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Kére lmező megnevezése : Országo s Mentő szo lgáIat Alapítvrány

Irényítőszám, település:
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Utca, házszám

:

11

82 Budapest

Királyh ágő v7 0.

Telefon: 20l574-96-63

Bírósági nyilvántartásba vétel száma:
Főv. Bíróság933I
Adószám:

18252831- 2 - 43
E-mail : mento alapi tv any @mentok. hu

Szervezet vezetőjének neve, telefonszáma: Kónya Zoltán elnök 201960-80-00
2.

xnnnlvrnző nnrnsírnsI cívrn

Ha az értesítésicím afentiehől eltérő, lrpiük az alábbi táblázat kitaltését

Cimzett megnev ezése Országo s Mentőszo lgáIat Alapítvány
:

Cimzett
postacímének
aératü

Irényitőszétm:t704

Utca.házszám:

Település:Budapest

Pf.l3l

3. AzIGENyELT rÁvrocarÁs összEGE Ésa rrr,rraszNÁr,Ásnn voNATKozó rnnvnzBr
Tapolca Mentőállomás mentőautóiba mentéstechnikai eszközök beszerzése , múszerezettség
fej lesztése, korszenisítése.
Igényelt támogatási összeg 15 000Ft.

4.

ÁruralÁsrroz szürspcns ADAToK

Kér elmező

s zerv

ezet banlrs zámláj ára vonatkozó adatokat kérj ük megadni !

Számlatulajdonos szewezetmegnevezése: Országos Mentőszolgálat Alapítvány
Iránytőszám: II82
Számlatulajdo
-nos adatai

Település: Budapest

Utca, héaszám: Királyhágő u. 70.

TB azonosítőszáma:

Számlav ezető bank megnevezése : CITI

Adóazonositő szátma:

10800007
5.
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68164029

xnnnr,nrnzó Nyrr,lTKozATA

Alulírott kérelmező
_a)

b)

kijelentem, hogy a pélyáuatbanfoglalt adatok,
információk valódiak és hitelesek,
kijelentem, hogY 30 napon túli, aűk módjrára
behajtható köztartozasom

nincs;
kijelentem, hogY Önkormányzatés intézményei
felé
nincs
:)
30 napon túli tartozásom
d) kijelentem, hogY csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljarás
alatt nern állok, s vállalom,
hogY haladéktalanul bejelentem, amennyiben a kerelem
elbírálásáig, illetve a progrílm
lezfu és áig Llyen elj ar ás indul,
e) fudomrásul veszem, hogY a támogatott megnevezése, a
támo gatas targya, a támogatás
ös szege, a témo gatott pro gram m egvaló
sítási helye nyilváo s s ágra hozhatő,
D vállalom, hogY t:Ímo.gaás,esetén a programnak a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein a
nYilvanosság tudomására hozom, tógy a progrílm
; Ó"k
ényzat ,Í,nog*ararral valósul
ffieg,
""
g) kijelentem, hogY a támogatásról szőlő 3/2014.(II.15.) önkormrányzati
rendelet rendelkezéseit
megismertem, azokat magaft,ía néntekötelezőnek
ismerem el.
2017. január 27.

Alapitvány

