
Itt a lehetőség, december 15-ig várjuk a pályázatokat. Ezekre le-
het majd online népszavazni is, de a döntést a megadott szem-
pontok alapján hozzuk. Még folynak a belső viták, hogy kit lehet 

majd lefizetni.

Példaképünk Rózsa Sándor, aki a gazdagoktól lopott magának, 
ezért mi az államtól kapott közpénzt visszaadjuk a magyar 
embereknek. Ahogy megígértük, a parlamenti választáson 
elért eredményünk alapján járó állami támogatást is eltéko-

zoljuk vicces, hasznos és szép ötletekre.
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SZERENCSÉRE MI VICCPÁRT 
VAGYUNK...

... megengedhetjük magunknak, hogy értelmes dolgok-
ra költsük a párttámogatást, ami a következő választásig 
nagyjából összesen annyi, mint amennyit a kampányidő-
szakban pár hét alatt kellett elkölteni. 

Hogy ebből mennyit tudunk kiosztani, az passzivistáink te-
vékenységének jogkövetkezményeitől is függ, de próbálunk 
spórolni és kevesebbet költeni luxusdolgokra meg bünte-
tésekre, hogy minél több közpénzt tudjunk visszaosztani a 
népnek.

Úgy hallottuk, hogy nem jönnek az uniós pénzek, üres az ál-
lamkassza. A Kutyapárt segélyprogramokért felelős bizottsága 
ezért úgy döntött, hogy a pályázatra a kormány is jelentkezhet.  
Egyúttal felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy elsősorban anyag-
költségre adunk, nem munkabérre, mert az MKKP programja-
iban, akcióiban is évek óta mindenki ingyen, önkéntesen vesz 
részt.

Az MKKP saját pályázatában önkormányzatként/művészeti 
akadémiaként jár el, a nyertes projektekre Általános enge-
délyt ad. Tehát a sikeres pályázatnak nem feltétele a hivata-
los engedély, ám a villamossági, statikai, környezetvédelmi 
szabályoknak meg kell felelnie. A megvalósításából fakadó 
esetleges büntetéseket bevállaljuk.

FIGYELEM! 

Népi közpénztékozlási lehetőség!

Megint pénzt oszt 

a Kutyapárt!
ÉLJEN A PÁRT!

NEM BAJ, HA MÉG SOSEM PÁLYÁZTÁL, 

LÁSS HOZZÁ, SEGÍTÜNK! 

A pályázati kiírást megtalálod honlapunkon: 

http://ketfarkukutya.com/?p=10527

További információkért írj az 

mkkpkampanypenz@gmail.com címre.

Tudjuk, hogy 
soha nem olvasol 
le QR kódokat, 
ezért itt van:



ITT MEGNÉZHETED 
AZ ÖSSZES TAVALY 
MEGVALÓSULT 
PROJEKTET:

                                       a kampánypénzünk nagy részét, mintegy 
150 millió forintot sikerült eltékozolni közel száz projektre. 

Pártok és önkormányzatok nem pályáztak, ám szerencsére a magá-
nembereknek és a civil szervezeteknek is vannak jó ötleteik.

Épültek például játszóterek, kutyafuttatók, gombfocistadion, ját-
szótér mellé mobil WC, lómenhelyre tető. Szombathelyen éjszakai 
buszjárat indult. Volt egy csomó ingyenrendezvény az ingyen mobil 
planetáriumtól, a nemzetközi kannabisz orvosi konferenciáig. 
Búvárruhákat és oxigénpalackokat vehettek az önkéntes mentő-
búvárok, felszerelést a gyerekjóga-oktató, mezeket a hallássérült 
válogatott, tanszereket az ukrajnai magyar iskola, alapanyagot a 
közösségi várépítő régészcsapat. Elindult az országos útkátyúzás, 
azóta Felcsúttól Szolnokig folyik az önkéntes útjavítás. 

Ezúton is gratulálunk minden pályázónak! A választáson 1,7%-ot 
kaptunk, mehet megint a nemzeti közpénzköltés, de ünnepélye-
sen kijelentjük, ha nem lesznek jó ötletek, az egészet elnyaraljuk.

TAVALY


