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Tisztelt llumánszolgáltatási Bizottság!

L Előzmény

A Képviselő-testiilet a I78l20I1. (rV.7.) számű hatźrozatával elfogadta Budapest Józsefuárosi Ön-
kormźnyzat pźůyáztatźsi koncepcióját, továbbá megalkotta ,,A Jőzsefvźrosban mĹĺköđő önszerveződő
közösségek, továbbá mrívészek és spoľtolók pźiyázaÍitämogatźsáról'' szóló 22lf011. (rV.12.) önkor-
mányzati rendeletét. Ennek éľtelmében a Képviselő-testĺ'ilet minden évben a k<lltségvetésben keretösz-
szeget hatátoz meg, pźiyázati alapot hoz létre, amelyből aközhasznű tevékenységet folytató szeryeze-
tek, egyházak, spoľtegyesületek, nemzetiségi ĺinkoľmányzatok, illetve tehetséges magánszemélyek
tevékenysége, munkája tźtmogathatő' Azidei évre vonatkozőan a Képviseló-testĺilet af0I3. évi költ-
ségvetésről sző|ő 9l20I3. (II.2f') önkormányzati rendeletben összesen 7 mil|ió forintot biztosított a
pźĺ|yázatokfedezetére. A nemzetiségi önkoľmáĺyzatok progľamjainaktámogatźtsára 1 millió forintot,
az egyhźzak, egyhźai közösségek tevékenységére 4 millió forintot, spoľtolók, spoľtszeľvezetek tevé-
kenységre 1 millió forintot, illetve a civil szervezetek, alapítványok támogatásaľa l millió foľintot
különített el.

A f0I3. évi pźůyázatok kiírását a Humánszo|gźůtatźsi Bizottság |4412013. (Vil. 15.) számű határoza-
tával javasolta a polgármesteľnek. A polgármester 2013. július 24-tő|tetteközzé apáiyénati felhíváso-
kat. A pá|yánatok beadási hatĺáľideje 2013. auguszllls2Z. vo|t.

il. A beteľjesztés inđoka

A rendelet értelmében a beadási hatĺáridőtől számított 60 napon belül el kell bírálni apá|yázatokat.

m. Tényáltás

A f0|3 . évi pźiyázati felhívásokra az a|ábbi pá|yázatok éľkeztek (a pźůyźnatok teljes terjedelmükben a
Humánszolgáltatási Ügyosztályon megtekinthetóek, a pá|yázatok formai és taľtalmi e||enőrzését az
IJ gy osztá|y elvégezte) :

Civi| pá|yánatz

A pá|yázat cé|ja a szociális ellátásľól, a kultuľális progľamokról, valamint az egészségtigyi' köznevelé-
si, ryermek és ifiúsági feladatokľól való gondoskodás, közművelődési, tudományos, miĺvészeti, a|a-
kosság önszerveződő közösségeit érintő tevékenységek támogatása, különcis tekintettel az idősekkel
kapcsolatos pľogramokĺa, az esé|yegyenlőségľe való töľekvést segítő tevékenységekľe és a roma fel-
zttrkőztattst cé|ző kezdeményezésekľe' Az elnyerhető támogatás összege pá|yázatonként legfeljebb
100 e Ft.

t,



Sz Pdlydaő neve, címe Pdlydzat céIja Döntéshozó
Igényelt

tdmogatás
össz.epe (Ft)

Javaslat

ĺ
I Vasas MíÍvész-

együttes Alapítvány
1085 Budapest,
Kófaragőu. ĺ2.
Képviselő:
Fodor Tamás

25 db kottatartó állvány
vásáľlása Képviselő-

testület
100.000 100.000

f Eľkel Feľenc
Vegyeskar Alapít-
vány
1088 Budapest,
Szentkiľályi u. 26.
Képviselő:
Dr. Cseri Zsőfla

Kóľustábor költségeinek'
száIlásdíjának kiÍizetése
(2013.08. f3-26.).

Képviselő-
testĺilet

100.000 100.000

aJ Vasas Központi
Kiinyvtáľ Alapít-
vány
1086 Budapest,
Magdolna u.5-7.
Képviselő:
ZźxotszW Zo|tźnné

Számítógépasztalok és
székek vásáľlása. Képviselő-

testület
100.000 100.000

4 Gláser Jakab Em-
|ékalapítvány
1077 Budapest,
Wesselényi u. 9.
Képviselő:
Mayer Gáboľ

Kiál|ítás szeľvezése a Te.
leki téľi imaház kiállító
teľében. A kiállítás a Te-
Ieki teľet és ktiľnyékét
mutatja be a II. vĺlághá-
boľr'i előtti időszakban.
Rendezvényszervezési
költségek' nyomdai mun-
ka.

Képviselő.
testtilet

r00.000 60.000

5 Jóravaló Tanács-
adĺó és Segítő Ala-
pítvány
1085 Budapest,
Pál u. 6. fszt.f.
Képviselő:
Molnáľné Mózsik
Erika

Közhasznú tevékenység-
gel kapcsolatosan felme-
ľülő ktiltséget ezen belĺil
szakembeľek munkadíja.

Képviselő-
testület

100.000 60.000

6.

Nagycsaládosok
Józsefuáľosi Egye-
sülete
1084 Budapest,
Déri Miksa u' 18'
l.l.
Képviselő:
Joachim Györgvné

Az Egyesĺĺlet tevékenysé.
géhez szĺikséges és az ön-
kormányzattól béľelt in-
gatlan bérleti díjának
kiÍizetése

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

Civilek a
Palotanegyedéľt
Egyesület
1088 Budapest,
Lőrinc pap tér. 3 .

Képviselő:
Perénvi Lász|ő

Józsefváľosi ľászoľulók
tám ogatás áľa gy íĺj tő akció
szervezése

Polgáľmester
(HB javasol)

60.000 60.000



8.

Gĺusto.Kamaľa
Művészeti Kiiz-
hasznú Nonprofit
Kft.
1086 Budapest,
Koszorú v23.I.29.
Képviselő:
Litván Erika

Eszkiizbeszeľzéso míÍkö-
désse| jáľó kiiltségek Polgármester

(ř{B javasol)
100.000 60.000

9.

Tudományos rsme-
ľetteľjesztő Táľsu-
lat
1088 Budapest,
Bródy Sándoľ u. 16'
Képviselő:
Bojárszkyné Piróth
Eszter

rľó-olvasó ta|áůkoző szer-
vezése 2013. novembeľ 4-
30. kiizött. A támogatás 2
írő számára, honoľáľium
kiÍizetése céljából szĺiksé-
ges.

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

10.

Fĺatal Magyar Mű-
vészek Egyesĺilete
1088 Budapest,
Józsefkrt. 69.
Képviselő:
Lakatos Bernadett

Működési ktiltség' nyom-
tatványok, aľculati ele-
mek' ľeklámozás kĺfizeté-
se

Polgáľmesteľ
(FIB javasol)

r24.800 60.000

11

Mozgásséľültek
Budapesti Egyesü-
lete
1136 Budapest,
Hegedűs Gyula u.
43.
Képviselő:
Halas Emese Gyön-
svi

Adományok osztása jó-
zsefváľosi mozgáskorláto-
zottak ľészéľe, tisztálkodó
szeľek és gyógyteľmékek
vásárlása.

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

12.

Menyhárt Richáľd
1082 Budapest
Budapesti Szolgálta-
tó- és Kézmtĺvesipa-
ri Szakképző Iskola
ötvös szakos tanár,
Művészeti tevékeny-
ség: dizájnékszerek
készítése. tervezése

Kiállítótér' műteľem fel-
újítása.

Polgármester
(HB javasol)

Hatdľidőn
túI érkezett,
ezért érvény-

telen

100.000 0
(éľvénýe-
|enpá|yá-

zat\

13.

Kovács Za|ánLász-
ló
1089 Budapest,
fubaművész

Nyugdíjasot valamĺnt
ľoma családok ľészéľe
jótékonysági konceľt
megvalósítása, valamint
felvevő eszkiiztik beszeľ-
zése.

Polgármester
(HB javasol)

100.000

78.740 +

kiťlzető
utáni

járulék
összesen:
100.000

Spoľt pá|yázat:

Apźiyázat célja, hogy az onkormányzat segítse a sportolni vágyőjózsefuárosiakat, szélesítse a szín-
vonalas spoľt programok kínálatát, tartalmas szabadidő-eltöltéSt kínáljon az érdęklodők számára, ťl-
gyelmet fordítva az esé|yegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységek're. Az elnyerhető támogatás
összege ptilyázatonként legfeljebb 100 e Ft.



Sz Pólydzó neve, címe Pálydzat céIja Dijntéshozó

Igényelt
támogatds

összege
(Ft)

Javaslat

I

Józsefváľosĺ Kosár-
labda Club
2096 Üröm,
Cinege utca 9.
Képviselő:
Gerő Zo|tán

Tevékenységhez szükséges
teľem béľlése Polgármesteľ

(HB javasol)
100.000 80.000

2.

Józsefváľosi Dĺák-
spoľt Egyesĺilet
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 13.
Képviselő:
Gäľtneľ Sĺándor

Kłizüzemi számlák kifize-
tése Polgármester

(FIB javasol)
100.000 100.000

aJ.

Vaskaľ Spoľtegyesü-
let
1083 Budapest,
Tömő u. 58' fszt'1.
Képviselő:
Józsa Mihálv

Veľsenyeken, bemutató-
kon valĺó ľészvétel. Tiszte-
Ietdíj' utazási és szál|ás-
kiiltség.

Polgáľmester
(HB javasol)

120.000 100.000

+

Golden Tigeľ's
Kung Fu Club SE
1085 Budapest,
Rökk Szilárd utca 15.

Képviselő:
Kovács Lász|ő

Tanítványok ľészvétel-
ének biztosítása a nvár
spoľttáboľban. Polgármester

(HB javasol)
100.000 100.000

5.

OSC Ritmikus Gim-
nasztika SE
1086 Budapest,
Teleki tér 19,
Képviselő:
Fráter Viktória

Losonci Téľi Álta|ános
Iskolában folyóľendszeľes
testedzés teľembéľléséľe.

Polgármesteľ
(HB javasol)

100.000 100.000

6.

Mabuni Kaľate
Spoľtegyesiilet
l09lBudapest,
Ütl0ĺ ĺt 169.IX/38.
Képviselő: Szóládi
Lász|ő

Spoľtfe|szeľelések vásáľ-
lása. Polgáľmesteľ

(HB javasol)
100.000 100.000

Somogyi Alexandľa
evezős
1089 Budapest,
Kőľis utca 3/b.
Képviselő:
Somosvi Lászlőné

Havĺ klubtagsági díj és

sportľuházat vásárlásáľa. Polgáľmester
(HB javasol)

6s.000

31.496 +

kifizető
utáni

járulék
összesen
40.000

8.

Ilorváth Tímea
kajakozó
1087 Budapest,

Kajaklapát vásáľlása.
Polgármester
(IIB javasol)

115.000

31.496 +

kiťlzető
utáni

jáľulék
összesen
40.000

9.

[Ioľváth Noémi
kajakozó
1087 Budapest,

Kajaklapát és maľatoni
kajakba vizipumpa vásáľ-
lása.

Polgármesteľ
(HB javasol)

100.000

31.496 +

kifizető
utáni

járulék
összesen
40.000



10.
Agnes

kézi|abdáző
1089 Budapest,

Rehabi|itációs spoľtkeze-
léset személyi
gyógytľéningek' spoľt-
pszichológusi kezelés.

Polgármester
(HB javasol)

100.000
31.496 +

kiťlzętő
utáni

járulék
összesen
40.000

11

VadászÍi Akos
szeľtoľnász
1089 Budapest,

Veľsenyzéssel összefüggő
kĺadások. utazási ktiltség'
spoľtfelszeľelések vásáľ-
lása.

Polgármester
(IIB javasol)

100.000
31.496 +

kifizető
utáni

jáľulék
összesen
40.000

Í2.

Jakocs Feľenc
jégkoľongoző ésbírő
1081 Budapest,

Spoľteszközök vásárlása,
játé|,<vezetőĺ tevékenység
végzéséhez szĺĺkséges esz-
ktiztik beszeľezése.

Polgáľmester
(HB javasol)

76.960

31.496 +

kiťlzető
utáni

járulék
összesen
40.000

13.

Hegyi Richáľd
iikölvívó
1084 Budapest,
Képviselő:
Hegyinél Knipfel
Masdolna

Tagdíj fizetésre, sportesz-
ktĺztik vásáľlásáľa.

Polgáľmester
(HB javasol)

80.000

3L496 +

kiťlzetó
utáni

járulék
összesen
40.000

14.

Szabó Dalma
aszta|iteniszező
1087 Budapest,
Képviselő:
Csizmadia Andrea

Edzőtáborokban' veľse-
nyeken való ľészvétel uta.
zási és szállásköltsége'
eszkiiztik és fe|szeľelések
vásáľlása.

Polgármester
(HB javasol)

100.000

31.496 +

kiťlzeto
utáni

járulék
összesen
40.000

15.

Beľekméľi Anna
evezős
1089 Budapest,
Képviselő:
Berekméľi Judit

Nevezési díjak' tagdíjat
szál|ás- és veľsenykiiltsé-
gek' spoľteszköziik vásáľ-
lása.

Polgármesteľ
(ř{B javasol)

100.000

47.f44 +

kiťlzető
utáni

járulék
összesen
60.000

16.

Gulyás Zsőťla
kézi|abdázól
1082 Budapest,
Képviselő:
Gulvás János

Edzések tagdíja, kĺilönbö.
ző oľszágos toľnákon való
ľészvéteI Polgáľmester

(IĺB javasol)
100.000

31.496 +

kiťlzető
utáni

járulék
összesen
40.000

Egyházi pá|yázatz

A pźiyázat elsődleges cé|ją hogy a Józsefuáľosban miĺködő egyházak, egyhtzi szervezetek, a|apifuźr
nyok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervezo, szociális ellátó, kultuľális
progľamszervező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokról való gon-
doskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos progľamokĺa, az esélyegyenlőségre való
törekvést segítő tevékenységekľe és a roma fe|zźtrkőnatást cé|ző kezdeményezésekľe, illewe kiemelten
hozzźĄáru| a keľtiletben ta|á|hatő éptiletállomźtny fe|űjításához' Az elnyerhető támogatás összege pá-
|yźaatonként legfeljebb 500 e Ft.



^Se.
Púlyózó neve, címe Pdlyózat célja DiintéshozlÍ

Igényelt
tdmoga-

ttźs össze-
pe (Ft)

Javaslat

I

Budapest - Ttiľtikőľi
Kis Szent Teľéz Plé-
bánia
1087 Budapest,
Keľepesi lit 33.
Képviselő: Bajcsy La-
jos

A plébánia mĺĺktidési
költségeinek finanszí-
rozásálhoz hozzájáru-
lás.

Polgármesteľ
(řIB javasol)

400.000 300.000

f.

Jézus Táľsasága Ma-
gyaľoľszági Rendtaľ-
tománya
1085 Budapest,
Horánszky ltcaZ).
Képviselő:
Foľľai Tamás Gergely

Csapatépítő tľéninghez
és tapasztalatcseľéhez
kapcsolódó tevékeny.
ségekre, melyet a
templomi köziisség
állandó és önkéntes
munkatáľsainak szeľ-
veznek.

Polgármester
(tĺB javasol)

180.000 180.000

nJ.

Budapest. Tisztviselő-
telepi Magyarok
Nagyasszonya Plébá-
nĺa
1089 Budapest,
Bláthy ottőu'22.
Képviselő:
Vargha Miklós Péter

A Rezső téľi Római
Katolikus Templom
oľgonáj ának felrúj ítása.

Polgármesteľ
(HB javasol)

s00.000 500.000

4.

Külső-Józsefváľosi
Református Diakóniai
Alapítvány
089 Budapest,
Kőris u. 13.
Képviselő:
Kovács Dávid Emil

Az Egyházktizség pa-
ľĺókiájának és ktiľnyé.
kének generális felújí-
tása.
Épületkaľbantaľtás,
felújítás' bővítés, esz-
ktiziik beszeľzése.

Képviselő-
testület

500.000 500.000

5.

Szlovákajkrĺ Evangé-
likus Egyházkiizség
l08l Budapest,
Rákóczi tń57'lA.
Képviselő:
Gulácsiné Fabulya
Hilda

Gyiilekezeti helyiségek
ľégi nyíIászáľóinak
kaľbantaľtása, cseľéje,
vizesblokk felújítása'
koľszeľÍísítése' eneľ.
giatakaľékosság bizto-
sítása.

Polgármester
(VPB java-

sol)

500.000 350.000

6.

Budapest-Józsefváľosi
Evangé|ikus Egyház-
kiizség
1088 Budapest,
Szentkirályi u. 5l.
Képviselő:
Románné Bolba Márta

LalĺĹsfelújítás a gyĺile.
kezet tulajdonában
lévő Mandák Máľia
Evangélikus Gyüleke-
zetilJáz 4. számű|aká-
sában infrastruktúľa
feilesztése.

Polgármester
(VPB java-

sol)

400.000 350.000

ą

Budapest-Nagyvátad
Téľi Refoľmátus
Egyházkiizség
1089 Budapest,
Üll0ĺ ĺt qo.

Képviselő:Zila Péter

Epiiletállomány felújĹ
táshoz anyagbeszeľzés,
építési anyagvásáľlás. Polgáľmester

(VPB java-
sol)

500.000 500.000



8.

Budapesti Zsidó IIit-
ktizség
(Nagyfuvaľos utcai
Zsinagóga)
1075 Budapest,
Síp u. 12.

Képviselő:Zoltai Gusz-
täv

A Nagyfuvaľos utcai
zsinagógában felújítási
munkálatok.

Polgáľmester
(VPB java-

sol)

500.000 320.000

9.
Jó Pásztoľ Lelkészség
1089 Budapest,
Ká|vźriat&22'
Képviselő: Khirer Imľe

A Keľepesi temető
kápolnájának ľestau-
ľálása.

Polgáľmester
(VPB java-

sol)

500.000 500.000

10.
Budapest- Töľökőľi
Refoľmátus Egyház-
ktizség
1087 Budapest,
Százados tft 4.
Képviselő: Balássy
András

A templom és gyüleke-
zeti ház udvaľi hom-
|okzatának felújítása
és tetőjavítás.

Polgáľmester
(VPB java-

sol)

500.000 500.000

Nemzetiségi pá.lyánatz

A ptiytzat elsődleges célja, hogy a Jőzsefvźrosban működő nemzetiségi <inkoľmányzatok támogatás-
hoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező, szociális ę||átő, kultuľális progľamszervező,
valamint az egészségýgyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokról való gondoskodásukat, külö-
nös tekintettel az idősekkel kapcsolatos programok'ra, az esélyegyenlőségľe való törekvést segítő tevé-
kenységekľe. Az elnyeľhető támogatás összege pźůytnatonként legfeljebb 100 e Ft.

,SA Púlydzó neve, címe Pólydzat céIja Döntéshozó

Igényelt
tdmogatds

összege
Gt)

favaslat

I

Józsefváľosi Lengyel
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Bálint Gyuláné elnök
helvettes

Hagyományőrzés,
koszoľúzás' megem.
lékezési estek.

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

f.

Józsefváľosi Ruszin
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Dr. Szabó János

Ruszin Kalendáľium
A|manach kiadvánv
támogatása.

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

aJ.

Jĺózsefváľosi Bolgáľ
Onkormányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Kalicov Gizella

Bolgáľ néptánc beta-
nítása, kultuľáIis
ľendezvény szervezé-
S€r havi kiadvány
megielentetése.

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

4.

Józsefváľosi Román
onkormányzat
1082 Budapest,
Baross t.63-67.
Képviselő:
Dr' Dadv Kálmán

Bútoľvásáľ|ás' helyĹ
ség ľendbehozatala,
ľendezvénysoľozatok
szeľvezése.

Po1gáľmesteľ
(HB javasol)

100.000 100.000

7



5.

Józsefváľosi Német
Nemzetiségi onkoľ-
mányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Csillas Katalin

Klub ľendezvény 4
alkalommal és ezek
dokumentálása.

Polgĺĺrmester
(HB javasol)

100.000 100.000

6.

Józsefvárosi Szeľb on-
kormányzat
1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67 '

Képviselő:
Georsievics Lwbinka

HagyományÍĺrző ren-
dezvények szervezé,-
se, kaľácsonyi iinnep-
ség táncház' mikulás
csomagok szeľb gye-
ľekeknek.

Polgármester
(IIB javasol)

100.000 100.000

Józsefváľosi Szlovák
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Kápolnai Kázmér

Agapék' szlovák
nyelvĺí szentmise
szerryezése.

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

8.

Józsefváľosi Oľménv
Onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Zakariás Enikő

A nemzetiség kultú-
ľájának megismeľte-
tését szolgáló kiad.
vány elkészítése. Ha-
gyományőrző ľen-
dezvénv szeľvezése.

Polgármester
(HB javasol)

100.000 100.000

9.
Józsefváľosi Giiľtig
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baľoss u. 63-67.
Képviselő:
Bozonász Irini

Giiľiig emlékek nyo-
mában, kiľándu|ás
Tihanyban és Veszp-
ľémben.

Polgármesteľ
(HB javasol)

100.000 100.000

10.
Józsefváľosi Ukrán
onkoľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Pospisek Katalin

Hagyományőrző ren.
dezvények kłiltségei.

Polgáľmester
(řIB javasol)

100.000 100.000

Magánszemélyek esetében a támogatás összege adóköteles. Az adót és járulékokat a polgármesteri
hivatal levonja, és a támogatottrészére anettő összeg keľtil átutalásra.

Iv. JogszabáIyi ľendelkezések

A 22l20I1. (tV.12.) önkormányzati rendelet 4. $ (1) bekezdése szerint az egyes pźńyázati kérelmek
támogatásáról _ a közosségi célú alapítványi forrás átadźtsa kivételével _ a Humánszo|gá|tatásiBizott-
ság, illetve épi'ilet-felújítás esetén aYźtrosgazđálkodási és Pénzügyi Bizottságjavaslata alapján a pol-
gármester dönt' Alapífuányi forrás tfiadása, továbbá minden olyan támogatás esetén, ahol jogszabály a
támogatási döntés átnlházásttt megtiltja, a Képviselő.testtilet đönt. A Képviselő-tęsttilet és Szervei
Szervezeti és Műkodési Szabá|yzatálrő| sző|ő 25/2013. (v.27 ') önkormányzati rendelet 4. me||ék|et2'
f. 2. pontja szerint a Humánszolgáltatási Bizottság véIeményezi a tórsadalmi (civil) szervezetek, az
egyesületek, az alapínányok, az egyhózi szervezetektámogatdsaval żsszeJüggő pálydzatokat.

v. A döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy tegye meg javaslatát a f0I3. évi pá|yázatok elbíľálása érdekében a
hatttrozati javaslatban foglaltak szeľint'



vI. A döntés áůta| szo|gátlt feladatok, célok, és a diintés előnyiisségének kifejtése

A2flf0I1. (rV.12.) sz. önkormányzatirende|etben foglaltak a|apjźtn a Humánszo|gáitatási Bizottság
javaslata a|Ąán az onkormányzatnak lehetősége van a kerületén tevékenykedő szervezetek, magźn-
szemé lyek támo gatásár a.

A pá|yźzati összegek a 2013. évi költségvetésről sző|ő 9ĺ2013. (II. 2f ,) ĺinkoľmányzati rendeletben, a
műlcödósi cóltotalólcon. 1 1 1 07-0 1 cím céltaľtalékain biztosítottak.

Határozatijavaslat

....'.....ĺ2013 év. QX' 16). számű humánszolgźL|tatź.si bizottsági hatttrozat:

A Humánszolgáltatási Bizottságúgy dönt, hogy

1 . a 2013 . évi civil pźůyázat keretében az a|źtbbi pá|yazők tttmogatásátjavasolja a polgármester-
nekaz alábbi célokkal és összesekkel:

Felelős:polgármester
Határidő: f01.3. szeptember 16.

,Se. Pólvdní neve. címe PóIvózat céIia tdmosatdsi ässzeg

1

Nagycsaládosok Józsefváľosi
Egyesülete
1084 Budapest,
DériMiksau. 18' 1.1

Az Egyesü|et tevékenységéhez szük-
séges és az iĺnkoľmányzattói béľelt
ingatlan bérleti díjának kifizetése 100.000

f.

Civilek a Palotanegyedéľt
Egyesület
1088 Budapest,
Lőrinc paptér.3'

Józsefváľosi ľászoľulĺók támogatásá-
ľa gyűjtőakció szeľvezése

60.000

Ą

Giusto-Kamaľa Művészeti
Kiizhasznrĺ NonpľoÍit Kft.
1086 Budapest,
Koszorú a.23.I.29.

Eszközbeszerzés, míÍködésse| járćl
költségek

60.000

4.

Tudományos Ismeľetteľjesztő
Táľsulat
1088 Budapest,
Bródv Sándoru. 16.

Iľó.olvasó ta|á.J.koző szervezése 2013.
novembeľ 4-30. közłitt. A támogatás
2 írő számálľa, honoľáľium kiÍizetése
céliából szůikséses.

100.000

5.

x'ĺatal Magyaľ Művészek
Egyesülete
1088 Budaoest. Józsefkrt. 69.

Működési ktiltség' nyomtatványok,
aľculati elemet ľeklámozás kifizeté.
se 60.000

6.

Mozgásséľültek Budapesti
Egyesülete
1136 Budapest,
Hesedĺĺs Gyula u. 43.

Á'dományok osztása józsefváľosi
mozgáskorlátozottak ľészéľe, tisz-
tálkodó szeľek és gyógyteľmékek
vásáľIása.

100.000

n

Menyhárt Richáľd
1082 Buđapest
Budapesti Szo|gá|tatő- és Kéz-
miivesipari SzaÝ.képzó Iskola
ötvös szakos tanár, Míívészeti
tevékenység: dizájnékszerek
készítése. tervezése

Kiállítótéľ' mĺĺteľem felújítása. 0
(érvénýelen

pá|yazat)

8.

Kovács Za|ánLász|őt
1089 Budapest,
tubaművész

Nyugdíjasok, valamint ľoma csalá-
dok részéľe jĺótékonysági konceľt

megvalĺósításao valamint felvevő esz-
kłiztĺk beszeľzése.

78.740 +kiťĺzetó
utáni járulék

összesen:
100.000



2, a2013. évi sport pźůyázat keretében az a|źlbbi pá|yázőktźtmogatźsźújavasolja a polgáľmester-
nek az alábbi célokkal és összesekkel:

Sz Pdlvdzó neve. címe Pdlyázat célia támosatásÍ ijsszep

I

Józsefváľosĺ Kosáľlabda
Club
2096 Ürom. Cineee utca9.

Tevékenységhez sziikséges teľem béľ-
lése

80.000

f.

Józsefvárosi Diákspoľt
}-gyesület
1085 Budapest,
Somosvi Béla u. 13.

Ktiziizemi számlák kifizetése 100.000

3.

Vaskaľ Sportegyesület
1083 Budapest,
Tömő u. 58. fszt.1.

Veľsenyeken, bemutatókon való ľész-
vétel. Tiszteletdíj' utazási és szállás-
költsés.

100.000

4.

Golden Tigeľ's Kung Fu
Club SE
1085 Budapest,
Rökk Szilrárd utca 15.

Tanítványok ľészvéte|ének biztosítása
a nyáľ spoľttáboľban.

r00.000

5.

OSC Ritmikus Gimnasztika
SE
1086 Budapest. Teleki tér 19.

Losonci Téľi Altalános Iskolában fo-
lyóľendszeres testedzés teľembéľlésé-
ľe.

100.000

6.

Mabuni Kaľate Sportegye-
sĺilet
1091 Budapest,
Ülloi ĺt 169. Dí38.

Spoľtfelszeľelések vásáľlása.
100.000

a
Somogyi Alexandľa
evezős
1089 Budapest,

Havi k|ubtagságĺ díj és spoľtľuházat
vásáľlásáľa.

3I.496 +kiťlzető
utáni járulék

összesen
40.000

8.

Ilorváth Tímea
kajakozó
1087 Budapest,.

Kajaklapát vásáľlása. 3I.496 +kiťlzeto
utánijárulék

összesen
40.000

9.
[Iorváth Noémi
kajakozó
1087 Budapest,

Kajaklapát és maľatoni kajakba
vizipumpa vásáľlása.

3I.496 +kiťlzető
utánijárulék

összesen
40.000

10.

Kocsis Agnes
kézi|abdánól
1089 Budapest,

Rehabilitációs spoľtkezeléset szemé.
lyi gyógytľéningek' spoľtpszichológusi
kezelés.

3I.496 +kiťlzetó
utánijaľulék

összesen
40.000

il

Vadászfi Á.kos
szertoľnász
1089. Budapest,

Veľsenyzéssel tisszefüggő kiadások'
utazási kiiltség' sportfelszerelések vá-
sáľlása.

3I.496 + kifizető
utánijárulék

összesen
40.000

12.

Jakocs Feľenc
jégkoľongozó és bíľó
1081 Budapest,

Spoľteszköztik vásáľlása' játékvezetői
tevékenység végzéséhez szükséges esz.
közłik beszeľezése.

31.496 + kifizető
utánijárulék

összesen
40.000

13.

Ilegyi Richáľd
tiktilvívó
1084 Budapest,

Tagdíj fizetésľe, spoľteszköziik vásáľ-
Iásáľa.

3|.496 +kifizetó
utánijáľulék

<isszesen
40.000

14.

Szabó Dalma
aszta|iteniszező
1087 Budapest,

Edzőtáboľokban, veľsenyeken valĺí
ľészvétel utazási és szállásköltsége'
eszktiztik és felszeľelések vásáľlása.

3I.496 +kiťlzeto
utánijárulék

összesen
40.000

l0



15.

Beľekméľĺ Anna
evezős
1089 Budapest,

Nevezési díjak' tagdíjak' szállás- és

veľsenykiiltségek, sporteszktiziik vá-
sárlása.

47.244 +kiťlzeto
utáni járulék

összesen
60.000.

t6.

Gulyás Zsőťla
kézi|abdázől
1082 Budapest,

Edzések tagdíja' kĺilönbtiző oľszágos
toľnákon való ľészvétel

31.496 + kifizető
utánijárulék

összesen
40.000

Felelős:polgármesteľ
Határidő: f0I3, szeptember 16.

3. a 2013 ' évi egyházi pá|yázat keretébęn az a|ttbbi pá|yźnők tźtmogatásźújavasolja a polgármes-
ternek aza]lźtbbi célokkal és ĺisszesekkel:

Felelős:polgármesteľ
Határidő: f0I3' szeptembeľ 16.

4. a20I3. évi nemzetiségipźiyázat keretében aza|ábbipá|yázőktźlmogatźsźújavasolja a polgáľ-
mesternek az a|źlbbi célokkal és cisszesekkel:

,Sa PlźIvlźuí neve, címe PlźIvázat céIia tdmosatdsi iisszeg

I

Budapest - Ttiľökőľi
Kis Szent Teréz Plébánia
1087 Budapest,
Kerepesi rit 33.
Képviseli: Baicsy Laios

A plébánia műktidésĺ ktiltségeinek
finanszíroz ásńh oz hozzájár u|ás. 300.000

f.

Jézus Táľsasága Magyaľoľ-
szági Rendtartománya
1085 Budapest,
Horánszky utcafD.
Képviselő:
Foľrai Tamás Gerselv

Csapatépítő tľéninghez és tapasztalat-
cseréhez kapcsolódó tevékenységekľe,
melyet a templomi ktizösség állandó és

önkéntes munkatáľsainak szeľveznek
180.000

aJ.

Budapest- Tisztviselőtelepi
Magyaľok Nagyasszonya
Plébánia
1089 Budapest,
Bláthy ottőu'2f.
Képviselő:
Varsha Miklós Péteľ

A Rezső téľi Római Katolikus Temp.
lom oľgonáj ának felújítása.

500.000

Sz Pdlvltzló neve, címe Pdlvdzat céIia tdmogatdsi összeg

I

Józsefuáľosi Lengyel On-
koľmányzat
1082 Budapest,
Baľoss u.63-67.
Képviselő:
Bálint Gyuláné elnök helyet-
tes

Hagyományőrzés, koszoľtĺzás' megem-
|ékezési estek. 100.000

2.

Józsefváľosĺ Ruszin On-
koľmányzat
1082 Budapest,
Baross u. 63-67.
Képviselő:
Dr. Szabó János

Ruszĺn Kalendáľium Almanach kiad-
vány támogatása. 100.000

ll



n

Józsefváľosi Bolgáľ onkor-
mányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Kalicov Gizella

Bolgáľ néptánc betanítása, kulturáIĺs
ľendezvény szeľvezése, havi kiadvány
megielentetése. 100.000

4.

Józsefváľosi Román on-
kormńnyzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Dr. Dadv Kálmán

Brĺtoľvásáľlás' helyiség ľendbehozata.
la. ľendezvénvsoľozatok szervezése. 100.000

5.

Józsefváľosĺ Német Nemze-
tiségi onkormányzat
1082 Budapest,
Baross t.63-67.
Képviselő:
Csillas Katalin

Klub rendezĺ,ény 4 alkalommal és ezek
dokumentálása. 100.000

6.

Józsefváľosi Szeľb onkoľ-
mányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Geoľsievics Lwbinka

Ilagyományőrző ľendezvények szerve-
zése, kaľácsoný iĺnnepség täncház,
mikulás csomagok szeľb gyeľekeknek. r00.000

Józsefváľosĺ Szlovák On-
koľmányzat
1082 Budapest,
Baross l. 63-67.
Képviselő:
Káoolnai Käzmér

Agapéko szlovák nyelvíÍ szentmise
szervezése. 100.000

8.

Józsefváľosi Oľmény on-
koľmányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Zakaľiás Enikő

A nemzetĺség kultúľájának megĺsmeľ-
tetését szo|gáIó kiadvány elkészítése.
Hagyomány őrző ľendezvény szervezé.
se.

100.000

9.

Józsefváľosi Giiľög Onkor-
mányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Bozonász Irini

Gtiľög emlékek nyomában, kiľándulás
Tihanyban és Veszpľémben. 100.000

10.

Józsefváľosi Ukľán Onkoľ-
mányzat
1082 Budapest,
Baross u.63-67.
Képviselő:
Pospisek Katalin

Ilagyományőrző ľendezvények költsé-
gei.

100.000

Felelős:polgáľmester
Határidő: 2013. szeptembeľ 16.

t2



5' a) felkéri a polgármestert, a2013. évi költségvetésről szóló 9lf0I3'(II.22.) szźtmű ľendelet
21.$ (1) d) pontjában foglalt polgármesteri felhatalmazás a|apján a költségvetés módosítására,
az e|őir ány zat átc s oporto sítás ára.

b) felkéri a polgármestert az I.,2.,3.,4., pontban meghatfuozott pźůyázatokon nyertes sze-
mélyek és jogi személyek vonatkozásábanaf2lf071. ([V.12.) onkoľmányzati rendelet mellék-
|etét képezó támogatási szerződés a|źitźsára.

Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptembeľ 30.

A dĺjntés végľehajtását végzo szervezeti egység: Humánszolgźútatási Humánkapcsolati Iroda

A lakosság széles köľét érintő döntések esetén aze|őterjesztés előkészítőjénekjavas|ataaközzététe|
módjára: honlapon

Budapest, 2073. szeptember 13.

-fi"ľt^TJq/
Sántha Pétemé
alpolgármester
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1. számú melléklet

PĺĺyÄzĺrlFnlnÍvÁs

Jogi személyiséggel ľendelke-
ző társada|mi és cĺvĺl szeľve-
zetek, alapítványot valam i nt
művészek támogatása

Budapest Főváľos VIII. keľĺilet

Józsefváľosi onkoľm á nv zat

,,Civil páilyázlt,,

Budapest Főváľos VIII. kerĺĺlet Józsefuáľosi onkoľmányzatapáiyázatotíľ ki józsefváľosi szék-
hellyel ľendelkező, tevékenységiiket Józsefváľosban kifejtő jogi személyiséggel rendelkező táľsa-
dalmi és civil szeľvezetek, a|apífrányok ľészéľe, illetőleg Józsefuáľosban állandĺó bejelentett lak-

címmel ľendelkező míĺvészek ľészéľe

Pá|yárzat cé|jaz

A' pá|yázat cé|ja a szociális ellátásról, a kulturális programokról, valamint az egészségýgyi,
köznevelési, gyeľmek és i|úsági feladatokról való gondoskođás, közművelődési, tudományos,
művészeti, a lakosság önszerveződő közösségeit érintő tevékenységek támogatása, különös te-

kintettel az idősekkel kapcsolatos programokĺa, az esé|yegyenlőségľe való törekvést segítő te-

vékenységekľe és a roma fe|zárkőztatást cé|ző kezdeményezésekľe.

Pá|yánat tartalma:

tos programok, tervek, események megvalósítására.

a) progľamszervezési, rendezvényszewezési, ttlborszeĺłezési, versenyszervezési költsé-
gek, ide értve a sporhendezvénnyel összefüggő bíľói és orvosi Ĺigyeleti díjat;

b) utazási költség, szálláskĺ;ltsé g, résm éte|i dij;

c) eszkcizbe szerzés, eszközfelúj ítás;

d) ľendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;

e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|oźú|itása;

f) a máshova benyijtandő ptiyźuati önĺész;

g) közhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő költségek;

h) működéssel járó költségek;

i) épületfelújítással járó költségek.

P á.Jy ánők kiiľének m eghatározása :

Je|en pá|yźnati kiírás keretében pá|yázatot nýjthatnak be az a|ábbi feltételeket teljesítők:

o Józsefuiárosban állandó bejelentett lakcímmel ľendelkező mĺiLvész;

. az onkormányzattal kapcsolatba került azon jogi, valamint természetes személyek, ame-
lyek a tevékenységtiket a Budapest Főváros VIII. kerületben, a kerület lakossága érdeké-
ben fejtik ki, illetve azon országos vagy regionális civil szervezetek, melyek székhelye a
Budapest Főváľos VIII. kertiletben van, és tevékenységük hatása a kerület lakosaiľa jelen-

tős. További feltétel, hogy a civil szervezet működési teľülete magába foglalja a Budapest
Főváros VIII. kertiletet, aFővárosi Bíróság á|ta| |ega|ább egy éve bejegyzetÍ., regisztrá|t
tagságaés pontos tagnyilvántartása van, uz|eti, gazdasági tevékenységet nem folýat.

1..
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4.

3.

7.

8.

Támogatás jellege:

Atźtmogatźtsra rendelkezésre źń|ő keretösszeg 1 millió Ft. Jęlen pźiyźuati kiírás keretében el-
nyerhető támogatás összege pźiyázatonként legfeljebb 100.000 Ft. APá|yázó vissza nem térí-
tendő támogatásban ľészesül.

Taľtalmi' foľmai kiivetelmények:

Érvényesen pźĺ|yázni a felhívásban megjelölt hatáľidőben, apá|yźzati felhíváshoz csatolt ren-
delet l. számű melléklętét képező pá,|yéaati adatlap és nyilatkozat kitöltésével és az arľa jogo-
sult általi a|áirásźpa| lehet. Az adat|aphoz az adat|aponvagy apá|yázati felhívásban megjelölt
dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat - amennyiben az a pźiyźnő esetében értel-
mezhető _ hiánýa|anul be kell csatolni. Hiánypótlásra kizárő|ag a pá|yázatok benyújtására
nyiwa á||ő határidőn belül van lehetőség. A rendelet szabályainak meg nem felelő módon
vagy nem megfelelő szewezetlszemély által benyujtottpá|yźnati kérelmek érvénytelenek.

Koľlátozások:

. aZ elnyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Pźiyázat taľtalma) felsorolt célok el-
érésén kívül más jellegű kiadásokra;

. egY pźiyáző egy pźiytz,atot adhat be;

. nem támogatható, nem részestilhet támogatásban aZ a Pá|yáző, akinek köztartozása źl|
fenn;

. atudomásszerzéstő| számitott két éven belül nem részestilhet támogatásban az aki:

đa) a támogatásra benyújtott pźiyánati dokumentációjában lényeges kdrülményről, tényľől
valótlan vagy ham i s adatot szo|gźitatott, Y d{!

db) a támogatást a támogatási szęrzodésben megjelölt céltól részben vagy egészben elté-
rően használta fel, vagy

dc) a támogattsi szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesĹ
tette.

. az onkoľmányzatkote|ezo fe|ađatát fe|adat-e||źńási szerződés, közoktatási megállapodás,
közmÍĺvelődési megállapodás alapján átvá||a|ő szerződéses paľtner nem nyrijthat be pá-
|yázatot a fenti szerződés/megállapodás a|apján toľténő fe|adate||źtásźra;

o pá|yázatot csak aznyĘthatbe, aki korábbi támogatási szerződése a|apjźn az onkoľmány-
zatta| szembeni elszámolási k<jtelezettségének a szerződés szeľint eleget tett;

Előnyben ľészesĺil a P á|yáĺzőz

A pźiyázatok e|bírálása során e|őnyben ľészesü| az a Pźiyáző, amely źilami, önkormányzati
támogatásban nem ľészesült, nincs szponzori szerzodése és az önkoľmányzati feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folýat, illetve az aPályźnó' aki a pźiyénati célokban megfogalma-
zott feladatokhoz önrészt is biztosít.

Infoľmáció kéľhető:

Novák Imľétől (Polgáľmesteľi Hivatal HumánszolgźL|t.atźLsi Ügyosztály Humánkapcsolati Iro-
da) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2194, e-mail:
novaki@jozsefuaros.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfő: 13.30-18 óra, Szeľda: 8.15-16.30 óra,
Péntek: 8.15-11.30 óra

A pá|yázat benyújtásának módja' hiánypótlás:

A teljes pá|yázati dokumentáciőt magyar nyelven, egy eľedeti példányban kell a következő
címre és foľmában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss a.63.-67.

A postáľa adás legkésőbbi időpontjaz 20t3. augusztus 22.,f4 őra.

9.
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A pľojekt adat|apja sem formájában' sem tartalmában nemvá|toztathatő. A csatolandó mellék-
leteket postai úton vagy személyesen papír-alapon ke|| |ezárt borítékban benyújtani. Ameny-
nyiben a pźiyźnatot személyesen kívánja benýjtani tryy azt záĺtborítékban f0I3. augusztus
22-ig a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuáľosi onkormányzatPo|gármesteri Hivata|tnak
Támpontján (1082 Bp., Baross v 63.-67. Hétfő: 8.15-18, Kedd: 8.i5-16, Szerda: 8.15-16.30,
Csütörtok: 8.l5-16, Péntek: 8.15-13.30) van lehetőség.

A boľítékon fel kell tĺintetni: ,,Civil pá|yánat''

Hiánypótlász kizárő|ag a pá|ytzatok benyújtására nyitva źů1rő hataridőn belül van lehetőség,
azaz 20 13 . auguszt:us fZ-ig.

1 0. Info ľm á ciők az éľtékelésről, értesítésľ ő|, szerző déskötésľől' elszámolás ľól :

A beérkező pźiyázatok rcgisztrźůását' foľmai értékelését a pźńyánat lebonyolításáért felelős
szervezeti egység végzi. A pá|yźnatokól a kiíľó legkésőbb 2013. október Zf-ig dönt a foľmai
és tartalmi szempontok figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A
kiíľó a döntésről 10 napon belĹil éľtesíti apáůyázőt'

A kiíľó a ľendelet 2. számű mellékletét képező minta a|apján támogatási szerződést köt a pá-

|yázati összegben részesülő páiyázőkka|, amelýen szabźůyozźsra keľĹil atámogatás felhaszná-
lásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláÍrt visszakĹildése a támogatäs
tltlÍa|áLsár'aik a fe ltétele.

A kiíró atámogatások utalását követoen a jőzsefvźlrosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) _ a ha-
tályos jogszabályok szerint _közzéteszi a támogatottak jegyzékét az elnyert támogatási össze-
gekkel együtt.

11. A pľojekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának végső határideje: 2013. decembeľ 31.

Apénzugyi elszámolás végső határideje: 2014. febľuár 15.

A pľojekt saját felelősségľe a támogatási szeľződés megktitése e|őtt a kiíľás dátumától el-
kezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kerĹilet Józsefuáľosi onkormányzat ,, A Józsefuáľosban működő önszerve-
ződő kozösségek, továbbá miĺvészek és sportolók pá|yázati támogatásráľól'' szóló 22lf0l1. (N.12.)
számű önkormányzati ľendeletét a pźúyázati felhíváshoz mellékeljük.

A páilyázat kiíľója a pľojekt megvalósulása alatt helyszínĺ ellenőľzéseket taľthat, melyek soľán a
pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőľizheti.

Dr. Kocsis Mdté

po1gármester
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Budapest Főváros VIII. keľĺilet

Józsefvárosi on koľmá nvzat

PÄĺvLzĺrlFnĺ,rĺÍvÁs

Jogi személyiséggel ľendelke-
ző társada|mi és spoľt szeľve.
zetek, alapítványok, valamint
spoľtolók támogatása

,,Spoľt páiyánat,'

Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi onkoľmányzĺtlpáůyánatot íľ ki józsefvárosĺ szék-
hellyel ľendelkező, tevékenységůiket Józsefuáľosban kifejtő jogĺ személyiséggel ľendelkező táľsa-

dalmi és sport szervezetet alapítványok ľészéľe, il|etőleg Józsefuárosban állandó bejelentett
lakcímmel ľendelkező spoľtolók részére

l. Páiyázatcé|jaz

Apá|yázat célja, hogy az Önkormányzat segítse a spoľtolni vágyőjózsefuáľosiakat, szélesítse
a színvonalas spoľt progľamok kínźiatźú, taľtalmas szabadidő-eltöltéSt kínáljon az érdeklődők
számára, figyelmet fordítva az esélyegyenlőségre való törekvést segítő tevékenységekre.

2. Páilyázattartalma:

tos progľamok, tervek, események megvalósítására.

a) pľogľamszervezési, rendezvényszervezési, tttborszervezési, versenyszervezési költsé-
gek, ide értve a spoľtľendezvénnyel összefiiggő bírói és orvosi ügyeleti díjat;

b) utazási költség, szállásköltség, részvételi díj;

c) eszközbe szerzés, eszkozfehij ítás;

d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek binositása;

e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|óźi|itása;

f) a máshova benyújtandő pá|yázati onľész;

g) közhasznű vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő költségek;

h) miĺködéssel jáľó költségek;

i) épiilet-felújítással járó költségek.

3. Pá|yázőkköľének meghatáľozása:

Je|enpá|yźnati kiíľás keretében pá|yźzatot nyrijthatnak be aza|źtbbi feltételeket teljesítők:

o Józsefuárosban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező spoľtoló vagy;

. az Önkormányzatta|kapcsolatba kertilt azon jogi személyek, amelyek a tevékenységüket a
Budapest Főváľos VIII. kerületben, a kerület lakossága érdekében fejtik ki' illetve azon or-
szágos vagy regionális civil szervezetek, melyek székhelye a Budapest Főváros VIII. kerii-
letben van, és tevékenységük hatása a kerület lakosairajelentős' További feltétel, hogy a
civil szervezet működési területe magźtba foglalja a Budapest Főváros VIII. kerületet, a
Fővárosi Bíľóság á|ta| |ega|ább egy éve bejegyzett, regisztrá|t tagsága és pontos tagnyil-
vántartźsa van, üzleti, gazdasági tevékenységet nem folytat, sporttevékenységet végző kö-
zosségeket fognak össze' legalább 20|2. januźr 1. őta _ spoľťtal kapcsolatban végzik mun-
kájukat.

4. Támogatás jellege: 
fi



6.

Atámogatźtsra rendelkezéste á,||ő keretösszeg 1 millió Ft. Jelen pá'|yázati kiírás keretében el-
nyerhető támogatás összege pźiyázatonként legfeljebb 100.000 Ft. A Pályáző vissza nem térí-
tendő támogatásban ľészesĺil.

Tartalmi, foľmai követelmények:

Érvényesen pá|yázni a felhívásban megjelölt határidőben, a pźůyázati felhíváshoz csatolt ľen-
delet 1. számű mellékletét képező pá|yźzati adatlap és nyilatkozat kitöltéséve| és az arľa jogo-
sult általi a|áírásźna| |ehet. Az adat|aphoz az adat|apon vagy a pá|yázati felhívásban megjelölt
dokumentumokat, igazolásokat, nyilatkozatokat _ amennyiben az a pá|yáző esetében értel-
mezheto - hiánýalanul be kell csatolni. Hiánypót|ásta kizátő|ag a pá|yázatok benyújtásĺara
nyiwa álló hatáľidon belĺil van lehetőség. A rende|et szabá|yainak meg nem felelő módon
vagy nem megfelelő szervezet/személy által benyujtottpá'|yźnati kérelmek érvénýelenek'

Korlátozások:

. az elnyert összeg nem használható fel a 2. pontban (Pźiyázat tartalma) felsorolt célok el-
érésén kívül más jellegíĺ kiadásokľa;

. eBY pá|yáző egy pźůyázatot adhat be;

. nem támogatható' nem részesülhet támogatásban az a Páůyáző, akinek koztartozása źil'
fenn;

. atudomásszerzéstó| szźtmitott két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki:'

da) a támogatźsra benyrijtott pá|yázati dokumentációjában lényeges köľülményről, tényrőI
valótlan vagy hamis adatot szolgáltatott, Y dEY

đb) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben elté-
rően használta fel, vagy

dc) a támogatási szerzodésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem hatáľidőben teljesĹ
tette.

. az Önkormányzatkote|ezo feladatźń feladat-ellátźsi szerződés, közoktatási megállapodás,
közművelődési megállapodás alapjrán źńvźi|a|ő szerződéses paľtĺler nem nyújthat be pá-
|yázatot afenti szęrzódéslmegállapodás a|apjántörténő feladatellátásáľa;

o pá|yázatot csak azny(Ąthatbe, aki korábbi támogatási szerződése a|Ąán az onkormány-
zatta| szembeni elszámolási kötelezettségének a szeruődés szerint eleget tett.

Előnyben ľészesůil z P áiy ánőz

A pá|yázatok elbírálása során előnybęn részesül az a Pźůyźzó' amely á||ami, önkormányzati
támogatźsban nem részesült, nincs szponzori szeruődése és az önkoľmányzati fe|adatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folýat, illetve azaPä|yáző, aki a pä|yázati célokban megfogalma-
zott feladatokhoz önrészt is biztosít.

Infoľmáció kéľhető:

Rókusfalvy-Bodor Gergelytől (Polgáľmesteri Hivatal Humánszolgáltatási IJgyosnźiy Humán-
kapcsolati koda) Bp., VIII. Baross u.63-67.III. emelet 323 szoba, telefon: 459-2130, e-mail:
bodoľg@jozsefuaros'hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfó: l3.30-18 óľa, Szeľda: 8.l5-16.30 óra,
Péntek: 8.15-1 l '30 óra

A pá|y ázat benyúj tásának módja, hiánypótlás :

A teljes pá'|yázati dokumentáciőt magyar nyelven, egy eľedeti példányban kell a következő
címre és formában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss a.63.-67.

A postáľa adás |egkésőbbi időpontja:2013. augusztus ff.,24 őra.

1
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A projekt adat|apja sem formájában' sem tarta|mában nem változtathatő' A csatolandó mellék-
leteket postai úton vagy személyesen papír-alapon ke|| |ezárt borítékban benyrijtani. Ameny-
nyiben a pźiyźnatot személyesen kívánja benýjtani tryy azt zártboritékban 2013. augusztus
22-ig aBudapest Főváros VIII. keriilet Józsefuáľosi ÖnkoľmányzatPo|gármesteri Hivata|ának
Támpontján (1082 Bp., Baľoss u' 63.-67. Hétfó: 8.15-18' Kedd: 8.15-16, Szerda: 8.15-16.30,
Cstitörtök: 8.15-16, Péntek: 8.15-13.30) van lehetőség.

A borítékon fel kell ttintetni: ,,Sport pá|yázat,'

Hiánypótlás: kizźlrő|ag a pá|yázatok benyujtásátra nyitva álló hataľidőn belül van lehetőség,
azaz f0 13. augusztus 22-ig.

1 0. rnfo rm áciők az értékelés ľől, éľtesítés ľ ő|, szerződéskötésľől' elszám o|ás ľól :

A beérkező pä|yázatok regiszttä|ásźú, formai értékelését a pźiyázat lebonyolításáéľt felelős
szervezeti egység végzi. Apá|yázatokľól a kiíró legkésobb f0I3. októbeľ 22-ig dont a foľmai
és tarta|mi szempontok figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A
kiíľó a döntésről l0 napon beltil értesíti apá|yázőt.

A kiíľó a rendelet f . számű mellékletét képező minta alapjĺáĺ támogatási szerzodést köt a pá-
|yázati összegben ľészesülő pá|yázőkka|. amelyben szabźůyozásľa kerül atźtmogatás felhaszná-
lásának és elszámolásának ľenđje. Ennek határidőre töľténő a|áírt visszaküldése a tźtmogatás
átutalásĺínak a feltétele.

A kiíró atźlmogatások utalását követően a józsefuárosi honlapon (wwwjozsefuaros.hu) - a ha-
tályos jogszabályok szerint _kozzéteszi a támogatottak jegyzékét az e|nyert támogatási össze-
gekkel egyĺitt.

11. A pľojekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának végső határideje: 2013. decembeľ 31.

A pénzügyi elszámolás végső határideje:2014. febľuáľ 15.

A pľojekt saját fe|elősségľe a támogatási szeľződés megkiitése előtfa kiíľás dátumától el-
kezdhető.

A Budapest Főváľos VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat ,, A Józsefuĺárosban működő önszeľve-
ződő közösségek, továbbá mĺĺvészek és spoľtolók pá|yázati tźmogattsáról'' szóló 22/20|1. (rv.l2.)
számű önkormányzati rendeletét a pá|y ázati felhíváshoz mellékelj ük.

Ä'páilyáłzat kiíľója a pľojekt megvalósulása a|att helyszínĺ ellenőľzésekettarthzt, melyek során a
pľojekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőľizheti.

Budapest, 20 l3. július .....

Dľ. Kocsis Mlźté
polgármester
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Egyhálzat egybáni szeľľ eze-
tek, egyházi alapítványok
támogatása

PÁĺyLzĺnFu,HÍvÁs
Budapest F.őváľos VIII. keľület

Józsefváľosi onkoľmánvzat

,,Egyházi pá|yázat,,
Budapest F'őváľos VIII. keľĺilet Józsefvárosi onkoľm ányzata páiyánatot íľ ki józsefváľosi szék.
hellyel ľendelkező, tevékenységüket Józsefuáľosban kifejtő egyházak, egyházi szeľvezetek, ala.

pítványok ľészéľe

1. Páiyázat cé|ja:

A pá|yázat elsődleges célja, hogy a Józsefuárosban működő egyházak, egyházi szeľvezetek,
alapítványok támogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervezo, szociális ellá-
tó, kultuľális pľogramszervezo, valamint az egészségtigyi, k<iznevelési, gyermek és ifiúsági fe-
ladatokról való gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos pľogramokra,
az esé|yegyenlőségľe való törekvést segítő tevékenységekre és a roma fe|zźlrkőztattst célző
kezdeményezésekľe, illetve kiemelten hozztjáru| a keľiiletben ta|á|hatő épületállomány felújĹ
tźsźthoz.

2. Páiyázattartalma:

csolatos programok, tervek, események megvalósítására.

a) programszervezési, rendezvényszewezési,táborszewezési, veľsenyszervezési költségek, ide
étfrle a spoľtľendezvénnyel összefiiggő bírói és orvosi ügyeleti díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, ľészvételi díj;
c) eszközbe szetzés, eszkozfe|új ítás;
d) ľendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biĺosíĺása;
e) kiadványok, elektronikus és írott szakmai sajtóanyag e|óźůlritása;

f) a máshova benyújtandő pá|yázati önĺész;
g) köńasznú vagy éľdekképviseleti tevékenységgel összefuggő költségek;
h) működéssel jáľó költségek;
i) épület-felúj ítással j áľó anyag-,bér. és j ĺáľulékai költségek.

3. Pá.Jyá.zó.kkiiľének meghatáľozása:

Je|enpá|yázati kiírás keretében páůyázatot nyijthatnak be az a|źlbbi feltételeket teljesítők:

a) jőzsefvárosi székhellyel rendelkező, tevékenységüket Józsefuárosban kifejtő azon egyhá-
zak, melyek tevékenységének hatása a kerület lakosaira jelentős,

b) e gyhárzi, s zervezetek, alapitv ány ok, amelyek :

ba) egyházi közösségeket fognak ĺjssze és

bb) létesítő okirafukban meghatározottak szerint legalább 207f , január 1. őta az egyhźn

kozösségszervező munkáját segítik.
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4. Támogatás jellege:

A támogatźlsra ľendelkezésre á|ló keretösszeg 4 millió Ft. Jelen pá|yźuati kiírás keľetében el-

nyerhető támogatás összege páůyázatonként legfeljebb 500.000 Ft. APźůyázó vissza nem térĹ
tendő támogatásban részesül

5. A,pá|yázattaľtalmĺ, foľmai ktivetelményeĺ:

Érvényesen pźiyźĺlni a fęlhívásban megjelölt hatáľidőben, a pá|yázati felhíváshoz csatolt ľendelet

I. számű mellékletét képező pálryázati adat|ap és nyilatkozat kitöltéséve| és az arra jogosult á|tal'i

a|äirźsáva| lehet. Az adatlaphoz az adat|apon vagy a pźiyázati felhívásban megjelölt dokumentu-

mokat' igazolásokat, nyilatkozatokat _ amennyiben az a pźiyáző esetében értelmezhető _ hianyta-

lanul be kell csatolni. Hiánypótlásrakizáróĺag a pźůyźaatok benyújtására nyitva álló hatáľidőn be-

ltil van lehetőség. A ľendelet szabá|yainak meg nem felelő módon vagy nem megfelelő szerve-

zet l szemé|y által b enyúj t ott p źůy źzati kérelmek érvénýe l enek.

6. Koľlátozások:

a) az e|nyert osszeg nem használható fel af . pontban (Pá|yázat taľtalma) felsoľolt célok eléré.

sén kívĺil más jellegű kiadásokra;

b) egy pźiyźnő egy pźł|yázatot adhat be;

c) nem támogatható' nem részesülhet támogatásban az aPá|yźn{ akinek köztartozása áll fenn;

d) a tuđomásszeľzéstól számított két éven belül nem részestilhet támogatásban az aki:

da) a támogattsra benýjtott ptiyázati dokumentáciőjźlban lényeges körülményről, tényrol va-

lótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,YLEY

db) a támogatäst a támogatási szerzodésben megjelölt céltól részbenvagy egészben eltéľően

haszná|tafel, vagy

dc) a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem határidőben teljesítette.

e) az onkormźnyzat kötelező fe|adatáÍ feĺadat-ellátási szerződés, közoktatási megállapodás,

közművelődési megállapodás alapján ź.Ívá||a|ő szerződéses partner nem nyijthat be pźiyázatot

afentiszerzódéslmegállapodása|apjántöľténőf e|adate||źńźsźra;

f) pá|yźnatot csak az nyi4that be, aki koľábbi támogatási szerzodése a|apján az onkormány-

zatta|szęmbeni elszámolási kötelezettségének aszerzódés szerint elegettett;

7. Előnyben ľészesii| az aPá|yánó, amely:

A pźiyázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pá|yźzó, amely állami, önkormányzati
támogatásban nem részesült, nincs szponzori szerződése és az önkoľmtnyzati feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folýat, illetve az a Pá|yźnő, aki a pá|yázati célokban megfogalma-
zot1 fe|adatokhoz önrészt is biztosít.

8. Infoľmáció kéľhető:

Novák Imrétől (Polgármesteľi Hivatal Humánszolgźt|tatásiIJgyosztźůy Humánkapcsolati lro-
da) Bp., VIII. Baross u. 63-67. III. emelet 3f3 szoba, telefon: 459-f194, e-mail:

novaki@jozsefuaros.hu. Ügyfélfogadási rend: Hétfő: l3.30-18 óra, Szerda: 8.l5-16.30 óľa,

Péntek: 8.l5-l 1.30 óra között.
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9. A pá.Jyázat benyújtásának módja, hiánypótlás:

A teljes páIyźzati dokumentáciőt magyar nyelven, egy eredeti példányban kell a következő

címľe és foľmában eljuttatni:

1082 Budapest, Baross u. 63.-67.

A postáľa adás legkésőbbi ĺdőpontjaz20|3. augusztus ff.'24 őra.

A pľojekt adat|apja sem foľmájában, sem tarta|mäbannem változtathatő. A csatolandó mellék-

letekęt postai úton vagy személyesen papír-alapon ke|l |ezárt borítékban benyújtani. Ameny-

nyiben a pá|yázatot személyesen kívánja benyrijtani tryy azt zźlrt borítékban f0I3 ' augusztus

2f-ig a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi ÖnkormányzatPo|gármesteri Hivata|ának

Támpontján (1082 Bp., Baross u.63.-67' Hétfo: 8.15-18, Kedd: 8.15-16, Szerda: 8.15-16.30'

Csütöľtök: 8.15.16, Péntek: 8.15-13.30) van lehetőség.

A boľítékon fel kell tĺintetni: ,,Egyhltzi plźIyázať,

Hiánypótlás: kizźlrő|ag a pá|yázatok benyujtására nyiwa á'llő hatźtridőn belül van lehetőség,

azaz f0 13 . augasztus 22-ig.

1 0. Info ľmációk az éľtékelés rőlo éľtesítés ľ ő|, szerző dés kötésľől' elszámolás ról :

A beérkező pá|yázatok regisztrźůását, formai értékelését a pályźaat lebonyolításáéľt felelőS

szervezeti egység végzi. A pźiyázatokľól a kiíró legkés őbb 20|3 . október fL.ig doĺt a formai

és tartalmi szempontok figyelembevételével. A dontés ellen fellebbezési lehetőség nincs. A ki-
író a dĺjntésľől 10 napon belül étesíti apźiyázőt.

A kiíró a rendelet 2' számű mellékletét képezó minta alapján támogatási szerzodést köt a pá-

|yźzati cisszegben részesülő pá|ytnő|d<a|, amelyben szabáiyozásra keľtil atámogatás felhaszná-

lásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláíľt visszaküldése a támogatás

ánÍalrts źtnak a feltétele.

A kiíľó a támogatások utalását követően a jőzsefvźrosi honlapon (wwwjozsefuaros'hu) _ aha-
tályos jogszabályok szeľint _közzétesziatźlmogatottak jegyzékétaze|nyerttámogatási <jssze-

gekkel együtt.

11. A pľojekt megvalósítása:

A projekt megvalósításának végső határideje: 2013. december 31.
A pénzügyi elszámolás végső határiđeje:f0I4. február 15.

A pľojekt saját felelősségľe a támogatálsi szeľződés megktitése előtt a kiíľás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefuárosi Önkoľmányzat ,,A Józsefuárosban működő ön-
szerveződő közösségek, továbbá művészek és sportolók pá|yźaati támogatásźlról'' szóló
22lf0|1. ([V.12.) számű onkormányzati ľendeletétapá|yźnati felhíváshoz mellékeljük.

A pá|yázat kiíľója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzésekettarthat, melyek során a pľo-
jekthez kapcsolódó dokumentumokat is ęllenőrizheti.

Dľ. Kocsis Máté
polgármester

Budapest, 20 13. július'
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Józsefváľosban mííktidő helyi
nemzetiségi tinkoľmányzatok
támogatása

Budapest Főváros VIII. kerület

Józsefváľosi Onkoľmánvzat

PÄĺyÄzĺľI Fpĺ,rrÍvÁs

,,Nem zetis é gi p á'Jy ázat,,
Budapest Főváľos VIII. keľület Józsefváľosi Onkoľm ányzata páiyánatot íľ ki józsefváľosi szék-
hellye| ľendelkező, tevékenységüket Józsefuáľosban kifejtő helyĺ nemzetĺségi tinkormányzatok

részéľe

ĺ. Páiyánat cé|jaz

A pźůyázat elsődleges célją hogy a Jőzsefvárosban működő nemzetiségi önkormányzatoktá-
mogatáshoz juthassanak, mely segíti további közösségszervező' szociális ellátó, kultuľális
programszewező, valamint az egészségügyi, köznevelési, gyermek és ifiúsági feladatokľól va-
ló gondoskodásukat, különös tekintettel az idősekkel kapcsolatos progľamokľa, az esé|yegyen-
lőségľe való tĺjrekvést segítő tevékenységekre.

2. Páiyánattaľtalma:

csolatos programok, tervek, események megvalósítására.

a) hagyomźnyórző programszervezési, rendezvényszervezési, táboľszervezési, verseny-
szervezési költségek, ide éľtve a sportrendez-,lénnye| összefüggő bírói és orvosi ügyeleti
díjat;
b) utazási költség, szállásköltség, részvéte|i díj a határon tuli és az országhatáľon belüli
kapcsolattartáshoz;
c) eszközbe szerzés, eszközfe|új ítás;
d) rendszeres testedzési, sportolási feltételek biztosítása;
e) a nemzetiség nyelvén megjelenő kiadványok, elekhonikus és írott szakmai sajtóanyag
előállítása;
f) a máshova benyújtandő pálryźnati önrész;
g) közhasznú vagy érdekképviseleti tevékenységgel összefüggő köItségek;
h) működéssel járó kĺiltségek;
i) a nemzetiség kulturájának megismeľtetését szolgáló gyűjtemény a|apitásához;
j) a nemzetiségi nyelv e|sajźńitásához.

3. Pá|yá.zőkköľének meghatáľozása:

Je|en pá'|yźnati kiíľás keretében pźńyź.zatot nýjthatnak be a nemzetiségek jogairól szóló 201 1.

évi CLXXIX. törvény a|ap1án létrehozott, Józsefuárosban működő nemzetiségi önkormány-

zatok,

4. Támogatás jellege:

Atámogatásra rendelkezésre á||ő keretösszeg 1 millió Ft. Jelen ptńyázati kiírás keretében elnyer-

hető támogatás összege pá|yázatonként legfeljebb l00.000 Ft. APźiyázó vissza nem térítendő tá-

mosatásban részęsül
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5. A pá.Iyánattartalmi, foľmai kiivetelményei:

Érvényesen pźúyźuni a felhívásban megjelölt határidőben, apá|yźzati felhíváshoz csatolt rendelet

I. számű mellékletét képező pályánati adatlap és nyilatkozat kitöltéséve| és az ana jogosult általi

a|áírásźtva| lehet. Az adat|aphoz az adat|apon vagy a pá|yázati felhívásban megjelölt dokumentu-

mokat, igazolásokat, ny1|atkozatokat _ amennyiben az a pźiyźnő esetében értelmezhető _ hiánýa-
Ianul be kell csatolni. Hiánypótlźĺsrakizátrő|ag a pźůyźzatok benyújtásáľa nyitva álló hatráridőn be-

lül van lehetőség. A rendelet szabá'|yainak meg nem felelő módon vagy nem megfelelő szerve-

zeLl szeĺlé|y álĹal berryúj Lł'sLL pźiy tzaLi kéľclľręk éľvérlytelerlek.

6. Koľlátozások:

a) az e|nyert összeg nem használható fel af . pontban (Pá|ytnat tartalma) felsorolt célok eléré-

sén kíviil más jellegű kiadásokľa;

b) egy pá|yźnő egy ptilyázatot adhat be;

c) nem támogatható, nem részesülhet támogatásban az aPáIyáző' akinek köztartozása áll fenn;

d) a tudomásszerzéstől számitott két éven belül nem részesülhet támogatásban az aki:

da) a támogatásra benyújtott pá|yázati dokumentációjában lényeges köriilményról, tényről va-

lótlan vagy hamis adatot szolgáltatott,väEY

db) a támogatást a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben Vagy egészben eltéľően

hasznźita fel, vagy

dc) a támogatási szerzódésben vállalt kötelezettségét nem vagy nem hatáľidőben teljesítette.

e) pá|yázatot csak az nyĘthat be, aki a pá|yázat kiírásának időpontjában korábbi támogatási

szerződése a|apjźn az onkoľmányzatta| szęmbeni elszámolási kötelezettségének eleget tett és

az e|szttmo|ást az onko rmźny zat elfo gadta ;

7. Előnyben ľészesiil az aPá|yázó, amely:

A pźiyázatok elbírálása során előnyben részesül az a Pá|yázó, amely á||arni, önkormányzati
támogatásban nem részesiilt, nincs szponzori szerződése és az önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó tevékenységet folýat, illetve az aPźůyźvő, aki a pá|yázati célokban megfogalma-
zott feladatokhoz ĺjnrészt is biztosít.

8. Információ kérhető:

Rókusfalvy-Bodor Geľgelýől (Polgármesteri Hivatal Humánszolgá|tatźLsiÜgyosztály Humán-

kapcsolati hoda) Bp., VilL Baross u. 63-67 .III. emelet 3f3 szoba, telefon: 459-2130, e-mail:

bodorg@jozsefuaľos.hu. Ügyfélfogadási ľend: Hétfó: 13.30-18 óra, Szeľda: 8.15-16.30 óra,

Péntek: 8.15-11'30 óra közĺjtt.

9. A pá.lyázat benyújtásának módja' hiánypótlás:

A teljes pá|yźnati dokumentáciőt magyar nyelven' egy eredeti példányban kell a következő

címľe és formában eljuttatni:

1082 Budapest, Baľoss v 63.-67.

A postáľa adás legkésőbbi időpontja: 2013. augusztus 22.,24 őra.
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A projekt adatlapja sem formájában' Sem tartalmában nem változtatható. A csatolandó mellék-

leteket postai úton vagy személyesen papír-alapon ke|||ezźłrt boľítékban benyújtani. Ameny.
nyiben a pá|yázatot személyesen kívánja benffitani űgy azt zźrt borítékban 2013. augusztus

22-ig aBudapest Főváros VIII. kęrĹilet Jőzsefvźrosi onkoľmányzatPo|gźrmesteri Hivatalának

Támpontján (1082 Bp.' Baľoss u.63'-67. Hétfő: 8.15-18, Kedd: 8.15-16, Szerda: 8.15-16.30'

Cstitöľtök: 8.15-16, Péntek: 8.15-13.30) van lehetőség.

A boľítékon fel kell ti.intetni: ,JYemzetiségi pttlydzať,

Hiánypótlás: kizźtrő|ag a pá|yázatok benyujtására nyiťła álló határidőn belül van lehetőség,

azaz 2013 . augusztus 22-ig.

10. Informáciőkaz értékelésľől, éľtesítésľől,szerződésktitésľől' elszámolásról:

A beérkező pá|yźnatok regísztrźůását' formai éľtékelését a pźůytaat lebonyolításáért felelős

szervezeti egység végzi. Apźůyázatokľól a kiíró legkésőbb f0|3' októbeľ 22-ig dönt a foľmai
és tartalmi szempontok figyelembevételével. A döntés ellen fellebbezési lęhetőség nincs. A kĹ
író a dĺjntésről 10 napon belül éľtesíti apá|yázőt.

A kiíró a rendelet 2' szźtmű mellékletét képezó minta alapján támogatási szerződést köt a pá.

|yázati összegben részesülő pźiyźnők,ka|. amelýen szabźiyozásra kerül atźlmogatás felhaszná-

lásának és elszámolásának rendje. Ennek határidőre történő aláíľt visszaktildése a támogatás

átuta|ásának a feltétele.

A kiíró a támogatások utalását kĺivetően a jőzsefvárosi honlapon (wwwjozsefuaľos.hu) - aha-
tályos jogszabályok szerint _közzéteszi atámogatottakjegyzékétaze|nyerttámogatási ĺissze-

gekkel együtt.

11. A pľojekt megvalósítása:

A pľojekt megvalósításának végső határideje: 2013. december 31.
A pénzügyi elszámolás végső határideje: 2014. február 15.

A pľojekt saját fele|ősségľe a tálmogatási szeľződés megkötése előtt a kiíľás dátumától
elkezdhető.

A Budapest Főváros VIII. keľület Józsefuáľosi Önkormányzat,,AJózsefuárosban működő <jn-

szervezodő közösségek, továbbá művészek és sportolók pá|yázati tźmogatásźról'' szóló
22/2011. GV.12.) szźtmű önkormányzati rendeletétapá|yźnati felhíváshozmellékeljük.

Apá|yźnat kiírója a projekt megvalósulása alatt helyszíni ellenőrzéseket taľthat, melyek során a pro-
jekthez kapcsolódó dokumentumokat is ellenőrizheti.

Budapest, 2013. július .

Dľ. Kocsis Máté
polgármesteľ
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