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Kérelmező megnevezése: MoZGÁssnnÜlTEK VESZPREM MEGYEI EGYESÜLETE
Irányítőszám, település : 8200
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Utca,házszám,.
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Telefon:

írósági nyilvántartásba vétel száma:
1 o-nr-noon?7q
Adószám:
19255057-1-19
E-mail:
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Szervezet vezetőjének neve, telefonszáma: HEGEDŰS IÓZSPPNE, S8l 565,240
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Ha az értesítésicím afentiektől eltérő, Mrjük az alábbi táblázat kitaltését.
Címzett megnevezése:
Település:

Irányítőszám:

Cimzett
postacímének
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IUtca, házszám:

3. LzIGÉNyELT rÁuocarÁs öSSzEGE Bs
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rBlrraSzNÁLÁsRA voNATKozo TERVEZET

A Mozgássérültek Veszprém Megyei Egyesületének tapolcai csoportja 50.000 Ft, azaz
Ötvenezer forint támogatását igényelné. A kért összeget a csopot1 arendezvényeire (szállás,
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Számlatulajdonos szetvezet megnevezése: Mozgássérüttek Veszprém Megyei EgyesÜlete

Irényítőszám: 8200
Számlatulajdo
-nos adatai

Település: Veszprém

Utca,házszérn: Budapest u.
TB azonositőszáma:

Szám\avezető bank megnevezése: OTP
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Adóazonosítő száma:

BANK

számlaszáma:

5.

t17 48007 -20031282

xBnoluEzó NyILATKozATA

Alulírott kérelmező
kijelentem, hogy a pályazatbanfoglalt adatok, információk valÓdiak és hitelesek,
b) kijelentem, hogy 30 napon tuli, adók módjara behajtható kö*artozasom nincs;
c) kijelentem, hogy Önkormányzatés intézményei felé nincs 30 napon túli tartozásom
s vállalom,
d) kijelentem, hogy csőd, felszámolasi, illetve végelszámolási eljaras alatt nem állok,
a)

hógy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a kérelem elbírálásáig, illetve a Program
Iezárásáig ilyen elj árás indul,

tudomásul veszem, hogy a támogatott megnevezése, a támogatás íátgya, a tárlogaás
össze ge, a támo gatott pro gram me gvaló sítási helye nyilváno ssá gra ltorhatő,
eseménYein a
0 vállalom, hogy támogatás esetén a plogramnak a nyilvanosság előtt megjelenő
nyilvanosság iuao-Á*a hozom, h_og}a pro$am az Önkorményzat támogatásával valÓsul

e)

ffiOg,

hogy a tamogatasról szóló 3I2OI4.(II.I5,) önkorményzati rendelet rendelkezéseit
megismeftem, azokat magaíma nézxe kötelezőnek ismerem el,

g) kijJentem,

2017 , januar 26,

