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I. Tényál|ás és a döntés taľtalmának ľészletes ismeľtetése

2013. január 30-án aIäirásra keríilt a ,,Budapest-Józsefuáros, Magdolna Negyed Pľogram III.'' (a továbbiak-
ban: MNPIII) (azonosítő szám: KMOP-5.1.1lB-|f-k-20|2-0001) megvalósítására irányuló Támogatási
Szerződés a Budapest Fováros VIII. kerület Józsefuárosi onkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Ügynĺĺk-
ség, mint támogató képviseletében eljáró Pľo Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgá|-
tató Nonpro fit Kozhasznú Korl átolt Felelos ségű Társaság között.

Az MNPIII projekt része a Programalap, amely elkülönített 50 millió forintos fonást biaosít nonprofit szer-
vezetek részére az önkormányzat á|ta| lefolytatott pá|yáztatás útján. Eddig'három pá|yázati forduló került
Iebonyo|ításľa. Legutóbb a Képviselő-testtilet a |37120|4. (VI.25.) száműhatćrozatźtban döntött a 3.
pá|yázati forduló keretében benyújtott pćiyázatok eredményéről, amely a|apján a nyertes nonprofit
szervezetekkel a Támogatási Szerződések aláírásra keľultek'

A Képviselő-testület a 155l2014.(vII.27') számu határozat 3. a) pontjában elfogadta a Budapest-
Józsefuáros Magdolna Neryed Pľogram III pľojekt Pľogľamalap aktualizáItMiĺködési Kézikcĺnyvét, b) pont-
jában felkéľte a Rév8 ZÍt-t aZ egyedi páIyázati felhívások előkészítésére. A Városgazdálkodási és Pénzügyi
Bizottság a 1066lf014' (Ix'29,) sz. határozatában dĺintött az aIábbi neryedik fordu|ós pá|yázatok megjelen-
tetéséről: ,,MNP-III.PA-01|4" je|ti pá|yázat, ,,Közösségi Akciók,, tárgyźĺban' ,,MNP-III-PA-0212,, je|íi,

,,Bűnmegelőzési Akciók,, tárgyttban,,,MNP-III-PA/03|4,, je|upá|yźzat,,,Spoľt, szabadidő, egyéb lakossági
programok'' tárgyában. Szintén dönttjtt a Bizottság a meghirdetett páIyazati felhívásokľa érkező páIyźnatok
elbírálására az 5 tagu bírálóbizottság kijelöléséről' Kaiser József bírálóbizottsági tag tartós távolléte miatt
szükséges új tag delegálása a bírálóbizottságba.

II. A beterjesztés indoka

A bírálóbizottság új tagjánakjelö|éséhez a Bizottság dontése szükséges.

III. Döntés célja, pénzügyi hatása



A döntés cé|ja a Programalap negyedik pá|yázati fordulója keretében beérkezett pá|yázaÍi anyagok elbírálása
számźra a birá|őbizoľtság megfelelő létszámának biztosítása. A bírálóbizottsági tagok a Képviselo-testület
döntése értelmében díjazásban nem részesülnek, ezért a dĺintésnek pénzĹigyi hatása nincs.

IV. Jogszabályi ktirnyezet

A döntés a Magyarországhe|yi önkormányzatairől sző|ő 20| 1. évi CLXXXIX. torvény 4l . $ (3) bekezdése,
valamint a Képviselo-testület 34012013. (IX.l8.) 1. a)-b) pontja és a155/f014. (v|I'27.) sztlmuhatározat3.
c) pontján alapul'

Kérem az a1 ábbi határ ozati j avas l at el fo gad ás át.

HłľÁnozłTI JAvAsLAT

A Váľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt' hogy a wB 106612014. (Ix.29.) számú határo-
zatában a Programalap negyedik páůyázati foľdulója keľetében megielent pá|yázati felhívásokľa ér-
kező pá|yázatok elbírálására kijelölt bíľálóbizottság tagok névsorát módosítja és Kaiseľ József helyett

....... jelöli tagnak.

Felelős: polgármester

Határidő: 20 1 5. március 30.
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