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1. KBnrlunző .q.oarÁ.t

2. xÉnpL1.1nzó nnrnsírBsr cíMs
Ha az értesítési cím afentiektő eltérő, Mrjak az alábbi táblazat kitöltését.

i. lzIGENyELT rÁmocarÁs ösSzEGE Bs a n,nlrr.q.szNÁLÁsRA voNATKozó rnnvBznt

4. ÁruralÁsrroz szüKsEGEs ADAToK

Kér elmező szerv ezet b ankszáml áj ár a v onatko zó adatokct kérj ak me gadni !
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Iranyítószám, település:. F3 g 6'

lla *}J 3TJ'l 8 ? A'11
Bírósási nvi]vántartásba vétel száma:" IlJ;ot /.l 9i,t
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Adőszám:trqí,l qíet -,|_ - /_g

Telefon: E-mail:
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lSzervezet vezetőjének neve, telefo nszínna: r/ff R e a T Á 'UJ r

Címzeít megnevezése: í_ ő.: r, i J öe r.; /c sr
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Számlatulajdonos szervezetmegnevezése: É § € Rü;' (}y € 5t'

Iranyítószám: {.: 3 6

|Jtca,házszérn: G(lji6. l,'ir /:l

Település: 1;cr.],ls 7,3'P f,Pfl?l'

Számlatulajdo
-nos adatai

Adóazonosítő szuna:rOi/ű,i,l /- /- /_?TB azonosítószánra:

Számlavezető bank megnevezé r"' 9 ft t 476p {€ L u} j Dé k í Tnli lr R é a .sy o Jüt l{ { z er



Szétnlaszáma:
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5. xBnnluBző NyrL,c.TKozATA

Alrrlírott kérelmező

a) kijelentem, hogy a pályéaatbanfoglalt adatolq információk valódiak és hitelesek,
b) kijelentem, hogy 30 napon hili, adók módjara behajüató köztartozasom nincs;
c) kijelentem, hogy Önkotmányzat és intézményei felé nincs 30 napon tuli tartozásom
d) kijelentem, hogy csőd, felsámolasi, illetve vógelsámolási eljarás alafi nem allok, s vállalom,

hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a kérelem elbíriálásáig, illetve a program
lezár ásáíg ilyen elj aras indul,

e) tudomasul veszem, hogy a tamogatott megnevezése, a tamogatás tfugya, a támogatas
összege, a tamogatott program megvalósítasi }relye nyilvanosságra hoáató,

0 valla]om, hogy ámogatás esetén a proglamnrrk a nyilvránosság előtt megjelenő eseményein a
nyilvanosság tudomásara hozom, hogy a program az Önkorményzat tamogatasával valósrrl
ffi9g,

g) kijelentem, hogy a tamogatasról szóló 312014.@,15.) önkonnanyzati rendelet rendelkezeseit
megismertem, azokatmagamra né nt e kötelezőnek ismerem e1.
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kérelmező aláírása.
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