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2. rnnnlvrnzó nnrnsírnsr cínrn
Ha az értesítési cím afentiehől eltérő, hlrjük az atábbi táblázat kitaltését.
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4. Árur,tr,Ásrroz szüxsncns ADAToK
kér elmező s zerv ezet banks záml áj ára vonatkozó adat okat kérj ük me gadni !
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Ir ány ítő szám, települ é s :
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Bírósági nyilvántartásba vétel szárna:l Cl -"l 4- a ,\,\ ,\

! J -,lL - Jy,.-,) )Cl
Utca,házyám:.
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Számlatulaj donos szetv ezet megnevezése :

Szrámlatulajdo
-nos adatai

Település: 
M _} üJ S ?-J 2 lA P 4'r-r

Utca.héuszám:
' -'- t//t t ,)Fi
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S zámlav ezető bank megnevezése : j ,s TÁ<A?dt
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5. xnnnr,lrnző xyu,lTKoZATA
Alulírott kérelmező

a) kijelentem, hogy a pélyazatbanfoglalt adatok, információk valódiak és hitelesek,
b) kijelentem, hogy 30 napon túli, adók módjara behajtható köú.artozásom nincs;
c) kijelentem, hogy Önkormányzatés intézményei felé nincs 30 napon túli tartozásom
d) kijelentem, hogy csőd, felszámolasi, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom,

hogY haladéktalanul bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásáig, illetve a progrírm
Iezárásáig ilyen elj rárás indul,

e) tudomásul Veszem, hogy a tamogatott megnevezése, a lámo gatás tárgy4 a támogatás
összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatő,

0 vállalom, hogy trámogaás esetén a programnak a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein a
nYilvánosság tudomasara hozom, hogy a progrítm az Önkorményzat támogatásáva] valósul
ffieg,

g) kijelentem, hogy a támogatasról szóló 3l20I4.(I.15.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit
megismertem, azokatmagamía nézve kötelezőnek ismerem el.
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