
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Mikszáth téri Adventi Vásáron való részvételre

A Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat nyilvános pályázatot hirdet a 
2012. december 2. - december 24. között  tartandó Mikszáth téri Karácsonyi Vásáron való 
részvételre  kézművesek,  népművészek,  iparművészek,  kézműves  alkotók  és  kézműves 
élelmiszert készítők-, forgalmazók részére.

Kiíró szervezet: Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat

A pályázat célja: megjelenési lehetőséget kínálni olyan alkotók számára, akik úgy érzik saját 
készítésű  minőségi,  kreatív  termékeikkel  hozzájárulnak  a  Mikszáth  téri  Adventi  Vásár 
sikeréhez.

A  jelentkezésnél  az  alábbi  szempontokat  vesszük  különösen  figyelembe:  a  termék 
Magyarországon  készüljön,  a  karácsonyi-,  adventi  ünnepkörhöz  kapcsolódó  minőségi 
kézműves áru vagy szolgáltatás legyen. A leendő bérlő rendelkezik-e józsefvárosi székhellyel 
vagy telephellyel.
Pályázatot  benyújthatnak  természetes  személyek,  gazdasági  társaságok,  Civil  szervezetek 
egyéni cégek és egyéni vállalkozók.

Csak  olyanok  jelentkezését  várjuk,  akik  vásári  tapasztalattal  rendelkeznek,  valamint 
árukészletük elegendő ahhoz, hogy a pavilonokat a vásár teljes időtartama alatt  megfelelő 
mennyiségű és minőségű áruval lássák el.
Jelentkezni csak  hiánytalanul összeállított pályázati anyaggal lehet, mely az alábbi kötelező 
elemekből áll:

• Pontosan kitöltött jelentkezési lap (a jelentkezési lap a www.jozsefvaros.hu honlapról 
tölthető le)

• Rövid szakmai önéletrajz vagy bemutatkozó anyag (maximum 1 gépelt oldal)
• Fényképek

• 10 db tárgyfotó az alkotásokról (lehet csoport- és egyéni fényképeket is készíteni)
• 3 db műhelyfotó

A fenti elemekből álló pályázati csomagot 2012. november 14-én 1000óráig áll módunkban 
befogadni.  Hiánypótlásra  2012.  november  15-én  1000óráig  van  lehetőség.  A  fényképek 
beküldése nem kiváltható honlap linkjének megadásával.

A pavilonok 6 m2  nagyságúak, amennyiben csak a felét  kívánja használni,  kérjük,  hogy a 
jelentkezési lap 2. pontjában jelezze, hogy kivel osztaná meg.



A vásár adatai

Helyszín: Budapest VIII. kerület Mikszáth tér
Időpont: 2012. december 2.-december 24.
Nyitva tartás: minden nap 0900-2200

Jellege: karácsonyi vásár
Közönség: kerületi lakosok, külföldiek
Elhelyezkedés: összesen 16 db faház (1 faház 6 m2)
Standok ára: 160 000,- Ft + ÁFA, mely 30 000,- Ft átalánydíj jellegű közüzemi díjat 

is tartalmaz. 
(óvadék:  50 000  Ft,-  +  ÁFA mely  rendeltetésszerű  használat  és  a 
pavilon állapotának megőrzése esetén a faház visszavételekor visszajár)

A faházak bérleti díja tartalmazza:

• a 2012. évi Adventi Vásár zárható faházait
• nyitható és levehető ablakokat, melyek pultként üzemelnek
• a faházak belső világítását
• faházanként áramvételi lehetőséget
• a vásár széles körű kommunikációját
• a tér folyamatos takarítását
• a vásár éjjel-nappali őrzését
• mosdóhasználati lehetőséget

A pályázat elbírálásának menete

A  Budapest  Főváros  VIII.  kerületi  Önkormányzatának  Városgazdálkodási  és  Pénzügyi 
Bizottsága bírálja el a beérkezett pályázatokat. A sikeres jelentkezők értesítésére, valamint a 
szerződés tervezet megküldésére november 19-ig kerül sor.

Szerződéskötés  várhatóan  a  november  21-én  lesz.  A pavilonok  beosztásáról  a  Budapest 
Főváros VIII. kerületi Önkormányzat dönt.

Fizetési feltételek

A  bérleti  díjnak  2012.  november  21-ig  kell  beérkeznie  a  kiértesítésben  magadott 
bankszámlaszámra.  A  fizetés  átutalással  vagy  postai  úton  történik,  az  átutalásról  szóló 
bizonylatot a szerződéskötéskor hozza magával. Ennek elmaradása esetén nem áll módunkban 
szerződést kötni.

Kérdéseit a következő e-mail címre várjuk: berenyim@jozsefvaros.hu

A jelentkezés határideje: 2012. november 14. 1000


