PÉNZT OSZT A KUTYAPÁRT!

AZ ÚGY VOLT...

... hogy majd építünk magunknak szép nagy házakat, de aztán, amikor először közpénzt kaptunk tavaly, ijedtünkben
kiírtuk a Rózsa Sándor I. Népi Kampánypénz Tékozló Alap
pályázatot, és óriásplakátok helyett a ti ötleteitekre költöttünk el 150 milliót.
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Az MKKP programjaiban, akcióiban évek óta mindenki ingyen,
önkéntesen vesz részt, ezért elsősorban anyagköltségre írtuk
ki a pályázatot, nem munkabérre.
Épültek játszóterek, kutyafuttatók, gombfocistadion, játszótér
mellé mobilvécé, lómenhelyre tető. Búvárruhákat és oxigénpalackokat vehettek az önkéntes mentőbúvárok, felszerelést
a gyerekjóga-oktató, mezeket a hallássérült-válogatott, alapanyagot a közösségi várépítő régészcsapat. Elindult és két éve
folyik az önkéntes kátyúzás országosan. Szombathelyen egy
hónapra éjszakai buszjárat indult, magyar könyvtárak nyíltak
Cardiffiban és Dublinban, és volt egy csomó ingyenrendezvény
a planetáriumtól a nemzetközi kannabisz-orvoskonferenciáig.
Volt olyan pályázat (Csepel és Szombathely), ami nyert volna,
de azokat az adott önkormányzat időközben bejelentette, hogy
megcsinálja. Majd elküldjük nekik az ötlet mellé a költségvetésterveket is, mert ugyanazt a beruházást SZÁZSZOR AN�NYIBÓL gondolják kihozni, mint a nálunk győztes projekt.

NÉPI KÖ

MIVEL A 2018-AS ORSZÁGGYŰLÉSI VÁLASZTÁST
MEGNYERTÜK...
...ígéretünkhöz hűen folytatódott a közösségi pénzköltés.
A jelenlegi párttámogatás igazán kiegyensúlyozott: a következő választásig összesen kapunk annyit, mint amennyit a kampányidőszakban pár hét alatt kellett elkölteni, ráadásul az éves
támogatásnak (60 millió) idén csak egy részét kapjuk meg, eltékozlására mégis több mint 400 pályázat érkezett. A legtöbb
megfelelt a kiírásnak: minél több ember számára hasznos, vicces, vagy jobb lesz tőle a környék, szebb az élet.

AZ ÚJ PÁLYÁZATI KIÍRÁSRÓL ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT ÍRJ AZ
MKKPKAMPANYPENZ@GMAIL.COM CÍMRE!

... AKI A GAZDAGOKTÓL LOPOTT MAGÁNAK,
EZÉRT MI AZ ÁLLAMTÓL KAPOTT KÖZPÉNZT
VISSZAADJUK A MAGYAR EMBEREKNEK.

Az MKKP saját pályázatában önkormányzatként jár el, a projektek megvalósítására Általános engedélyt ad, tehát a sikeres pályázatnak nem feltétele a hivatalos engedélyeztetés,
ám a villamossági, statikai, környezetvédelmi szabályoknak
meg kell felelnie. Amúgy, a megvalósításából fakadó esetleges
büntetéseket bevállaljuk.

Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy az
országban rengeteg
MKKP-s beruházás és
felújítás folyik. Kérjük
, segítsék a projektek
megvalósulását, és ne
hívjanak rendőr t.

WWW.MKKP.HU

Búvárruhák,
oxigénpalackok az
önkéntes
mentőbúvároknak

SZERENCSÉRE MI VICCPÁRT VAGYUNK...
...megengedhetjük magunknak, hogy értelmes dolgokra költsük a párttámogatást. Hogy mennyit tudunk adni, az passzivistáink tevékenységének jogkövetkezményeitől is függ, de próbálunk spórolni, és kevesebbet költeni luxusdolgokra meg büntetésekre, hogy minél több közpénzt
tudjunk visszaosztani a népnek.
A magánszemélyek, egyesületek és az elmaradt állami pályázatok miatt a színházak, szociális intézmények, menhelyek összes projektjére ez
nem elég, de kereken 18.639.692 Ft-ot most is kiosztunk, a többieknek
meg majd nyomtatunk.
Van, amire nem pénzt költünk, hanem passzivistákat adunk kölcsön,
illetve egyéb erőforrásainkat vetjük be: nyomtatunk, programozási és
grafikus segítséget nyújtunk. Ennek értéke nagyjából sok millió. Vannak
olyan projektek is, amikre nem jutott a párttámogatásunkból, de elég
fontosak ahhoz, hogy közösségi finanszírozással próbálkozzunk. Köszpénzgyűjtő oldalunkon találkozhattok ezekkel a kampányokkal, és köszi,
ha támogatjátok valamelyiket. Vagy mindet. Természetesen a feketepiacon értékesített belső szerveink bevételei is a pályázatokra mennek.
Az idén győztes közel 100 közösségi projekt megvalósítása most is zajlik.

TAVALYI PÁLYÁZATOK:

AZ IDEI TÉKOZLÁS ALAKULÁSÁT
ITT TUDJÁTOK NYOMON KÖVETNI:

