
PÁLYÁZATI ADATLAP

Jászfényszaru Város Önkormányzatától igényelt támogatáshoz

A pályázó szervezet neve: Fényszaruiak Baráti Egyesülete (FÉBE)
Székhelye: 5126 Jászfényszaru, Fürst Sándor út 1. (Szent István út 1. cégbírósági átírás 

folyamatban)
Web elérhetősége: www.febe.hu
Levelezési címe: Tóth Tibor 5126 Jászfényszaru, Vasvári Pál út 2. fsz.: 2.
E-mail címe: toth_tibor@freemail.hu feebe@freemail.hu febe@febe.hu 
Bírósági bejegyzés száma: Pk.61.489/1993, nyilvántartási szám: 1062
Adószáma: 18822317-1-16
A pályázó szervezet pénzintézeti számlaszáma: 69500149-10382075
A szervezet képviselője, kapcsolattartójának neve: Tóth Tibor
Telefon, fax:522-114, mobiltelefon: +36-30-337-3336
Milyen jogcímen kapcsolódik Jászfényszaruhoz? Működési és tevékenységi területe ide tartozik.
Korábban támogatott tevékenység folytatásához igényli-e az összeget? IGEN NEM
Nyilatkozom arról, hogy a 2011. évi CLXXV. törvény 28. § (4) bekezdése
alapján a Civil szervezet jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egysége a
civil szervezetre vonatkozó szabályok szerinti beszámolót készít, amelyet a
törvény 30. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezett. (2014.05.28)

IGEN NEM

A felhasználás célja: Döntően működés, kisebb részben programok. 
A Fényszaruiak Baráti Egyesülete 1993. október 30-án 51 taggal alakult, jelenleg 253 tagja és
három önálló csoportja  (Színházbajárók Baráti  Köre,  Kiss József Helytörténeti  kutatócsoport,
Szűcs Mihály Huszárbandérium) van, a csoportokban közel 200 fő azok száma, akik nem tagjai
az egyesületnek. 

Az  egyesületet  a  JNKSZ  Megyei  Bíróság  1999.  január  21-i  végzésével  közhasznú
szervezetté jegyezte be. Az egyesület közhasznú feladatköre alapszabályzata szerint tudományos
tevékenységre, kutatásra, nevelésre, oktatásra, képességfejlesztésre, ismeretterjesztése, kulturális
tevékenységre, kulturális örökség megóvására, műemlékvédelemre, környezetvédelemre, terjed
ki.

Az egyesület  az elmúlt  20 évben programjaival nem csak tagjainak, hanem érdeklődő
jászfényszarui  lakosoknak adott  sokszínű és  rétű  lehetőséget  a  közös együttlétre,  a  tartalmas
foglalatosságra.  A működést  költségeire  a  tagdíj  150.000,-  Ft,  némi  adomány és  SZJA 1  %
300.000,- Ft, és az önkormányzat támogatása szolgál. Programjait a tagok öntevékenységéből,
közhasznú  tevékenységének  bevételeiből,  számos  tevékenység  önköltséges  így  az,  évi  20-22
színházi látogatás, egyesületi belföldi kirándulás, két helytörténeti jelegű könyvkiadás stb. Az
önkormányzat külön program támogatásából az elmúlt évben négy zenés rendezvény (Kemence
ünnepe, könyvbemutató, kaszinói zenés esték, Gyenge Péter: ANDRIS könyv) és egy részbeni
könyvkiadás valósult meg. 

Az egyesületnek a 22 év alatt számos hagyománnyá vált rendezvénye alakult ki, mely
évente aktuális rendezvényekkel, programokkal egészül ki. Így:
 Közreműködünk  az  iskolai  nyári  táborok  lebonyolításában,  a  helyi  vöröskereszt  szervezet

pályázati bonyolításában;
 Huszárhagyományok  településen  belüli  fenntartásának  biztosításában,  pénzügyeinek

bonyolítása;
 Régi tárgyi emlékek megmentése, felújítása;
 Önköltséges budapesti színházlátogatás és országjáró kirándulás igények kielégítésében;
 Ismeretterjesztő előadások;
 A magyar történelem és a város múltjához kötődő kerek évfordulók méltó megünneplése;
 Könyvek, kiadványok megjelentetése.

Lehetőségeinkhez mérten anyagiakkal, szervező és adminisztrációs, pénzügyi bonyolító
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munkával támogatjuk az önálló csoportok tevékenységét, programjaik megvalósulását.
Egyesületünk folyamatosan segíti az általa létrehozott  „Jászfényszaruért” Alapítvány

anyagi  bázisának  bővülését.  A  SZJA  1  %-kának  gyűjtésével  330.000,-  Ft,  a  FÉBE  bál
bevételéből  45.000,- Ft biztosításával. Az alapítvány - amely szintén közhasznúvá vált- egész
tevékenysége  Jászfényszarut,  az  itt  élőket  szolgálja.  

Egyesületünk 2015. évi működéséhez, valamint programjainak megvalósításához kéri 
az Jászfényszaru Város Önkormányzatának támogatását, így: 

        -  Az egyesület jól felépített, napra kész a város életét is bemutató honlappal 
            www.febe.hu rendelkezik, ennek éves költsége 160.000,- Ft a működés egyéb 
            költségei könyvelés 130.000,- Ft/év, egyesületi mobil telefon 150.000,- Ft/év, 
            melynek 20% 30.000,- Ft befizetésre kerül ez csökkentő tényező, a bank költség 
            100.000,- Ft/év, nyomtatványok, posta költségek 40.000,- Ft, képviseleti, 
            kapcsolattartási, szervezési közlekedési költségek 100.000,- Ft ez összesen 650.000,-    
            Ft. 
      -    Egyéb költségek a kerek évfordulós születésnapos tagjaink köszöntése, 
            helytörténeti munkával kapcsolatos költségek Redemptio újság, 130.000,- Ft.

- Augusztus 20-án a V. Kemence ünnepe a Kiss József Helytörténeti  Gyűjteménynél,  a
dagasztástól  a kenyér és kenyérlángos sütésig bemutató és kóstoló,  az alapanyagokra,
programra kérnénk 50.000,- Ft-ot.

- Folytatjuk az elmúlt évben elkezdett kulturális örökség napjának helyi megünneplését,
színvonalas programot egy 100.000.- Ft-os támogatással tudunk biztosítani.

- Helytörténeti  fotóanyag  készítése,  gyűjtése,  albumban  és  tablókon  való  megőrzése
100.000,- Ft 

     - Kérnénk támogatni az elszármazott fényszaruikkal való kapcsolattartást, mivel            
            egyesületünk e  fontos  feladatot  magára vállalta,  ez  nagyban hasznosul  a  város  
            kulturális, társadalmi életében. Ez az egyesületnek  80.000,- Ft általános költségét  
            jelent.
     -    Anyagi  támogatás  esetén szívesen folytatnánk az elmúlt  évben elkezdett  Téli  zenés

            kaszinó  estek  színvonalas  megrendezését  együttműködve  a  Vágó  BT-vel.  4  
            alkalommal 800.000,- Ft.

- Ismeretterjesztő előadásokat és egy kirándulást szervez az érdeklődő helyi lakosságnak.
Az ismeretterjesztő  előadásokat  önköltségesen nem tudjuk  megvalósítani  60.000,-  Ft,
míg a kirándulást igen megjegyezzük mások csak belföldi kirándulásra is pályáznak.

Kijelentem, hogy az önkormányzati nyilvántartásba vétel óta a szervezet adataiban változás nem 
történt, illetve a módosításokat bejelentettem.

A támogatott tevékenység összege: 1.970.000.,-
ebből saját erő: 450.000,- Ft
más pályázati, illetve egyéb forrás: 0,- Ft

igényelt összeg: 1.520.000,- Ft
Egyéb megjegyzés: Az egyesület megalakulásától bér és megbízási jellegű kifizetést sem 
tagjainak sem más kívülálló személynek soha nem fizetett. A honlapon megtalálható 
többéves mérlegből is a fentiek kitűnnek.  A könyvelési költségét vállalkozónak számla alapján
fizeti, a webmester díjazása sem megbízási díjként kerül kifizetésre. 
Jászfényszaru, 2015 év  március hó  15 nap

                         a pályázó aláírása
 Tóth Tibor

http://www.febe.hu/

