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Tisztelt Emberi Eľőfoľľás Bizottság!

I. Tényáltás és a diintés taľtalmának ľészletes ismeľtetése
A Józsefuaľosban mfücjdő önszerveződő közösségek, tovźlbbá mtĺvészek és spoľtolók pá|yá-
zati támogatásźrőI sző|ő 7/2016. (III.03.) önkormĺĺnyzati rcnde|et (továbbiakban: rendelet)
értelmében a Képviselő-testület minden évben a költségvetésben kerettĺsszegethatźlĺozmeg,
páIyźnati alapot hoz |étre, amelyből aközhasznú tevékenységet folyatő szervezetek, egyhá-
zak, spoľtegyesületek, nemzetiségi önkoľmanyzatok, illetve tehetséges Ínagánszemélyek tevé-
kenysége, munkáj a tĺímogatható.

Az idei évre vonatkozőan a Képviselő{estület a 2016. évi költségvetésről szőIő 112016. (II.
04') ĺinkoľmźnyzati ľendeletben a2. civi|pźt|yázat keretében a civil szeruezetek, művészek
részére 3 millió, a külön pźiyazati felhívás a|apján az a|apítvźnyok részére 2 mi||iő Ft-ot kü-
lönített el.

A2016' évi2. cívi|pá|yázat2l16.junius l-jén kiírásra kerĹilt. A polgárm ester azEmberi Erő-
forľás Bízottság 8712016. (VI.O1.) szźmúhatźttozatában foglalt javaslat figyelembe vételével
dĺjnt<jtt apáLyázati kiírásról és annak tarta|mfuőI. Apá|yazatok beadási hataľideje 20l6.junius
16. napja volt. A 2016. évi 2. civi| pá|yázati felhívás alapjan a pá|yazatra 9 kérelem és
8.595.000'- Ft összegű tĺĺmogatási igény érkezett. A benyujtott páLyazatok tartalmi és formai
ellenőrzése megtöľtént, a páLytlzők megfelelnek a pźl|yazati kiírásban foglaltaknak. Az e||e-
nőrzés során pá|yazőĺtként megvizsgtůćsra keľült, hogy amennyiben apá|yáző a2014.,2015.
és 2016. évi pźiyázat a|apjtn vagy azon kíviil támogatásban részesiilt, elszĺímolási kĺjtelezett-
ségét a szerződésben vagy hiánypótlási felhívásban meghataľozotthatfuldőben teljesítette-e, a
benffitott elszámolás formája és taľtalma megfelelő-e, a szetződésben rogzitett 30, illetve 60
napos elbírálási hatĺĺľidőt figyelembe véve az elszámolás elfogadásra vagy elutasításta keľĹiIt-

A civil páIyázat céIja a szociális ellátásľól, a kultuľális pľogľamokľól, valamint az egészség.
ügyi, köznevelési, gyeľmek és ifiúsági feladatolaól való gondoskodás, kĺizművelődési, tudo.
mányos, muvészetí, a lakosság onszerveződő, közĺjsségeit érintő tevékenységek tĺĺmogatása,
kül<jnös tekintettel az idősekkel kapcsolatos pľogramo|<ta' az esélyegyenlőségľe való törek-
vést segítő tevékenységekľe és a roma felzźrkőnatást cé|zó kezdeményezésekľe. Pźlyźnatot az
előbbi célokban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos programok, teľvek, események meg-
v aIő sításźlr a l ehetett b eny új tani.
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Az ęIszámolható kcjltségek típusai :

a) programszęwezési (programok kĺiltségei is: pl. étkeztetés), rendezvényszewezési, tábor.
szetvezési, veľsenyszeruezési költségek, ide éľtve a sportrendezvénnyel összefi.iggő bírói és
orvosi tigyeleti díjat,
b) utazási k<iltség, szállásk<iltség, részvéteti díj;
c) eszközbe szetzés, eszkózfe|tljítás;
d) rendszeres testedzési, spoľtolási feltételek biztosítása;
e) kiadvĺínyok, elektronikus és íľoff szakmai sajtóanyag e|őá||ítása;
f) a máshova benyújtandő pá|yázati önľész;
g) közhasznú tevékenységgel tisszefiĺggő ktiltségek;
h) működéssel jaľó kciltségek;
i) épület-felúj ítással j áró k<ĺltségek.

Atźlmogatttsra rendelkezésre álló keret<isszeg 3 millió Ft, apá|yźaati kiírás keretében elnyer-
hető támogatás vissza nem téľítendő tźmogatás, A páIyazati kiíľas szeľint az elbíľálás soran
előnyben részesül az a PáIyázó, amely á||aĺrli, önkoľmányzati támogatásban nem ľészesült,
nincs szponzori szerzódése és az ĺjnkoľmányzatí feladatokhoz kapcsolódó tevékenységet foly-
tat, illetve az aPá|yázó, aki apá|yźnati célokban megfogalmazottfę|ađato|<hozönľészt is biz.
tosít.

A 2016. évi 2' civi| pá|yźnatkeľetében a követkózeő táblánatbanszereplő szeľvezetek a megjelölt célľa
és osszegľe nyújtottak be ptůyázatot, atźtb|ánattarta|mazza a javasolt Łámogatási összeget is.

Pá|yáző neve, címe Páłlyá.zat cé|ja

Igényelt
támogatás

łisszege
íF't)

onrész
łisszege @t)

JavasolL
támogat. -
si összeg

I

Mozgásséľültek Buda.
pesti Egyesülete
1136 Budapest,
Hegedűs Gyula u. 43.

Józsefuáľosi szervezet VIII. kertileti moz-
gássérült tagjainak szabadidős programo-
kon való részvételének támogatása. Belé-
pőj egyek (színhán v agy mozi) 20.000,-,
karácsonyi rendezvény szeľvezése a jó-
zsefuárosi tagok részére. Terembérlet'
dekoráció 35.000,-, fellépők 35.000,-,
vendéglátás 20.000,-, ajándék 50.000,.,
egyéb a progľamokhoz kĺpcsolódó költség
1 0.000,-; ismertség növelése, szórólapok,
névi egyek, hirdetés' teriesztés 3 0.000.-

200.000,- 0,- 100.000,-

f.

Táľsak a Teleki Téľéľt
Egyesület
1086 Budapest,
Teleki tér24.U10.

Helyiségbéľleti dij hozzájźlruIás 400.000,-
(Ieleki 16. Iroda 130.000,-, Teleki 22.
Alkotó műhely ] I0.000,-, Teleki B. Irtú-
s dgi fo glalkoztató I 6 0. 0 0 0, ), kommun i-
kációs költségek 1 10.000,-, épületfelújítás
1'250.000,-, iľodai és nyomdaköltség,
kiadványok' szaV'ĺnai sajtóanyag 3 00. 000, -

, személygépkocsi üzembentaľtás
1 50.000'. (ľeleki Polgárőr Csoport),
programszęr,,l ezés 600.000,- (Solrszínű
Józs efváľos, g1lermekprogľamok, Teleki
Tangó Kozösségi Vasáľ, Ping-pong Suli,
Kreatív Dekorációs KIub, Sakk Klub, Te-
leki Galéľia, Hózi Finomságok Fesztivál-
ja, Nasi FesztiváI), eszkögbeszerzés (szín-
pad) 1 90.000,-, önkéntesek munkadíja
2.000.000'- (onrész)

3.000.000.- 2.000.000,- 1.700.000,-
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Pá|yáłző neve, címe Páůyázat cé|ja

Igényelt
támogatás

tisszege
(Fr)

Onľész
összege (Ft)

Javasolt
támogatá'
si összeg

nJ.

Civilek a
Palotanegyedért Egye-
sület
1088 Budapest,
Lőrinc pap tér 3.III./9.la

Keľületi rendezvények szervezése. Telek
Ba|źas emlékiilés és kiállítás 80.000,-,
Lakossági Fórum 1 0.000,-, KesztyĹigyától
a Palotanegyedig Konferencia I 00.000,-,
Kis Vatikán Fotőpá|yázat az Aľs Sacra
Fesztiválhoz csatlakozva.1 00'000,-, Kultu-
rákta|źůkozása II. 350.000,-, Fiedler Fe-
renc fe stőmiĺvész em lékt źtb|źĄ álnak av atása
70.000,- pľospektus 40.000,- (1 0.000,-
onrész), ügyviteli k<!ltség 20.000,-
(20.000,- onrész), egyéb szolgáltatás, ön-
kéntes fo g|a|koztatás költsége 3 0. 000,-
(20.000'- önľész)

750.000,- 50.000,-
ě

400.00c,;

' ĺ:,

4. Fúvós HangszeľészCéh
Egyesület
1081 Budapest,
Kiss József u. 10.

Józsefuárosi gyerekek részére fúvós kon-
cert szew ezése őssze l. Mobil-hirdet őtźtb|a
50.000'-, szórólap, plakát 30.000,-, ľen-
dez:ł ény szewezés 45. 0 00,-, fellépő művé-
szęk tiszeletdíja 3 5 0.000,., terembérleti
díi 50.000,-, vendéglátás 120.000'-

645.000.- 500.000,- 0,-

5.

Józsefváľosi Diákspoľt
Egyesület
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 13.

Szabó Nikolett paralimpiai spoľtoló felké-
szítésének támogatása az o|impiáig. Étke.
zési költségek (táplálék kiegészítés, diétás
étkezés (9 hónaprá), vitaminok)
1.050.000,-, uszoda belépő (heti 2 alka-
lom) 150.000,-, edzotábor 240.000,-,
masszíroztatás (heti 2 a|ka|om 6.000,-
/alkalom) 336.000,-, gyógýorna ( heti f
alkalom, 9 hónapľa) 360.000,., edzőteľem
bérlése 340.000,- (3 hónap), edzo támoga-
tásą bére + jáľulékok 480.000,-, ebbőI
önrész összesen: I.756,000 Ft

1.500.000,- 1.756.000,-

tiz
. {.t

200.000,-.-

6.

Molnáľ János festőmĺĺ-
vész
1081 Budapest,
Népszínház u,2f.IIU3.

A pá|yźnő a Kínai Népköztársaság
Hszincsiang-Ujgur Autonóm Régió Mú-
zeumban megľendezésre keriilő miĺvészeti
kiállításon va|ő résmételhez kéri a támo-
gatást, a kiállított alkotások k<jzött péúyaző
alkotásai is szeľepelnek. Repülójegy
500.000,-, szźůlrts és étkezés 300.000,-
(önrész)' Molnár Jánosnak 2015 tavaszán
a megújult Várkeľt Bazáiban a Boldogasz-
szony kiállítás (szerv ező: Nemzetstľatégiai
Kutató Intézet) keľetében voltak |źtthatőak
miĺvei. Kínában a ''Selyemút - Hagyo-
mány és Megújulás'' címií kiállításon vesz
részt.

s00.000.- 300.000.-

.ľ
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1. Józsefváľosi Kosáľlab-
da Club
2096 Üröm,
Cinege u.9.

Rendszeľes spoľtolási lehetőség biaosítá-
sa Józsefuárosban. 2015116. évi bajnoki
nevezési dfiak 365.000,., terembérleti
díjak (399 óra x 8.000,-) 3.192.000,-, já,-

tékvezetői, részvételi díjak 496.000,.,
ebből onrész: 3.053.000 Ft-

1.000.000.- 3.530.000,-

.íl

100.000,-

i
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Páiyáaó neve, címe Páĺ|yánat cé|ja

Igényelt
támogatás

fisszege
fi't)

onrész
fisszege (Ft)

Javasolt
támogatási

łisszeg

8. Kovács Za|ánLász|ćl
tubamĺÍvész
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Cantores Ecclesiae Rézfuvós EryĹittes
karácsonyi nagykoncertje. Koncerts zeÍve-
zés 280.000,- (terembérlet' nyomtatás,
protokoll, hangfelvétel készítés) (80,000,-
onrész), eszk<izbeszerzés 485.000'- (2 db
lrangfal, 2 dlr llrikl'ofon, eľűsíĹő, kábclek,
10 db kottaállvány) (185.000,- önľész)

500.000,- f65.000,- 200.000,-

9.
Népszínház Köľ a Pol-
gári Eľtékekéľt
1087 Budapest,
Berzsenyi u.4. Vl8.

Kulturális progľamok szervezése a kerü-
letben élő gyermekek ľészére. Program
szervezése a kerületi nyugdíjasok részére.
Pľogramszerłezés 346.500,- (31.500,-
onrész), Utazźs, szá||ás 148.500,-

Q3.500,- onrész), Működési költség
55.000'- (5.000,- onrész)

500.000,- 50.000,- 300.000,-

II. A beteľjesztés ĺndoka
A rendelet 4. $ (6) bekezdése éľtelmében a beadási hatáľidőtől szźtmitott 30 napon belül
(20I6.július 16-ig) el kell bíľálni apáIyźzatokat.

III. A dtintés célja, pénzügyi hatása
Jelen előteľjesztésben ismeľtetett indokok, tényállás aIapjan indokolt a 2016. évi páIyźnatok
elbít źiásár a vonatkozó dĺlnté s me ghozatala.

Apá,|yazati összegek a20I6. évi költségvetésľől szőllő |12016.(II. 04.) önkoľmźnyzatirende-
letben, a működési céltaľtalékon, 11107-01 cím céltaľtalékain biĺosítottak, ezért a tĺímogatási
összegek átcsopoľtosítása polgármesteri hatáskörben indokolt a 11105 címĺe, mely egyszeri
kiadástjelent.

IV. Jogszabályi ktiľny ezet
A Józsefuĺíľosban műkĺjdő ĺlnszervezódő közösségek, továbbá mrĺvészek és spoľtolók péiyá-
zati tźmogatásáľól sző|ő 712016. (III.03.) önkormiĺnyzati rendelet 6. $ (1) bekezdése alapján
az egyes pá|yázati kérelmek tźtmogatásáről _ a közösségi célú a|apítvźnyí forrás átadása kivé-
telével _ azBmberi Erőfoĺrás Bizottság javaslata a|apján a polgármester dönt. A Magyaror-
szághe|yi önkormanyzatairő| szőLő 2011. évi CL)o(Xx. tcirvény 42. s 4. pontja alapján az
alapítvĺĺnyok támogatása a Képviselő-testiilet ĺem átnlhźvható hatásköre.

Kéremazalźtbbihatározati javaslatelfogadását.

Hatńrozati javaslat

. l 20 | 6. o/il. 06. ) szétmt Emberi Erőforľás bĺzottsági hatźr ozat:

Az Embeľi Erőforrás Bizottság úgy dönt, hogy

l. javasolj a a polgáttmesternek, hogy a 2016, éví 2. civil pá|yazat keretében az a|ábbi szer-
vezeteket, személyeket a következő cé|ok megvalósítása érdekébęnaz alábbi összegek-
kel támogassa:

ElJ, I
rht
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Pá|yáző neve, címe Pá|yázat célja Támogatási tĺsszeg

I

Mozgássérültek Bu-
dapesti Egyesülete
1136 Budapest,
Hegedüs Gyula u.43.

Józsefuáľosi mozgásséľültek szabadidős programokon
való részvételének támogatása. Belépőjeryek színház
vagy mozi, karácsonyi rendezlĺény szervezése ajózsefvá-
rosi tagok részére (terembérlet, dekoľáció, fellépők, ven-
đég|áúźs, aj ándék). Ismertség növelése. Szórólapok, név-
iesvek. hirdetés" teriesztés

l00.000,- Fĺ

2.
Táľsak a Teleki Té.
ľért Egyesület
1086 Budapest,
Teleki tér 24.U10.

Helyiségbérleti díj, kommunikációs költségek,
épületfelúj ítás, kiadvány, szemé|y gépkocsi üzembentaľtás
(Teleki Polgárőr Csoport), progľamszervezés (Sokszínű
Józsefuáros, gyermekprogĺamok, Teleki Tangó Közĺisségi
Vásár, Ping-pong Suli, Kľeatív Dekorációs Klub, Sakk
Klub, Teleki Galéria, Házi Finomságok Fesztiválja, Nasi
Fesztivál)' eszközbeszerzés (színpad)

1.700.000,- Fr

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

Kerületi rendez-łények szervezése. Telek Balázs emlék-
ülés és kiállítĺás, Lakossági Fórum, Keszt5riĺgyártól a
Palotanegyedig Konferencia, Kis Vatikán Fotőpźiyźnat az
Ars S acra F es ztiválhoz csat|akonł a, Ku|turák ta|ä|kozása
II', Fiedleľ Ferenc festőművész emléktáblájának avatása.
Prospektus, egyéb szo|gá|tatás, önkéntes foglalkoztatás
költsése

400.000,- Ft

4.

Fúvós llangszeľész
Céh Egyesület
1081 Budapest,
Kiss Józsęf u. 10.

Józsefrárosi gyerekek részére fuvós konceľt szervezése
ősszel (mobil-hirdetotáb|a, szórő|ap, plakát, rendezvény-
szerv ezés, fellépő művészek tiszteletdíja, terembérleti díj,
vendéslátás)

0,- Ft

5.

Józsefváľosi Diák-
sport Egyesület
1085 Budapest,
Somogyi Béla u. 13.

Szabó Nikolett paľalimpiai spoľtoló felkészítésének tá-
mogatása az olimpiáig. Etkezési költségek (áplálék ki-
egészítés, diétás étkezés, vitaminok), uszoda belépő (heti
2 alkalom), edzótábor költségei, masszíroztatás (heti 2
alkalom), gyógýoľna (heti2 alkalom), edzőterem béľlé-
se, edző támogatása. bére + iárulékok

200.000,- Ft

6.

Molnár János festő.
míĺvész
1081 Budapest,
Népszínházu.22.
ITV3.

A festőművész sajźt kínai kiállításán való ľészvételének
támo gatása. Repülőj e gy.

0,- Ft

7.

Józsefváľosĺ Kosár-
labda Club
2096IJröm,
Cinege u. 9.

Rendszeres sportolási lehetóség biztosítása Józsefüáros-
ban.2015116. évi bajnoki nevezési đíjak, terembérleti
díjak, játékv ezetói, részvételi díjak 100.000,- Ft

8.

Kovács Za|árnLászlól
tubaművész
1089 Budapest,
Kőris u. 13.

Cantores Ecclesiae Rézfirvós Együttes karácsonyi nagy-
koncertje. Konceľtszervezés (terembérlet, nyomtatás,
protokoll, hangfelvétel készítés), eszközbesze rzés (2 db
hangfal,2 db mikľofon, erősítő, kábelek, l0 db kottaáll-
vány)

200.000,- Fr

9.

Népszínház Kiiľ a
Polgáľi Eľtékekéľt
1087 Budapest,
Berzsenvi u.4.U18.

Kulturális programok szervezése a kerÍiletben é|ő gyer-
mekek részére. Progľam szervezése a kerü|eti nyugdíjasok
részére. Programszervezés, utazás, szźů|ás, mĺĺkodési kĺjlt-
sés

300.000,- Fr

Felelős: polgármester
Hatrĺridő: 20l6.július 1 6.

ľł,. ĺ
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A lakosság széles köľét érintő döntések esetén az előterjesztés előkészitőjének javasIata a
ko zzététel mó dj ara : honl apon

A dĺjntés végrehajtásźúvégzó szervezeti egység: Humánszo|gźitatásíÜgyosztály

Budapest, f016.június 30.

A' ^^ bl{^ )IąNe-. -{ę}-L/
Santha Péterné
alpolgáľmester

rÉszÍľBrľp: HuuÁNszolcÁlľeľÁsl ÜcyoszrÁrY
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pÁĺvLzĺu ADATLAP

łz rcÉrĺyn'r,ľ ľÁľĺo cl.ľÁs
Apá|yźaattal megvalósítandó tevékenység részletes ismeľtetése**: A pźiytuatta|
megvalósítandó tevékenység részletes ismeľtetése: Jelen pźiyźaat segítségével háĺom
tevékenységet kívan a szęrv ezet megvalósítani.

isényelt ptivázati támosatas összege: 200.000 Ft

íeazolt saját forrás összege:

ęgvéb foľras összege:

f
ffi",

x Amerurýben a pźůyźnőkiskoru, abban az estben is sztiksége s az adőazoĺrosító jet megadasa. 
r

(Az aďőazonosító felttintetése nélkiil a pźiyázat éľvénýelen.)
**Az adat|aphoz csatolandó kiilcin íven is folýatható. 1. oldal

ŁŁ

Budapest Főváros VIII. keľiilet
Józsefváľosi Onkoľmánvzat

PÁĺvÁzĺTI ADATLAP

Jogi személyiséggel ľendelkező
táľsadalmi és civil szervezetet
valamint művészektámogatása,

az alapítványok kĺvételével

ĺpÄĺvÄzo łna.ľłr

neve: Mozgassériĺltek Budapesti Egyestĺlete

szék*relye/lakcíme: 1136 Bp. Heeediís Gvula u 43

adőszźlmal adó az ono sító i ele* : 19000321-2-41
kepviseletre jogosult személy és
beosztása: Földesi Erzsébet elnök

e-mailcím: szollosi foldesi@yahoo.com

tęlefonszám (vezetékes' mobil) : 06-30-9828705
közhasznú j ogállásról szőIő v égzés
száma.. 1292

szílm|av ezető pénztntézet neve: oľszágo s T akaľék P éÍ|ztáfi

szálĺiaszźtm: rr713005-20082202

verese
Ceruza



Budapest Főváros VIII. keriilet
Józsefvárosi Onkoľmányzat

PÁĺvÄzĺTI ADATLAP

Jogi személyĺséggel rendelkező
társadalmÍ és cĺvĺl szervezetet
valamint művészektámogatása,

az alapítványok kĺvételével

A TÁMoGATÁs ľtr,rr^ł.szNÁLÁsA

A pźilyźaati cél megvalósítasanak kezdő időpontia: 201.6. szeptember 1

A pźiyázati cél megvalósításanak befęiező időpontia: 201 6.december 3 1.

A támogat źs terv ezett felhasználásáľa vonatkozó költségs zźnrútźs* :

I' Csopoľtos szabadidős program:

Belépőjegyek aľa : 20.000 Ft

tr. Karácsonýrendezvénymegtaľtásąajandékozassal:

A helyszínhez kapcsolódó költségek 35.000 Ft

(ľeľembéľ, hangosítás, -ha sziikséges-,és dekoľáció)

35.000 FtA m{1sorhoz kapcsolóđó költségek:

(F ellépőt közrem{íkö dők d1jazása)

A vendéglátás ko,ltségei: 20.000 Ft

1Étel, ĺtĺ, tálalás)

Ajánđékozás költségei: 50.000 Ft

(Ajandékok, csomagolás)

Egyéb a pľogľamhoz kapcsolóđó költségek 10.000 Ft

II.Összesen: 150.000 Ft

m. A Szervezet ismertségének n<ivęlése
Fizetetthiĺdetések díja 10.000 Ft
Szórólapok, névjegyek költségei: 10.000 Ft
(alapanyag, nyomtatas)
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Budapest Főváľos VIII. keľÍilet
Józsefváľosĺ Onkoľmánvzat

PÄl'vÁĺzlĺTI ADATLAP

Jogi személyiséggel ľendelkező
táľsadalmÍ és cĺvil szervezetet
valamint művészektámogatása,

az alapítványok kivételével

Teľjesztés költségei:

@osta)

Osszesen:

ApźĺIyźuathozkapcsolódótevékenységektervezettcisszkciltség

10.000 Ft

30.000 Ft

200.000 Ft

,/ą '{ł{.,, ź ,,
1/'

.{'

3t



Apźiyázattalmegvalósítandó tevékenység részletes ismertetése: Jelen pźiyźaatsegítségével
hiíľom tevékenységet kíván a szęwezetmegvalósítani.

I. Józsefuaľosi tagiainknak szeľetnénk szabadidős progrźlmon valő tészvétel lehetőségét
biztosítani. Csoportos szíl,lháavagymozilátogatĺást tennénk. figyelembe véve a
tagok miĺsor váiasztźsźú. A támogatasból a belęő jegyeket vasaľolnank meg.

II. Karácsonyi rendezvény megtartása, ajándékozással. Ez a rendezvényünt valamĺ|yen
formában mindig megrendezésre kerül, a szervezet anyagi |ehetőségeihez mérten. Mive|
vannak tagjaink, akik nehéz anyagi körĹiImények kĺizött é|nek, eset|eg magányosak,
várják ezt az ünnepi aIka|mat. Szeretnénk, ha az idei évben több anyagieszközünk |enne,
mind a rendezvényre, mind a kiosztandó ajándékokra. A támogatásbó| a rendezvény
költségeit fedezné a szervezet, és a kiosztandó ajándékokat is ebből az összegből
vásárolnánk meg. Aki nem tud rendezvényünkön részt venni, azok részére eljuttatjuk.

III. Azt tapasztaljuk, hogy sajnálatos módon tevékenységünk, programjaink, az á|taIunk nyújtott
segítség lehetősége, |egyen az egyesi.i|eti, vagy hetyi szintű, nem jut e| ke|lő
hatékonyságga! a józsefuárosi mozgássérii|tek, érintettek köréhez. Az egyesületi és ezen
be|ül a józsefuárositevékenységeink sajtóban való megjelenítéséve|, szórólapok,
névjegyek osztásáVaI szeretnénk, ezen a he|yzeten javítani. Azt a cé|t remé|jĹik e|érni,
hogy minél szé|esebb körben tudjuk speciá|is lsmereteinket tapasztatatainkat, az érintett
személyekhez eljuttatni. Hĺrdetési, nyomdai, postai kö|tségeink fedezésére fordítanánk a
támogatás egy részét.
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* Amennyiben a pźt|yaző kiskoru, abban az estben is szĹikséges azadóazonosító jel megadlĺsa.
(Az ađóazono sító feltĺintetése nélkĺil a pa|y źaat éľvénytelen.)
**Azadat|aphoz csatolandó kĹilön íven is folytatható. .rĺn*4
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Budapest Főváľos VIII. keľület
Jĺízsefváľosi Onkormánvzat

PÁĺvÁzĺTI ADATLAP

Jogi szemé|yiséggel ľendelkező
táľsadalmi és cĺvi| szeľvezetet
valamint művészektámogatása,

az a|apítv ányok kivételével

onľoľnáuľĺt ľclľ.ľneĺttń ff]. 
K{ĺmontilktató

łfi Hť-q'-Eultffiff ąs[Eil Ítl !äl ru 
;3s. 
t

fÜĄJqłJ 5. 
i

.....*--!É.J..'r*.d. ̂ , ff : 
ą. 4. i

L,íu i

pŁĺvÄzĺu ADATLAP

q\ l'fl:W
""u*?-- ffit'1"{

B16seátr

ĺ,^ ť

AP1'lYl.zó ĺoĺ.ľĺ.r
neve: Társak a Telekĺ Téľéľt Eryesület

székÍrelye/lakcíme: 1086 Budapest Teleki tér 24. I/|0.

adő szźtmal adő azoĺo sítő j e|e* : l85tss92-I-42

képviseletre iogosult személy és
beosztiása: Fęicht Rezsőné, elnök

e-mailcím: taľsakatelekit ercrt@gmail. com

mobil telefonszrím: +36 30 203-6006

kiizÍrasznú jogállĺísľól szóló végzés
száma:

szám7av ezető péĺuintézet nev e: Budapest Bank

sziĺmlaszĺĺm: 1 ot0|377-39720300-01004003

Az IGEI\.YELT TÁMoGATÁS
A pályĺízattď megvalósítandó tevékenység részletes ismeľtet
EgyęstiletĹink alaku|ása óta helyi lo'cílpatriótł szeľvczctkćnt ,ffit;:::]."}]ľľ,I,yřn|ł,;;;,,

igényelt pĺílyĺázati tríĺr,rogatĺĺs tjsszege: 
-

igazolt saját forras <)ss?ege:

3 000 000 Ft

0Ft

egyéb foľrĺís összege: 2 000 000 Ft

verese
Ceruza
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1. sz melléklet

Folytatós az ]. oldalról, az igéĺryelt támogatós célja:

...szefiłez az egyestilettagságán messze tuhnutató kultrľális, spoľt és köztisségi programokat,
ľészt vesz a köľnyék megóvĺĺsában, fejlesztésében, gondozásźtban, egyre szorosabban
egyĹittrnúkddik a városrész intézrnényeivel, szervezeteivel, vállalkozóival, közösségeivel, és
nem utolsósorban lakosđval. Jelentős szerepet váIlď a paľk, a tét, és a tágabb köľnyezet
megújítĺĺsában, élhetővé, pezsgóvé tételében. 2015.ben jóvď több mint 100 esemény
szeľvezésével szolgálta a fenti célokat, és e tevékenységet Józsefuĺíros onkormĺányzata elnök
asszonyunk kitĹintetésével is elismeľte.

2016-ban tovább bő\riilt a progľamok sámą súlya, hatóköre. Év ehő negyedében mĺír több
kiemelt ľendezvény is mögöttĺink van, és ezeket folýatjuk az év további részében. Ennek
ťlnanszírozásźůloz igényeljiik a 3 000 000 Ft.os tlámogatĺást ezen páilyázat keretében.
Munkatĺáľsaink, aktivistaink és önkénteseink munkájánakbecsiilt éľtéke 2 000 000 Ft.

Folytatjuk a ,,Sokszínű Józsefuaros rfin A KULTÚRÁK KoZoTT'' című
pľogťamsoľozatot a keľĹileti nemzetiségi szewezetelĺĺ<el, és a magyaÍ kultúrát képviselő
szeľvezetek fellépésével, mint például a Nemzeti összetaľtozas napja. Minden héten
szeľvezĹink a téľĺe gyeľmekpľogľamokat, Teleki Tangó Közösségi Vásáľt, Ping-porrg Sulit,
Kľeatív Dekorációs Klubot, Sakk Klubot, atér lakossága felé nyitott munkamegbeszélést, és
hetente ttibbször aktívan ľészt veszĹink a Teleki téri polgĺárőr alcsopoľt munkájában.
Havonként szeľveziink konceľteket, kultuľális gasztronómiai és családi rendezvényeket,
például Teleki Ga|én4 Hĺázi Finomságok Fesaivĺáĺja, ,,Mesterségiink címeľe'' Fesztivál, a
Nasi Fesztiviĺl. Közösen tĺnnepeljtik a lakossäega1 a kiemelkedőbb Ĺinnepeket. Bátorítjuk a tér
kĺizelében lévő intézményeket és vállďkozőkat, hogy használj éil< a színpadot, és ęhhez
logisztikai, ęszköz és munkatáľsi támogatást aclrurk (például óvodđ, iskolď pľogramold. Részt
veszĹĺnk a Teleki Kutyafuttató Klub iľanýräsában és működtetésében, keressiik a
megoldłĺsokat az illetékęs szęrvękkel eg}Ąltt a fęlmęrĺitő pľoblémĺĺkľa. Szorosan
egyiittműködtink a köztisztasági, közbiztonsági és keľtgondozó szeľvek munkataľsaivď,

. vezętőivęl. Lehetőség sz'eľint akÍív ľészvétellel ís támogatjuk munl'ájukat

Egyesülettinknek kiemelt tevékenysége, hogy tĺĺmogatja a köľnyék civil szervezeteinek és
csopoľtjainak mrrnkáját, ha az a köľnyék lakosságĺínak kikapcsolóđĺĺsi, köziissé$gé
foľmálódasi igényeit szo|gá'lja' Ennęk kęręJébęn pľogľanrjainkka| e|ftrga'clóholye és bázishe|yc
vagyunk a BeJó Kĺártya Rendszeľnek (Belső Józsefuiíľosi Lakossági vIP Káľtya), amely
ingyenes hasanćlatľajogosítja a tulajdonosait. A kĺĺľtyarendszeľ segíti növelni a résztvevők
felelősségváLlalasát, programokon ľésztvevők |étszáméLt, egyiithniĺkiidéseket generál,
szabadidős lehetőségek jobb kihasznalasát fejleszti, segíti kiszíĺľni a nem egyĹitbrrĺĺködő
deviĺáns elemeket, és ezen hatłísok összhatĺásaként megerősíti a lakosság többségét a
noľmakövető kulturált egytittnűkĺĺdés gyakoľl ásábarl.

Egyesĺiletiink tehát gyakoľlatilag miivęlődési há,z funkciót tölt be, szinte ingyen.
Iilublrelyiség&e, tagságáluk aktivitłsára' a megnyeľt paľbreľekre, közhjk a s?ponzoralasba
bekapcsolódó helý vállďkozókľa, és kieme|teĺ az iinkoľmĺányzat tamogatasźra építve. Ezt
ręndkívül költséghatékony módon végezziik,hiszen munkatĺáľsaink iinkéntesek, akik ismeľik a

/- -^a-ěłż }/
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helyi sziikségeket és igényeket, és jól megtalálják a hangot a lakosság, a kĺiľnyék vállďkozói,
és minden partner felé.

A fent soľolt progftlmok lebonyolításában nagyon sokat jelent a keľiileti önkormanyzattól
bérelt iľodahelyiség és foglďkoztatő helyiség, amelyek a pľogramok szervezéséhez sziĺkséges
hátteľet erősítik. Alkotó műhelyiinkben ezeĺmester tevékenysége}üez bíztosífunk lehetőséget
nem csak tagiaink, hanem a bevont önkéntesek, klubba szerveződo éľdeklődők számara is,
amelýől később egy szociális szövetkezetet szeretnénk felépíteni, kiegészítő
munkďehetőséget biztosítva a környék rászoľulói szźmára. Ezen helyiségek bérleti díja, a
rendezvényszewezéshez kapcsolódó költségek meghďadjfü egyesiiletiink teherbíró
képességét, hiszen _ a projektekľe vonatkozó önkoľm áĺyzati patyazati tamogatĺíson, és
vállďkozóktő| érkező minimĺális projektadomrányokon és a csekély tagdíjon kíviil _ nincsenek
saját bevételeink.
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Budapest Főváros VIIL keľiilet
Józsefváľosi Önkormánvzat

PÁĺvÄzĺTI ADATLAP

Jogĺ személyisegget rendelkező
táľsadalmi és cÍvit szeľvezctet
vďamint művészek támogatása,

?t

JÚN 1,6. 
.,.

Ą.$*L"L,ą

* Ámennyibenapźiyéľ:ó kiskoru' abban az ęstben is szukségss az adóazotosító jct
megađiĺsa. (Az ađőazonosító feltnntetése nélktil a pěůyźuat érvénytelen. )
* * Az adatLaphoz csatolandó ktilĺin íven is folyüatható.

C.!ĺ
ź -"-

1. oldal
,%1,

tí

A PÁLYÁzó łoĺ,ľl.r
neve: Civílek a Palobnegyedért
!g1eiilet
szétüelye/lakcíme: : 1088 Budapest,
Lörinc pap tér 3.

adćszźlmal adóazonosíto j ele * 
:

18196607-142
képviseletre jogosult személy és
beosztása: Peréný Lá.szIő elnök

e-mail cím: info@capo.hu
telefonsaím (vezetékes, mobil) :

0630ĺ22t.05,I9
kozhasnú jogállĺásról szoló végzss
száma: t2975
szám|avęzetőýnzintézetneve:lúagnet
Bank

száĺnlaszĺm : t 620021 6.00 l 66 8 0 1

AZ IGÉ'NYELT TlĺMoGATÁs
A pĺĺrlyĺizattal megvalósítaľrdó tevékenység részletes ismertetéseŮt: A pátotanesyedi
kulturĺílis sokszínűség bemutatłĺsą programok szcrvezése

igenyelt płáĺyáąatí tĺĺĺnogaúás ĺisszege: 750.000

igazolt saját fonĺás osszege: 50.000

€yé folrąl' ĺisszege: .

verese
Ceruza



Budapest Főváľos VIIL kerĺilet
Józsefváľosi Önkoľmányzat

PÄĺvAzĺTI ADATII\P

Jogi szeméIyiségge| rendelkező
táľsada|mÍ és cĺvil szeľvezetelĺ'
vďamint művészek támogatása'

az alapítviĺnyok kívételéve|

A TÁMoGATÁS F.ELHASZN/ĺ.LÁSA

A pźiy éaati cél megvalósításĺának kezdő időponti a: 20 1 6. 06. 1 0.

:201,6.12.31.
A üł'ĺnogatĺĺs tervezętt felhasznĺłlásĺĺra vonatkozó koltségsaímítĺĺs* :

megnevezés összes ktg
(eFt)

pá|yázati forrásbó!
(eFt)

saját forrásbó|
(eFt)

ügwiteli k<iltség 20 0 20

marketing (prospektus, szórólap, plakát) 40 30 10

Rendezvények do|ogi kiadásai
Te|ek Balázs emIékülés és kiállítás (80e}

lakossági Fórum (10e)

Kesztyiieyá rtól a Palotaneryedig
konferencia 1O0e
Kis Vatikán fotópályázat az Ars Sacra
Fesztivá|hoz csatlakozva 100e
Kultúrák taIálkozása l|., tematikus nap
350e
emléktáb|a avatás 70e

7LO 7to

lgénybe vett egyéb szo|gá|tatások 20 10 10

on kéntes fog|a|koztatás kti|tsége 10 0 10

összesen 800 750 50
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A pá tyáiaffá J' me gva tiĺs ĺüa n ďó. tevé ke nysé g ľészľetes Ís me ľtetéśe

Telek Ba|ázs emIékĺilés és kiá||ítás
A Pa|otanegyedben a|kotott, itt van a stúdi.ója a fiata| fotómtjvész generácii egĺik lątehetségesebb,
ĺgéretesebb tagjának, Te|ek Ba|ázsnak. Váratlan, koriai halála póto|hatat|an ürt hagyott maga után.

Müvészi, oktatl, szervezó tevékenysfuének felidézésével, a fotiibol készült vá|ogatás bemutatásáva|

em|éke elótt kiván t.sztelegni egyesületünk. Az emlékulésnek es a kiá|lĺtásnak a H13 ad otthont,

megvalósításában együttinükodÜnk Haris László Ba|ogh Rudolf{ĺjas fotimüvéssze|, a Magyar
Müvészeti Akadémia Fi|m- és Fotimüvészeti Tagozatának tagjáva|, és Uhl Gabriella müvészet-
brténéssze|. Telek.Ba|ázs életmüvének.értó'ismeóive|:

KesĄĺigyártó| a Palotanegyedig konferencia
A konferencia a H13-malés a KesztyÚgyárralkÖzösen keriilmegvallsításra' Célja, annakdemonstrá|ása,
hogy Jlzsefuáros ęmblematikus negyedei közótt |ótezik átjáľás, kozös cé|ok megvalósítása érdekében,
önkormányzati- és civil szervezetek osszefogásával a nehezebb sorsú gyerekek társada|mi

ft|emétkďése mi|y m.odon sąifthetl elŐ.

Kis Vatikán fotópályázat az Alt Sacra Fesztivá|hoz csatIakoaĺa
Az Ars Sacra Fesztivá| a 2007cs nemze1kozi Városmisszils rendezvénysorozat gyümölcse, melyhez
Budapest egyhazmüvészete ĺévén a Ku|turá|is tors6 Napjaival osszefogva is kapcsolodott. Cé|ja a
remény ie|einek fe|mutatása a kulfujrában. A művĺĺszet minden ágának bevonásával vi|ágit rá a Szépre,
Jóra, |gazra. Az Ars Sacra Fesztivá|hoz az ország legnagyobb múzeumai, kiállĺtihelyei, ga|ériái,

színházai, templomai és ku|turális központjai csatlakoáak. A Pa|otanegyed speciális, számos va||ás

kiemelt he|yszínét biztosĺtT jellege kĺná|ja az ot|etet, hogy az Ars Sacra 2016 évi programjához

csat|akozva hirdessünk fotópályázatot a Pa|otanegyed egyházĺ/val|ásos em|ékhe|yeinek bemutatására.
A fotópályázat nyertes mrjveinek kiállĺtási megnyitoját az Ars Sacra program megnyitására idózítjük.

firiffitráf hlá|koeása ĺ|., temd$|ĺus nap
A Pa|otanegyed számos ku|túra ta|á|kozási pontja. A Ku|túrák ta|á|kozása sorozatunkban egy-egy
nemzetiség/népcsoport/vallás torténelmébŐl, szokásaibo|, természeti és épĺtett szépségeibo| válogatva

szeretnénk rámutatni a világ sokszínüségére, az együtté|és lehetŐsfueĺre. A 201sben megrendezett

nagysikerű finn napunk után, idén a zsĺdó ku|túra bemutatására vá|lalkozunk, szoros egyiittmükodésben
a Palotanegyedben találhatl Zsidi Egyetemme|.

Emléktáb|a avatás
A Pa|otanegyed egykori|aklja Franęois Fied|er, FiedlerFerenc (1921- 2001)magyarszärmuäsú francia

lírai absztrakt festőmtivész, a második vi|ágháboru utáni párizsi iskola tagja. Neve és a|kotatásai+na
m€9 - kü|foldön jobb'an.ismertek, mĺnt idehaza. Ezen szeretnénk változtatni Fiedler Ferenc emlékének

.-fulyámatos.-fułidezeséve|, .tevékenységének .isrneľtetését€I, elósegłtve ezze|,'hogy -hazał gték€łes€

@re rnegfe|e|ó legyen' Egykori |akóhaza fa|án e|he|yezendó em|éktáb|a is ezt a cé|t szo|gá|ja.

tl
-. 'Ĺ,{-/' ,? ,'
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Elérhetöséqeink:

rĺfirlw.cape.hu http:/lpaÍotaneqyedert.bloqspot.com info@cape.hu és a Facebook-on
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Budapest Főváros VIII. kerĺilet
Józsefváľosi Onkormánvzat

I

PALYAZATI ADATLAP

Jogi személyiségge| rendelkező
táľsada|mĺ és civil szervezetek,
va|amint művészek támogatása,

p ĺrv ĺzĺľl
ĺpĺrvĺzo a.oa.ľaI

neve: Fúvós Hangszerés z CéhEsvesülęt

székhelyę/lakcíme: 1081 Budapest Kiss József u. 10

adő számal adó azono sító i ele * 
: r I 190663.1-42

képviseletre jogosult szęmély és
beosztása: Arany László elnök

e-mail cím: fľrc@patamat.hu

telefonszám (vezetékes, mobil) 06-30-24r-4f-46
közhasznú jogállásról szóló
szttma:

vegzes
nem közhasznú

szám|av ezetó pénzintézet neve : Eľste Bank

szźtm|aszátm: I I 600006-00000000-68 57 f9 52

^Z 
IGÉ,NYELT TÁMoGATÁS

A pěiy ázattal megvalós ítandó tevékenység ľészletes ismertetése * * 
:

A Fúvós Hangszeľész Céh20I5 nyaĺźn kezdett egy új progľamba ,,Fúvószene kicsiknek és
nagyoknak'' címmelo amellyel a frlvós zenét szeretné népszenĺsíteni. A kezdeményezés
keľetében gyerekek, ťlatalok - és tęrmészetesen a kíséľő fęlnőttęk _ sztrmŕnaľęnĺlęzĺink fllvós
zencikonccľtcket. Célunlr,lrogy a nagykĺ5ztitrségsz:łtmárais kicsit ismeľtebb legyen a
rćzfrlvósok víIá"ga, az általuk képviselt érĹékek, ahazaielőadóművészek figyelemreméltó
eredményei. Szeľetnénk megmutatni, hogy mennyi lehetőség van ezekben a hangszerekben.
Mindezt abban a ľeményben tesszük, hogy többen kapnak majd kedvet a hangszéľ
kipľóbálásához,muvészetének kitanulásához, és létľejon egy, amaihozhasonlóan sikeľes
következő filvószenész-generáció.
Eddig 2015 őszén, és 20l6 tavaszán volt ilyen koncert, ęnnek folytatására nffitjuk be
jelenlegi pźiyźĺzatunkat, hiszen az ,,utźĺnpőt|ásnevelés'' csak akkoľ lehet sikeieš, ha biztosítani
tudjuk a felkeltett éľdeklödés folyamatos ébľen tartását a gyerekek köľében.
A program megvalósítása során kiemelten foglalkozunk a 8. keľĺilęti ifiúsággal:
tapaszta|ataillk szeľiĺlt a kęrĹtlet zenetanuló iffúsága köľében ugyanis valamiért háttéľbe

* Amennyiben apźńyőzó kiskoru, ąbban az ęstbęn is szükséges az adőazonosító jel
m egadás a. (Az adőazonos ító fęltiintętése nélkül a pźiy ázat érvényte l en. )**Az adat|aphoz csatolandó külön íven is folwatható'

verese
Ceruza



Budapest Főváros VIII. keľü|et
Józsefvárosi onkoľmánvzat

pÄĺvÁzĺrl ADATLAP

Jogi személyiségge| ľende|kező
táľsadalmi és civil szervezetek,
valamint mĺivészek támogatása,

az alapítványok kivételéve|

szorult ęz ahangszelcsoport (a zeneiskolában jelenleg nincs is ilyen tanszak). A sorozat
kcjvętkező állomását ismét 8' keľtileti helyszínen rendezztik meg.
Az elmúlt egy év során sokat alakult a progľam' mi, az egyesĹilet tagjai is sok tapasztalatot
gytĺjtötttink a szewezéssel, lebonyolítással kapcsolatban. Mindezeket ťlgyelembe vévę a
20|6 év második feléľe egy koncert me1szevezését fudjuk vállalni (a korábbi több, kisebb
helyett), de a tapasztalatok szęrint egyenlőĺe nincs kifejezett igény ennél többľe'
A koncert programja természetesen még alakul, meghívott előadók között biztosan
szeľepelni fog a Bľass int he Five nevíĺ foľmáció, akik kifejezetten gyeľekek szá'máĺa
nagyszenĺ interaktív előadást tudnak ľendezni, mely egyenként bemutatja a ľézfuvós
hangszercsalád tagjait, a konceľt ľész után pedig adnak lehet<íséget a gyerekeknek (és a
szülőknek) ismerkedni a hangszeľekkel.
A sorozat első konceľtje még 2015 év őszén jött létre _ éppen a 8. keľületi onkormányzat
segítségéve| _ azőta aLőngMiĺvelődési házban teľmében sikeľtĺlt a követkęző konceľtet
megľendezni, ott 250 gyereket ,,látott věndégĹil'' az egyesiilet egy koncertre. Reményeink
szeľint a f016 ĺiszi koncert męgszeľvezésével o,biztossá'' tudjuk tenni a sorozatot a
nagyközönség látókörében, így a - ľeménybeli - következő koncerteke a jelenleginél
nagyobb |esz az igény, és később már adódik lehetőség akźtrközvetlenebb formában is,
cé|zottan folyatni a hangszeľek megismeľtetését iskolákban, óvodákban, egyéb közösségi
foglalkozásokon _ úgy, ahogy azt a program indulásakor terveztiik.

igazo|t saiát fonás összege: -

egyéb forrás összege: 500 000 Ft

* Amennyiben apźiyázó kiskoru, abban az estben is sziikséges az adőazonosító
megadás a' (Az adőazonosító feltiintetése nélkĹil a pá|y źnat érvénýelen. )
ř*Az adatlaphoz csatolandó ktil<'n íven is folytatható.
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Budapest Főváľos VIII. keľĺilet
Józsefváľosi Onkoľmánvzat

PÁLYAZATI ADATLAP

Jogi személyiségge| ľende|kező
társadaImi és civĺ| szervezetek.
va|amint művészek támogatása,

az alapítványok kivéte|éve|

A TÁMoGATÁs FELHAsZľÁĺ,Ása,

Aptúyázati cél megvalósításának kezdó időpontia: 2016. szeptembeľ 1'

:2016 decembeľ l5'
A támogatá's tervezętt felhasználásáľa vonatkozó koltségszámítás* :

egyestiletimobil.hiľdetőtábla 50000Ft(eszközbeszerzés)
szórólap, plakát nyomdaköltsége 30 000 Ft (közhasznú tevékenység költsége)
rendezvényszervezés: 45 000 Ft (közhasznú tevékenység költsége)
fellépő múvészek tiszteletdíja: 350 000 Ft (kĺizhasznú tevékenység költsége)
terembéľleti díj: 50 000 Ft (közhasznú tevékenység költsége)
bekészítés cathering: 120 000 Ft (közhasznú tevékenység költsége)

összesen; ó45 000 Ft

A konceľtsorozattavaszi állomására más forrásból már nyert az egyestilet 500 o00 Ft-t'
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* Amennyiben apźiyźaő kiskon]l' abban az estben is szükséges az adőaz.oĺosító jel
megadása (Az adőazonosító feltiintetése nélkül a pzilyávat érvényüelen.)
**Az adatlaphoz csatolandó külön íven is folytatható. 1. oldal
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Budapest Főváľos VIII. keriilet

Plłr,yÁzĺ.ľr łI)ÁTIÁP
Jogi személyiséggel rende|kező
táľsada|mi é-s civil sznrłezetet
valrmint művészek támogatása,

ĺpÄĺvÄzoADATAI

neve: Józsefvárosi DSE
széküelye/lakcíme: 1085 Budapes{
Somoryi Béla u. 13.
adősz-ámal adćlazonosító jele* :

18167560-142
képviselete jogosult személy és
beosztiása: Gärtneľ Sándor képviselő

e:Ínail cím: jdse@jđse.t-on|ine.hu
telęfonszam (vęzętékęs, mobil) :

30t992s091
kiizhaszrú jogĺállĺásról szóló végzés
száma:8588
szám|avezstőpénnĺtezetnevę:Erstę
Bank
saímlaszłm: 1 167Ü009-56454Ü00.
70000001

Az IGEI\IYELT TÁMoGATÁS
A pźilyáz;attzl megvalósítandó tevékenység résáetes ismeľtetése* * :

A Józsefuĺírosi Diáksport Egyesĺilet ( JDSE ) paralimpikon ( látlássértilt ) versenyzője
felkészítésének költségeihez folyamodunk üámogatáséľt.
Nevezett versen5ző:
Szabó Nikolett paralimpiai 3. helyezett, vilásbajnoŁ tagaa2o|6 éviRiói paralimpiai
csapatnakjudo sporfiígban, és éľemľe esélyes./ Athén 3.holy, Peking 5. hely' London 3,he|y /
Negyedik Paralimpiára késziil, 13 éve edz és foglaszt a veľsenyekľe
Egyosĺiletĺinknek nagy onyagi tcĺhcticlcnt a paĺalimpiai éve, hiszen Ltilĺin đzfrt"
edzőpaľtnereket hazaiiétsnemzetközi veľsenyeket és edzőtłíbori lehetőségeketkell biztosítanunk,
hory avárt eredmény valóra válhasson.
A szĺkrrai pľogram finanszírozása" egyesületen, a Paľalimpiaĺ Bizottságon valamint a versen@
anyagl honájám|ásĺín keresztĺil valósul meg.
Nevezett versenyző naponta munkahelyén dolgozit és munka előtt és után készül az edzéseken.
A paľalimpia közeledtével egyre tiibb a verseny és az edzés, mint idehazą mint kĺilfrilđön és ez

kiesést ielenL aminek anyasí vonzatavan szímára

verese
Ceruza
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Budapest Főváľos VIIL kerület
Józsefváľosi Önkoľmányzat

PÁĺvÁzĺľĺADATLAP
Jogi személyiséggel ľendelkező
társadalmi ás civĺl szervezetet
valamĺnt művészek támogatása,

az a|apítványok kivételével

Ismerve lehetőségeinket, a program végľehajtĺásĺához, valamint a versen1ző anyagi
teheľmentesítésétől, tĺłrrogaüísra vo|na szĺikségĺink
Spoľtolóink ebben az évben rendszeresenjelennek meg olyan rendezvényeken, ahol a sajtó a
nádió és atelevziő is jelen van.
A paralimpiáról a ts|evíziő, rádió naponta beszímol. Sajtó a helyszínen lesz. Paralimpiát
követően, pedig minden médium foglalkomi fogazeseménnyel és a sikert elért sportolól*al,
akik között a fent említętt versenyző is ott lesz.
Nýlatkozataiban megemliti, hogy a Józsefuáľosi Önkormányzat anyagl trímogatĺ{sa naryban
horuźĄánil a sikeĺes felkészĹiléséhez.

Utazásaiďka|mávď (nemzetköziveľsenyet edzőüĺborok) amennýbenaz önkonnĺínyzatrak
van poloja üíslĺĺja" azt viseli, illetve hordja.

ieény eĺt pźiy őEatt tĺĺmo gatás összege : 1 5 00 000

igazolt saját forľás tisszege: 1 756 000

egyéb foľľás összege: 0

* Amennýben a pzůyaző kiskoľri, abban az estben is szĹikséges azaÄőazoĺosító jel
megadása. (Az aőőazonosíto feltÍintętése nélkiil a páůy ázat érvénytelen.)
**Az adatlaphoz csatolandó lđiliin íven is folytatható. 1. oldal
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PÄĺuÁzĺuADATLAP
Jogi személyiséggel rende|kező
táľsadalmi és cÍvÍl szłruezntet
va|amint művészek támogatása,

az alapítv ányok kivételével
Budapest Főváros VIIL keľiilet

Józsefváľosi Önkoľnányzat

A TÁMoGAľlĺ's ľnr,m,szľÁr,Ás,ł.

kezÄő időoontia: 20 16 0K01.

i ező időponti a:20I6.09.30
Atámogaüĺstenĺez-ettfelhasználĺás.áravonatkozóköltségszámítĺás*:

Szabó Nikolett judo paľalimpikon" tĺĺmogatĺása a Józsefváľosi Diákspoľt Egyesiĺlet
láüássértilt versenyzőjeként a Riói Paĺalimpiáig.

Tápláték kiegészítés, fogyasztifuhoz: 360 000 Ft

Diétás étkezés tĺímogatłása 9 hónapra : 450 000 Ft

Uszoda belepö, heti 2 ďkďom : 150 000 Ft

Edzőtĺĺboľ hozzáĄarulás: 240 000 Ft

Masziroztatĺís hetl2 a|kalommal: 6000 Fť alkalom 336 000 Ft

Gyógytorna havi bérlet, heti két ďkalom: 40 000 Ft 9 hónapľa 360 000

Edzőterem béľlése, nyĺĺri hónapokľa: június.július. augusztus: 340 000 FT

Vitaminok 240 000 Ft

Keserii József edző üámogatísą aki a versenyzőt szźÍllitźsőúbiztosítją és edzi: 300 00o Ft

Fdző bérĺe: 320 000

Jrárulékok 160 000 Ft.

Megnevezés G'r)

Személyi j ellegiĺ kiiltségek
járulékai

Beszerzések (készlet'
szolgĺíltatĺás)

ŕ
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Budapest ľ.őváľos VIIL kerület
Józsefváľosi Önkoľmányzat

PÁr,vÁzĺ'ľr ADATLAP

Jogi személyiséggel rendelkező
táľsadalmi és cĺvil szervezetet
valamint mĺivészek támogatása,

az alapítványok kĺvételével

A támogatási cél megvalÚsításának forľásĺi:

Megnevezés Összę (tr.t)

Sajátfomís I 756 000

KözľemiĺköďőkhozzĹjfu ilása 0

Egyéb foĺľĺás 0

Kéĺt tłímogatĺís összege (iinkormĺányzati
tímogatĺás)

I 500 000

x.oľľások összesen 3 256 000

Rendezvényszervezés
kiiltségei

ĺ. ł1.'
łt łé
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Budapest ľ.őváros VIIL keriilet
Józsefváľosi Önkormánvzat

PÁĺvÁzĺľIADATLAP
Jogi személyiséggel ľende|kező
táľsadalmĺ ás civil szenezetet
va|amint művészek támogatása,

az alapítványok kĺvételével
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szABó NIKo|.ETT

tátássérĺilt judos

Háromszoros Vi|ág-bajnok, háromszoros Európa-bajno|ĺ paralĺmpián kétszer
volt bronzérmes. A Riói Para|impiára 2015-ben |cvalifikálta magát VB.
aranyérmével.

Aranyéremre esé|yes, sikeľes felkészíilésse| megrralósíthatą ľn|ve| ä
részhlevőket sú lycsoportjá ba n má r tö b bszo r I egyőzte.

A felkésziilése nehéz körü|mények kĺizött tĺirténik, hiszen nincs o|yan anyagi

támogatás mögotte, hogy csak erre a fe|adatra tudjon koncentrá|ni. Napi 8.

órát do|gozit az edzésmunkáját ennek ismeretében ál|Ítjuk össze. A
kondicionális edzéseket reggel 05.30.kor tartjut hogy betudjon érni a
munkahe|yére, az esti edzések munka után történnek. A megélhetés nagy úr,

nem az ép sporto|ók szintjén van a támogatás, bár az eredményei kivátóak.

Nagľ e|szántság és akaraterő szükéges ahhoz, hogy ezt az utat sikeresen .

te|jesítse a para|impiáig.

Bízunk támogatásukban.

2oL6. május 11.

Köszönette|:

tŕ

f, snsm:$)
^*-t*P}}

' ,//
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* Áĺnennýben a páIyáző kiskoru, abban az estben is szfüséges az adőazonosító jel
megadĺĺsa. (Az adőazonosító felttintetése nélktil a pźiyźnat érvénýelen.)
**Az adat|aphoz csatolandó ktilön íven ís.folýathatő.

I

plĺyÁlzĺrl ADA

A ľÁLYÁzó a.oł.ľar

neve: ,,.\ÔLŃÁą 3asro6
szé|<he|yellakcíme:6uDA.PĹS1- 4osĺ" ilěľsz iuuÄ z,,^, Í fr . ||\,7,

ađőszámaladóazonosító jele*: 6Ą7 7 8 + Ą2_ Á-h2-

e-mail cím: .tno|nał ,ŕ'l@ Ł- onli nę,. 
'1ru

telefonszám (vezetékes' mobit): 3 .= Ą17 - 7z6
közhaszn,űj o gállásról szőIő v égzés
szttma;

szźtmlav ezętő pénzntézet nev ę :
O.-l ,T),

szám|aszám. Ą.ĄYt,O,Ą_ obí 8.ĹO 63* o ooc)oc)oo

AZ IGEII"YELT TÁMoGATÁS
ApáIyázattal megvalósítandó tevpkenység részletes ismeľtetese**: łŚELYE}4 t}'T-. FłAęYo MANY ęs tÝlEGÜ J u t'Ą s Łe. KlĄ lJ'l rĄs C kiNA) t./t EGNY t d íÁB* rog.ľÉNĺó \<ruT^zÁs..Dol-oet t<ouĺsĚegrc tÁvto G^+Aš^

igényelt pá|yźnatítámogatásösszege: 5oo.oooFŁ

igazoltsaiát forrás tisszege: 3o o.oooR-

egyéb forľás összege:

I Ť$:,
!!' Łv
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PÄĺvÁuĺrl ADATLAP

t::.', i

Jogi személyiséggel rendelkező

társada|mi és civil szeľvezetet
valamint mĺivészek támogatása,

az alapítványok kivételével
B ud a peśť,FóVá ĺo s vilI.. keľiiletl .,

Józsefváľośi' onkormányzat

A TÁMoGATÁs FELHAsZNÁLÁsA

Ä páIyźf,ati cél megvalósításának befejező időpontja: 2o 16, qzeęąevc' w R.Ą,

A'tźlmogatästervezettfe|hasznźiźlsáravonatkozóköltségszĺĺmítás*:

T.E" Űlź' JEÉ-Y - R,e-t1cuÍŁ

B u DAP gŚT -Pgĺcr xr &- Äsĺ-lN (5 t'Eue
.känt, tä,^?éĹe-S

4lt iv*v ęąRľáauĺpďsi t<o.La*4*
seĄLlÄg + éĺr-eaěs ,oľ'ę.rá

.5oo. ooo.Ęt-

3Qo,oogęu-

ôŚsz<zs<z.in. ďoo.oOory'ą'-

I

s



.1/YoL N A.R- 3,^.}.Ł<>Ś .rCes.łé
-Rt

..',, 'o. .,łgs6 Äŕb' o- b.ęłĺfÁJu(lęn,

l ŕ)'t- JŠłvu\ivě sLc's ;}v.Ô}iK
iĺ"t- ä. ąĺkđłóŁ. T{qJďlĎ7o"€Ą

{,hs"-i i" ęŁ 'Ęą'äĄ Jr,ĺ"LĺÄzłl,; ,J"Íbí't ä!fią$- /JĹa/FuęľĺłJŕ-

u>^o.lr,-./11..1s. t.ę'l,e,'z-'#c.1,ůr eÄfiitä^Ą.Ą. .Ĺ,,Jw,* \JÜŇ4}-,ávď-,

€'., o- otso{ota2o.nľĺcę., " " 
1-Á!!.L1dÄ *^'P x'oĄT t-^,.Łó.''

.ĺ " -l_
\^' ''7*đ:*
4.,Ä*n* ä,^<. fu^4}ex'tt aiąĺĺiĺĺiłn,o..oĺ--t #dJl'dĹ.iJ"ąÄ^.

ľ"ĺoNĄę- ĺňw<,5
T>P. 4o (."í, NEPsalľLł.łÄ Ła*.2,Z.lĺL,,

ęa ĹáiĘlxĺ* eÁJü# ,łmŁ9l.,ąÍé4^ĺl# ,ł"gĺul**...u*ą 
"9 \łwui. i"ši<ł. 1nu -ł^.y'^ĺąĺ"ä- "ü"ł"o*5ł<- ď-. ľ,í,íurĺ ŕsr

"ĺ<łŕt*Ąŕ*
'{^5t."nnäÍi,5{Ł ą \łwu,. i"š(". 1nu -t^.:^ĺął".^. "ü"ł"o*5ł<- eŁ.
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Budapest Fóváľos VIII. keriilet
Józsefvárosi Onkoľmányzat

PLĺvÄzĺrI ADATLAP

Jogi személyĺséggel ľende|kező
társadalmĺ és civil szeľvezetet
valamint mĺivészek támogatása,

az alapítványok kĺvételével

LpĹĺvÁĺzó łoĺ.ľ^ł.r

neve: Józsefu arosi Kosĺírlabda Club

szélĺ:helye/lakcíme: 2096 Üröm' Cinege utca 9.

adő száma/ ađó azonosító j ele * : 18166837-1-13
kęviseletľe jogosult sze'mély és
beosztása: Gerő Zo|tźn,elnök

e-mailcím: sztÍÍIt26(a'pĺľlail.com

telefonszám (vezetékes, mobil) : +3630-385-6688
köztrasznú jogĺíllásról szóló végzés
szźlma..

szźtmlav ęzeto p énzlntézeJ neve : OTP Bank

szálmtaszźlm: | fi 01404-20 1 99645-00000000

pÁĺĺvŁzĺrl ADATLAP

* Amennýben'apźůyazó kiskoru, abban í7 estben is szĺilĺséges az adőazonosító jel
megadása. (Az adőazonosító feltiintetésę nélkiil a pályźnat érvénytelen.)
**Azadatlaphoz csatolandó külön íven is folytatható.

/
o"ř.n

1. oldal
q

3o

A' pźiyźľ;attal meýďósítandó teÝékenység részletes ismeľtetése* * : Józsefuĺáiosb-an
rendszeres sportolasi és versenyzési lehetőség biztosítasa gyeľekek és felnőttek számźľ;a.
Egyestiletiink a felnőtt és utłĺnpótlĺĺs esapataivď 100 frt meghaladó aktív taglétsaámmď
ľendelkezit nekik biztosítjuk a rendszeres spoľtolĺĺsi lehetőséget, nemtől, szźttmazastő|
fiiggetlentilmindenki szźtmźrabiztosítjuk akosĺárlabdĺázĺási lehetőséget; Csapataink a
spoľtolók fudásától fiiggően a felnőtt NB II.es és Budapest Bajnokságokban, míg utłínpótlás
csapataink a Nemzeti Bainoksásotban szerepelnek.

igényelt páiyźľ;ati támo gatás összege: 1 .000. 000'. Ft

egyéb forras ĺisszege: 2.733.000,. Ft
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Budapest Fővá1os VIIL kerület
Jĺózsefváľosi Onkormánvzat

PÁĺvAzĺTI ADATLAP

Jogi személyĺséggel ľendelkező
társada|mi és civil szeľvezetet
va|amint művészek támogatása,

az alapítványok kivételével

A TÁMoGÁTAS FELHASZľ'{ALASA

A oźiv źnati cél me svďó sítasanak kezdő időoonti a: 2 0 1 6. 0 8. 0 1

A páIv azati cél me svaló sítasának befei ező időponti a: 20 1' 6.12.3 |

Atámogatástęrvezęttfelhaszrráltásľavonatkozóköltségszánítás*:
2015t16. évi Bajnokĺ nevezési díjakl
NB II férfi: 100.000 Ft
Bp.i felnőtt női: 20.000 Ft
Bp-i felnőtt féľÍi: 20.000 Ft
U16: 45.000 Ft
U14:45.000 Ft
U|2: 45.000 Ft
Ul1:45.000 Fťx2 ftét csapat):90.000 Ft

Összes nevezésĺ díj: 365.000,. Ft

Teľem béľIetĺ díjak:
NB II férfi: hetí 3x1,5 &a, |4 hét= 63 óľa (16 fő)
Bp.i felnőtt női: 2x1,5 fua" lłhét= 42 óra (15 fő)
Bp.i felnőtt férfi: 2x1,5 őra, L4hét:42 óra (15 fiő)

U16: heti 3x1,5 fua, |4 hét:63 óra (10 fő)
Ul4: heti 3x1,5 őra" |4 hét: 63 'óra (10 fő)
U12: heti 3x1,5 őra" 14hét: 63 őra (15 fiő)
Ul1: hęti 3x1,5 óľa, 14hét: 63 őta (30 fő)
osszes teľem béľletĺ díj: 399 óľa x 8.000 Ft =3.192.000l- Ft

Jĺĺtókvezetőĺ, ľészvéte|i díj ak
NB IIfér'fi: 9.000 Ttx} fő x 8 mérkőzés: 144.000,- Ft
Bp.i felnőtt női: 6.000 Ft x 2fő x 8 mér kőzés:96.000,- Ft
Bp-i felnőtt férfi: 6.000 Ftx} fő x 8 mérkőzés:96.000,. Ft
U16: 20.000 Ft x 4 forduló: 80.000,. Ft
U14: 20.000 Ft x 4 forduló: 80.000,- Ft
U |2: nevezési díj taĺta|+azza
Ul1: nevezési díj tartą|mazza
osszes játélrvezetői, részvételĺ díj: 496.000'. F.t

Pľoiect teľvezett telies költséee: 4.053.000.- E.t

4.- , q.

b(
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.ą"
* AmennyibeĺapáIyźaő kiskorĘ abbanaz estben is sztikségesazadőazonosító je[ C-F .-

megadása- (Azadôazonosítófelttmtetésenétktiĺ aptiyázatérvénýelen.) - *(-."-

**Az adatlaphoz csatolandó külĺin íven ís folytatható. 1. oldď

pĹĺviĺzĺTl ÁDÁ

A PlĺLYÁzó a.ołľ.łr
neve: Kovĺĺc s Za|źn LászIÓ ęgyéni
vállalkom
székfielye/lakcíme: 1 089 Budapest
Kőris u. 13.

adőszźmra/ adćlazonosító j ele* :

66800897-1-42
képviseletre jogosult személy és
beoszhísa : Kovács 7-a|áĺ LászIő egyéni
vállalkozó

e.mail cím: kovzalan@pąLqq!řl
telefonszám (vezetékes, mobil):
+36304915639

közhasznú j o grĺllásról szćiő v é gzés
szőtma..

számlav ezętő péwintézet neve : KDB
Baú
széln7aszźlm: 13 5 13203. 1 320 1 0 1 0-
00002011

Az IGEITYELT TÁMoGATÁS
ApáLyárattal megvalósítandó tevékenység részletes ismertetésę**: CantoľesEcólesĺae
Rézflivós Egytittes kaľácsoný nagykonoertj e

igényelt pályázatí tiímogatas tisszege: 500.000 Forint

ígazolt saját fonĺĺs összege: 2ó5'000 torínt

egyéb fonás tisszege: --
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Budapest Főváľos VIIL keľti|et
Józsefu árosi önko ľmányzat

PÁlvÁza'ľl ADATLÁP

Jo gí szem élyiségge| rendelkező
Ĺ,áľsadalmĺ és civil szeľvezetelĺ'
va|amint művészek támogaťása,

az a|apítv ányok kivételével

A TÁivIoGATÁ s F.ELHAszľÁr,Ás.ł'

Apźńyźnati cé| megvalósításának kęzdö iĺĺőpontia: 2016. 06. 10.

Apźtlyávatlcél męgvalósítĺásĺának befeiezö időpontia:źsłá.4Ł*# Ł^ ./ 
*,ł 6.4 z .s,ł

Atamogatástęrvęzettfelhasz..nálásáľavonatkozókĺiltségszźlmítás*:
Konceľtszeľvezésĺ költsĘek 280.000 Ft
. Terembérlet: 50.000 Ft
. Nyomtat.łs' nyomdai szerkęsztés: 50.000 Ft
- Pľotokollĺĺris kĺiltségek; 50.000 Ft
. Hangfelvétel késátés: 130.000 Ft

Hangtechnikai eszközök beszerzése: 335.fi)0 Ft
-Z db hangfal: 75.000 Ft/db osszesen: 150.000 Ft
-2 db miłľofon: 50.000 Fťdb ĺisszesen: 100.000 Ft
. Erősítő: 60.000 Pt
. Kĺĺbelek 25.000 Ft

Zenei eszkiizök beszerzése: 150.fi)0 Ft
. 10 db kotüa.Ĺllvány: 15.000 Ft/db összesen: 150.000 Ft

Összes köttséq: 765.0Q0 F't

Saját forľĺís: 265.000 Ft

rgénve|t tĺĹmogatás

!fr

C-*{ł
Ĺf.



A pályáz úta| megvalĺĎsítandó tevékenység ľészletes ismeľtetése

Cantoľes Ecclesiae Rézfúvós Egyůttes karácsonyĺ nagykoncertjére pőiyäuat

A Cantores Ecclesiae Rézfiivós EgyĹittes ľendszeręsen tarhrnk koncerteket' amelyek nagy

részét Józsefvłfuoshoz vąlri kdtÜúéstlÍIk. ľévén lehetóleg a kerületben tartunk. M, zenészek

erzel, a kulfurálismisszió szolgáltatással fudjuk lakóhelyti,nket kÓzösségtinket építení. Etĺ az

ęlvet erősítve a Józsefuárosban élő roĺna2 szociálisan rászoľuló, háfiányos he|yz-etű, iskolas és

nyugdíjas emberek szźlmálta is igyeksziiĺrk minél érdekesebbé, érthetőbbe és elérhetövé tęnni

koncertjeinket

A rézfüvós egytittestbkkel a karácsoný nagykoncertĺinket 201-6, december |7-éĺ taľtjuk a

Kőris utcában található Ktilsőjózsefuárosi Reformáfus Templomban.

Kérem a tisztelt Képviselötestĺiiletet hogy a kért tĺĺmogat"ási <isszeg megítélésével tĺłmogassa

kultuális mmkĺánkat.

Segítségukben bízva maradok tísztelettel:

Budapest 20l6.junius 1ó.
lĺEľÉ!.lffilTĺiľľ,.'!

xoa,ft@#friĺłÍíczo,,

Kovács Za|ánLźsz|ő

d-'g
ý -.",x.

3\
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Budapest Főváľos VIII. Kerület

PÁr'yÁz.łľI ADAľLAP
vreuéxl.*,l- &

iJôgi személyiséggel rendelkezđ
társadďmÍ és đvil szervezetek,
vďamint mĺivészek támogatása,

az alapíwányok kivétďével

<: ô t.:..'.......

:;..,.. I

N 17. ts: ľ
ř*-a-| pÁryÁzłľIADATLAP
xl-.g+aeľ[st Főváľos VIII. keľület Józsefuáľos Önkoľĺnínvzat Po

e' pÁĺ-yÁzo aołte.r

neve: NépszÍnház Koľ a Polqifui Értékekéľt

székhelve/lakcÍme: Budapest. Berzsenvi u. 4. I. em. l-8.

adószáĺhďadóazonosító iele* : Í82940281.42
képviseletre jogosult szeméiy és
beosztása: oláh Zoltán e]ntik

e-mail cÍm: info @nep szinhazko r. hu

mobil teIefonszám: +3620 333 92 28
közhasznrí jo gállásľól szőlő végzés
száma: mncs

számlavezető pénzintézet neve: Budapest Bank Zľt.

számlaszám: 10 1007r.6-18752600-0 1003005

Igáľmesteréhez

* Amennyiben a páiyázo kiskoľú, abban az estben ĺs szlikséges az ađőazonosító jel megadása.
(Az adőazonosító felttintetése nélkĹil apíIyázat éľvénytelen.) 

-."**Az adatlaphoz csatolandó kriltjn ív. en is folytatható oí'-- 1. oldď

AZ IGÉNYELT TÁMOGATÁS
céljat* (A megvalósítandó tevékenység ľövid leÍľása) :
].. Kulturális pľogľamok szeľvezése a kerĹiletben élő gyermekek ľészéľe, kÍiltinĺis tekintettel
azolaa a gyeľmekekľe, akik szii]eik anyagĺ támogatása híján ilyen programokhoz nem jutnak
hozzá.2. Pľogľamok szeľvezése nyugdíjasok ľészére. Nyugdíjas tagozatunk pľogramjai
keľetében lehetőséget szeretnénk nyúitani az eqvesĺilettinkben nem tag nyusdíiasoknak is.
felhasználási mó dja* * 

: eszkozbes zetzés és műkö dés sel j áľó kĺiltségęk.

ĺjsszege:500.000'- Ft

igazolt saiát forľás összege:50.000,- Ft
egyéb foľľás osszege:

9í
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PÁr-yÁznľI AĐAľĹAP

:
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:

JbgÍ személyĺséggel ľtndelkező
táľsadďmi és cĺvil szervezetet
vłilamint művészek támogatása,

'az ďapíwányok Hvétetévet
Budapest Főváľos VIII. Kerťilet

Józsefuáľosĺ onkoľmánvzat

A TÁMoGATÁS FELHAs zNÁtÁsA

A oálviázati cél mesvďósításłának befeiező ĺđőpontia:2016. decembeľ 3]-.

A támo eatás tenrezett felhasználásáľa vonatkozó költsé gszámítás* : :

315 000 Ft

x Amennyiben a pály.ízó kiskoľú, abban az estben is szüliséges az
(Az adóazonosító feltĺintetése nélktil a płílyázat éľvénytelen.)
**Az adatlaphoz csatolandó kiilön íven is folytatható.

jei megadása.

1. oldal

i

ädóazonosító
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^&. NépszínházKor a Polgári Értékekért
E-

-

a7--
lllF

Népszínház
Kor

Budapest Főváros Vl||. kerÜlet Józsefuáros
ÖnkormánYata
Polgármesteri Hivata|
Budapest
Baross utca 63-67.
r.082

Tisztelt Hivatal!

Me||ékelten megkÜ|djuk pá|yazati adatlapunkata,,'CivlI pćnyázat atevékenységiiketJózsefuárosban
kifejtő jogi személyiségge| rendelkező társadalmi és civi| szervezetek, va|amint Józsefuárosban á||andó
bejelentett |akcímme| rende|kező művészek részérd' círnen közzé tett felhívásukra.

Az adat|apon fe|tÜntetettpá|yazat| cé|okat az alábbiakkal egészítenénk ki.

Az óvodák és ĺsko|ák e|őszeretettel szerveznek a gyermekeknek ku|turá|is programokat Vagy viszik őket
kirándulni, azonban ennek megszervezéséhez az adott óvodéi vagy iskolás csoport teljes létszámanak
hozzá ke||járulni anyagilag. Sokszor a szü|ők szemé|yes segítségére is szükség Van, például kíśérőként.
Józsefuárosban több o|yan óvoda van, ahol kevés IehetőségÜk van a gyermekeknek kÜ|ső programokon
részt venni, mert hiányzik a szülők hozzájáru|ása, valamint a hátrányos anyagi vagy szociá|is helpetÜk
miatt. Ezt szeretnénk ellensú|yozni, egyeztetve az óvodák és iskolák vezetőivel, o|yan kuIturális
programok szervezésével, me|yekre kirándu|asok keretében lehetne sort keríteni, illetve me|yeken az
óvodai, isko|ai fogla|kozásba beépítve helyben vehetnének részt a gyermekek.

Egyesületünk elsősorban a józsefuárosi gyerrnekek ku|turális fej|ődését' tĄékoződását elősegítő
programok szervezésében vá||a|na szerepet.

ÉgyesĹi|etünk nyugdíjas tagozata rendszeresen szevez ku|turá|is programokat országszerte. Az a
tapasztalatunk azonban, hogy vannak olyan józsefvárosi kisnyugdíjasok és egyedü|álló idősek, akiknek
nehézséget okoz anyagĺlag e prograrnokon részt venni' Ezéĺt' szeretnénk tagozatunk programjait
bővíteni, s egyútta| |ehetőséget adni azoknak is a részvéte|re, akik nem tagjai szervézetünkek;

A szeruezett progľamok e|sősorban o|yan kirándulások, melyek keretében az oĺszág távolabbi pontjaira
is eljuthatnak, és megisrnerhetik a he|yilátványosságokat, kulturá|is programokon vehetnek részt.

A fentieken tú| egyútta| nyilatkozom, hogy a Népszínház Köľ a Polgári Értclĺerert a pá|yáeaÍunk
kedvező e|bírá|ása esetén kapott támogatást válla|kozás. tevékenység cé|jára nem fogja
felhaszná|ni'

Kmf.

Pá|yazatunk kedvező elbírá|ásáb an bízva, rnaradok tiszte|ette|,

Táľgy: péty ázat m eg kü | dése
Jelünk:_'
Hivatkozas: Civil Páyazat
Ke|t Budapesteni a 2016. évijúnius hó 16. napjan.

Népszínhaz Kör a Polgári Éneretért
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