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Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. keriilet Önkormrányzalának Képvisel&testüleíe
a(z) 1/2o15.[J5.) éü önkonnányzati költségvetésben jóváhagyott, az egyhénak, a társadalmi
és civil szervezetek, valarnint alapítványok támogatására forűtható osszeget pályázat ri!án
klvánja otlaítélni.

PÁLYÁ ZATI Fr."LrrÍVÁS

az q§házav társadalmi es ciül szervezet€k, valamint alapítványok

az V. kerti,l
s sz€rvez €t, az V. k*uletberr önálló szervezeti egységgel

- tevékenysége az V. keriileti

Pálvázni - a 3612007. Q( 19.) sz. iinkorrrányzati rmdelet 2. sz&nú meltéklet& képező
mely Polgánnesteri Hivatal (Bp. V. Brzsfóe.. tÉr 4.)a

ryfélsml gálati Iíodü án átvehető , illetve az Ónkormányzat internetes honlapjáról letóllhetó
(www.belvarosJipotvarosüu).

Azok a páIytlzó\ akik koróbbm önkormínyzati tánogatásban részesütetg ebben az
évben csak elszámolási kötetezetbégtik teljesítése után nyújthatnrk be úJabb páIyizltot!

A pályázathoz csatolni kell a 36/2007. (X.
bekezdésében felgorolt vglimennvi okirgtot
korábban ie nyújtott be pillyózatot -:

tört§nt elentkezést oknrán másola
hogy

19.) rz. önkormányzati rendelet 3. § (7)
- abban az esetben § ha e pílyáző mÁr

alapltvóny ereténl l.) alapító okirato! 2.) az alapíw hatályos adatait tartalmazó, 30
napnál ne,n régebbi bíósági kivonabq 3.) banksz&nta l szóló banki igazolást 4.)
az adóhatósághoz történt bejelentkezest igazoló olrnán 5,) a pá5aázó nyilatkozatát
arra vonatkozóan hogy orsággyűési vagy ónkormán v.ílasztáson nem állí1 j€löltet,

- egy€§filet esetén: l.) az egyesüet hatályos
bírósHl§,ouaot 2,) bankszianla vezetéséról

tartalmaá, 30 napnál nem régebbi

4.) u
banki igazolást, 3.) az adóhatósághoz
;r-.Ffi rEEí-tá, arra vonatj<o zóan,

vagy zati választáson nem állít elöltet.

- qYhíz esetén: 1.) nyilvántartrisba vételt igazoló okiratot, 2.) banksaárrrla vezetésétöl sóló
banki igazolást, 3,) az adóhatósághoz tórtént bejelentke zést igazoló okmány mácolatát.

- egéb pólyázó eseén: 1.) létezését és müködésének célját hitelesen igazoló okiratot,2.)
balksaimla vezetéséról szoló banki igazolásí,3,) az adóhatósíghoz történt bejelentkezési
igazoló okmrfury másolatat, 4.) a pá|yázó nyilatkozatá1 arra vonatkozóan, hogy oiszággyűlési
vagy önkormányzati választáson nem rillít jelöltet.

rendelkezik vagy



A pályózat beadróri hatóridej 2021. áprüs ó.

Kapcsolattaró üryinézó : Tó
Telefon: 06-1 l 87 2-7 3 62

A pályázat beadótónak helte éc módJa;

szeínélvesen vapv oostán :

Belváros-Lipótv&os Budapest Fővfuos V. kerület
l051 Budapes! Erzsébet tér 4., Tóbiás Ttlnde

E-mailben:
A pandémiára tekintettel
to blas,tunde@belyaro&

Budapest 2021. február 01.

úton is

Polgámreseri Hivatal4

a atok:
ctm€{L

{
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PALYAZATI ADATLAP

Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. kerület Önkorm ányzatátő| igényelt
támogatásra

P áIy áző (intézmény, szerv ezet neve) : . . . . . . . . .

Címe

Levelezési címe

Képviselőjének neve tei

Email címe

Milyen jogcímen kapcsolódik az V. kerülethez

P ály ázó bankszámlaszáma

pálváző adőszáma

Korábban támogatott tevékenység folytatásához igényli-e az összeget:

Budapest,

pályáző aláírása

Igényelt összeg nagysága:

A felhasználás célja:



urlap önkormányzati támogatás elszámolásához

szerződés iktatószáma:
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Költségek összesen: Ft

Benyújtott számlák darabszáma összesen: db

Dátum:

Aláírás

Támogatott neve:

ELszÁMor,Ór,ap

Szamla
sorszlma Költség megneve4ése

Számlák összege
tetelesen (ÁFÁ-vat)
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6.
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