújtásával egyidejűleg.

(2) Ha az érintettséget megalapozó körülmény a pályázat benyújtása után, de a támogatási döntés előtt következik 
be, a pályázó köteles 8 munkanapon belül kezdeményezni e körülménynek a honlapon történő közzétételét.

(3) Ha a pályázó a közzétételt határidőben nem kezdeményezte, támogatásban nem részesülhet.”

1. nem áll fenn vagy r-ri
2. fennáll az .... pont alapján I 'í I (a megfelelő számot ltja be)

Az összeférheted®nség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:

Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint intézkedtem:

Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem. 

(
Kelt:.. .nap

V Aláírás/Cégszerű aláírás 
Gödi Tanulókör Egyesület 

§131 Göd, Hernád köz 2.
Adószám: 18912274-1-13



1- R. .

Piaci ár igazolás »Tartós eszközök

Forrás: https://www.taneszkozcentrum.hu/
Tétel: 15

Név Darab Ár/Db ÖsszesenKód

70704 Kéttánvéros mérleg + 200C 
grammos súlvkészlet

) 10 34500 Ft 345000 Ft

70724 Digitális mérleg, 500 
gramm méréshatár

10 25750 Ft 257500 Ft

923-208 Vaspor 10 2500 Ft 25000 Ft

71107 Mérő vezeték, piros színű, 
krokodil csipeszekkel

100 500 Ft 50000 Ft

P9901-4
M

Elektronika komplett 
kísérleti készlet

1 335150 Ft 335150 Ft

97-4401 Pipetta üveg 12 db, 
egyenes végű

2 745 Ft 1490 Ft

MW-38
C

Spatula, 200 mm i 20 ' 980 Ft 19600 Ft

97-3250 Keverőbot 250 mm 
hosszú, üveg, ráhúzható 
spatulával

30 520 Ft 15600 Ft

70204 Különböző tömegű, 
azonos térfogatú testek 
í 12 db)

2 19115 Ft 38230 Ft

MW-14 pH tesztpapír l-14pH - 80 
db

20 1100 Ft 22000 Ft

0043/3 Mágneskorong 35x5 mm 200 :110 Ft 22000 Ft

0043/1 1Máeneshasáb 200 :L90 Ft •38000 Ft



70611 Neodvm korong 
mágnespár, Neodvm 
gyűrű.

10 2000 Ft 20000 Ft

70610 Mágnesgvűrűk (lebegő 
mágnesek)

10 2995 Ft 29950 Ft

70627 Mágnesrúdpár, 
hengermágnes, 350 Gauss

10 9500 Ft 95000 Ft

Összes fizetendő: 1314520 Ft
+szál3ításs költség

Forrás:
https://www.bestmarkt.hu/levenhuk-rainbow-2l-Dlus-biologiai-mikroszkop-iskolai-es-egyetemi-hallgatokna
k-moonstone-holdko-p440387
Tétel: 1

Wt* ©
364 700 Fi

Forrás: https://shoD.ikh.hu/kereses/paq eqyszerukereses.asDX?SZURES=f%C3%A1zisceruza
Tétel: 1

Összesen: 4 2CC> Ft

FÁZISCERUZA CtKk-’áTE:ér--“tőség:Foglalt 6KM09310 dD Bruttó 420 Ft

Forrás: https://bonus-shoD.hu/Sencor-SWK-1792BK-vizforraio-17-L
Tétel: 1

Ár

MEGRENDELÉS
ÖSSZEGZÉS

Összesen i'neuo); 112S2 Ft

Gsweíer.jbiuttc., U29űft

MsjMt-eniás C 6öí Ft

Végösszeg: 14 290 Ft



Forrás:
https://www.digitalweb.hu/fozolapok/esperanza-krakatau-fekete-ekh005-elektromos-indukcios-fozolap-20 
OOw-eqy lapos
Tétel: 1

NETTÓ ÁR BRUTTÓ ÁF.

5 753 Ft

BRUTTÓ ÁR ÖSSZESENMENNYISIG

4 je-5

Forrás: https://www.alter.hu/
Tétel: 4

á Stennyáís Óuzeteri

Olló Isísota; JAKOT A kerekített vonalzói I2cm vejyres 
színekben 202.3$ Fi

257 Ft
4 347,24 R

5 140 Fi

O55’6í& • (nenc;

Összesen (bruttó;-.-

Szó&tsi ksftssg.

4C 477,95 F

5J407Í

Zöf
1799?

vonalzó 30ctn 333 15 Fi
Harnoisxá ‘íss fassrsrají «a’. ■ 
Í75SF:
SrtmSljes itvcMl. E^csaesrXV 
fc&sárv. Ferenc u 23. - tnr«e.~e«’

Etos2tósor. 3 csatlakozóaljzat 3 m kábelhoíszúsá^ 
s> kapcsolóval Végösszeg: 53206?!

20 + Q

Elosztósor, € csatlakozóaljzat. S m káöefhosseiitóg, 
•- kapcsolóval 12 375.59 Ft

15 717?"

Forrás: https://szerszamdoboz.hu/
Tétel: 2

•EVÁSÁKLÓKOXÁR 21 elem

5zaH»tósi díj kiszállítás esetén

27 300 Ft

HO$$ZA*ÍTÓNAE£NC3
3K1MM10MŰTEK

Hosszobftó narensc 
SxtmmtOmMer

Stanley Tyfon mfiró* zcfcp 
Sm

3M Van promócfös ítöítod? írd be ide mafcí oda hozza

___ J
HOZ2ÁADÁI

í

C Vásárlás foíyíatóso

Összesen ■ Wattá

Áfa csszepe

214*7 Ft

1003 Ft

Biúttö ftzete*>c>ó 27 300 Ft



Forrás:
https://www.warnex.hu/esperanza-ekm023e-pina-colada-turmixqep-feher-szurke7utm source=arukereso 
&utmmedium2=cpp&utmcampaign=direct_,link
Tétel: 1

Esperanza ekm023e pina colada turmixgéo fehér
szürke

6 390 Ft

Forrás: https://www.3bscientific.hu/
Tétel: 2

3B Scientific
K. + 36 1 43109 14árts*

Bevásárló kosár

j Növényi pigmentek kromatografiája

lOííes

Fotoszintézis Kísérlet

Toriéi.

Oaröb Egységár

1 25. sw.r.r- Ft

?? 211.00 Fi 37 211Öf, Ft

Alt tépted Payiftem Methods fi-: áz4ssreg

Magyar ta^í r-ée tér unitit
Végösszeg

a-r -m'-u: urr t u A -

73Ü25O0FÍ

73 025.00 Ft

Forrás: https://qeomagshop.hu/
Tétel: 3

WMk MÍC11AHICSCLASSiCv CONFETTl GtOW GL1HÍR

☆ ö 0

PRO í MAGiCVBí újdonság Q

23.399 Ff 23.399 Ft

Bruttó végösszeg 37.466 Ft



2.1 Az elnyert támogatás felhasználásának célja, költségvetési terv (a projekt rövid leírása)

A Gödi Tanulókör Egyesület elkötelezett a természettudományok népszerűsítése, élmény alapú 
tanítása iránt. Hisszük, hogy az óvodai és általános iskolás természettudományos oktatás-nevelés 
fontos eleme, hogy a gyerekek tapasztalatszerzésen, kísérletezésen keresztül is ismerkedjenek a 
természeti jelenségekkel. Az általunk üzemeltetett Formabontó Kistudós Központban 2017 óta 
szervezünk élményalapú természettudományos foglalkozásokat, ún. kistudós szakköröket az óvodás
kisiskolás korosztálynak nagy sikerrel.

A foglalkozásokon érdekes jelenségeken, kísérleteken keresztül tanítjuk meg az alapos megfigyelést 
és a tudományos gondolkodásmódot az 5-10 éves gödi gyerekeknek. E szakkört kívánjuk továbbra is 
működtetni a 2022/2023. tanév során is, valamint idéntől már nem csak az ovis-kisiskolás korosztály 
számára tesszük elérhetővé foglalkozásainkat, hanem a 10-14 évesek számára is beindítjuk 
Tudóspalánta Szakkörünket.

Sajnos a legtöbb nevelési-oktatási intézményben korlátozott a kísérletezésre használható eszközpark, 
és azok is elsősorban demonstrációs célúak, a gyerekek közvetlen tapasztalatszerzését nem 
támogatják. Emellett a potenciális veszélyforrások miatt az oktatók számára óriási kihívás a gyerekek 
által végzett kísérletek megszervezése nagy létszámú csoportokban. Különösen kisebb gyermekekkel 
foglalkozó pedagógusok esetén a pedagógusképzés nem erre fókuszál, így ezek a fontos 
tapasztalatok ennek a korosztálynak sokszor kimaradnak.

A projekt keretében a természettudományos laborunk bővítését tervezzük. A labor eszközkészlete 
lehetőséget biztosít fizikai, kémiai vagy biológiai témájú demonstrációs és gyermekek által végezhető 
kísérletekre is.


