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1. KÉnruvtnző aoarar

2. xBnBLlrBzó Bnrpsírnsr cílrr
Ha az értesítési cím afentielaől eltérő, Mrjak az alábbi táblázat kitattését.

3. Az rcnNyu,r rÁmoclrÁs összncB rs a nnl,rr,q.szNÁt Ásna voNATKozó rnRvnznr
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4. Arurar,Ásuoz szüxsncrs ADAToK
Kér elmező szervezet b ankszámláj ár a v onatkozó adat okat kérjük me gadni !
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Iránytőszínrl település: i

82\G Moi,jüSTo(fr OfrTt
Bírósági nyilvántartásba vétei száma:
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Telefon:
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Szervezetvezetőjénekneve, telefonszáma: KOVP]1S (A'r_ E3;c L ü63a 5bí4LL

Címzett megnevezése:

Címzett
postacímének
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Irányitőszám: Település:

Utca,házszám:

Számlatulaj donos szerv ezet megnevezése:
Moric:ío lG?*|l q:cJ ;ún;o
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f'gi-d r,

TB azonosítőszítma: Adóazonosítő szárna:
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b l 1}r<n n Ji{ -\ző rl e-rc6.Lei-



\

.\
Szám|aszáma:

É A t? -l ^ r i- ,. l - .- n v 4 rTi-{ !I üi r- - = 1 :: :'j ?-t, ! _L,j l l [: a !

5. rnnoluEzó NyILATKozATA

Alulírott kerelmező

a) kijelentem, hogy a pályízatbm foglajt adatolg információk valódiak és hitelesek,

b) kijelentem, hogy 30 napon tuli, adók módjara behajtható kőztartozásom nincs;

c) kijelentem, hogy Önkormányzatés intézményei felé nincs 30 napon tuli tartozásom
d) kijelentem, hogy csőd, felszámolasi, illetve vógelszámolasi eljáras alatt nem állok, s vállalom,

hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a kerelern elbíralásáig, illetve a program
Iezaúsáíg ilyen elj aras indul,

e) fudomasul veszgln, hogy a támogatott megnevezése, a támogatás té§gya, a támogatas
összege, a támogatott program megvalósítasi helye nyilvarrossá grahorhatő,

0 vállalom, hogy támogatás esetén a programnak a nyilvanosság előtt megjelenő eseményein a
nyilvanosság tudomasara hozom, hogy a program az Onkormányzat támogatásával valósul
ffio8,

g) kijelerrtem, hogy a támogatasról szóló 3l20l4.(IIJ5.) önkormanyzati rendelet rendelkezéseit
nregismertem, azokatmagaínra nézxe kötelezőnek ismerem el.
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kérelmező képviselőj ének aláírása.
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