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2. xBnnr,uEzó ÉRTEsírÉsr cíuo
Ha az értesítési cím afentiehől eltérő, Mrjük az alábbi táblázat kinltését.

3, AzIGENyELT rÁnroclrÁS öSszEGE rs ,t pnlrrlszNÁLÁsu voNATKozó rnnvrznr

50.000.-ft. Megalakulással kapcsolatos kOltségek fedezése'(bélyegző készítés, szélmlavezetési
díj, bizonylatok, polgárőr mellény vásárlása)

4. Árur,q.LÁsrroz szürsrcns ADAToK
Kér elmező s z erv eze t b anks zámláj ár a v onatkozó adatokat kérj ük me gadni !

Kérelmező megnevezése: Monostorapáti Polgárőrség
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kányítőszám. település : 8296
Monostorapáti

Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 19-
02-000357I

Utca, héuszrám: Petőfi u. I73. Adószám:
18656297-1-19

Telefon: 06-20 -4699288

Szew ezet vezetőjének neve, telefonszáma: Rompos J őzsef 06-20 -4699288

Címzett megnevezése:

Címzett
postacímének

adatai

Irányítőszám: Település:

Utca,héuszém:

Számlatulaj donos szerv ezet megnevezése :

Monostorapáti Polgárőrség

Számlatulajdo
-nos adatai

Irányitőszám: 8296 Település: Monostorapáti

Utca, héuszám: Petőfi tt/rca I23,

TB azonosíIőszáma: --- Adó azono s ítő szálma: - - -



Számlav ezető bank me gnevezé se :

Kinizsi BankZrt. Veszprém, Óvárosi tér 22

számlaszáma:
73200079-16075052

5. xnnnlnrEzó NyILATKoZATA

Alulírott kérelmező

a) kijelentem, hogy a palyazatbanfoglalt adatok, információk valódiak és hitelesek,
b) kijelentem, hogy 30 napon túli, adók módjára behajtható köztartozásom nincs;
c) kijelentem, hogy Önkormányzatés intézményei felé nincs 30 napon túli tartozásom
d) kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom,

hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásáig, illetve a program
Iezétr ásáig ilyen elj árás indul,

e) tudomásul veszem, hogy a tímogatott megnevezése, a támogatás targya, a témrcgaás
összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánosságra hozhatő,

D vállalom, hogy támogatás esetén a prograínnak a nyilvanosság előtt megjelenő eseményein a
nyilvránosság tudomásiára hozom, hogy a program az Önkormémyzat télmogatásával valósul
ffi€8,

g) kijelentem, hogy a üámogatásról szóló 3l20l4.(il.I5.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit
megismertem, azokat magaínra nénte kötelezőnek ismerem el.

2015. október 8.


