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l. KrnBr,unzó aolraI

2. rrnnlunzó ÉnrrsírBst cíun
Ha az értesííési cím afentieldől eltérő, kérjúk az alábbi táblázat kitaltését.

4. Árur.lr,ÁsHoz szürsÉcts loarox
Kérelmező sz ervezet b ankszómláj ára vonatkozó adatokat kerj ük me gadni !

Kérelmező megnevezése: NAP KÖR ALAPÍTVÁNY
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Irányítószám, település: Vigántpetend Bírósági nyi|:lántartásba vétel száma: 5422

Utca,héaszám: József attila utca |.. Adószám:
18072110-1-19

Telefon: 70l6031979 E-mail:

Szerv ezet vezetőj ének neve, te lefo nszáma: Józs a István, 7 0 l 603 I97 9

Címzett megnevezése:

Címzett
postacímének

adatai

Iránvítószám: Település:

Utca,héaszám:

3. Az tcÉ,NyELT TÁMoGATÁS öSszEGE Es A FELHASzNÁLÁSRA voNATKoZó rrRvnzpr
30.000Ft
A Művészetek Völgye Általános Iskolában zajló képességfejlesztő foglalkozások
(Gyrijtögetés a nagyvilágban - I-Z.osztá|y, Magból kenyér - 3. osztá|y, Allatok vil'ága - 4.

o sztály) támo gatását kérj ük.
Az elnyert támogatást a foglalkozások megtart ásához szükséges eszköz- és anyagvás árlásra
fordítjuk.

Számlatulajdonos szerv ezet megnevezése :

Számlatulajdo
-nos adatai

Irányitőszám: 8293 Település: Vigántpetend

Utca,házszám: József Attila utca 1

TB azonosítőszíma: Adóazonosítő száma:

l8072110-1-19



Számlavezető bank megnevezése: Kinizsi Bank

számlaszáma:
73200079-|1259435

5. xÉnrr,nrrzó NyILATKozATA

Alulírott kérelmező

a) kijelentem, hogy a pályazatban foglalt adatok, információk valódiak és hitelesek,
b) kijelentem, hogy 30 napon tuli, adók módjára behajtható köúaftozásom 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
lezárásáig ilyen eljárás indul,

e) tudomásul veszem, hogy a trámogatott megnevezése, a támogatás tárgya, a támogatás
összege, a tamogatott pro gram megvalósítási helye nyilváno ssá gra hozhatő,

0 vállalom, hogy támogaíís esetén a programnak a nyilvánosság e|őtt megjelenő eseményein a
nyilvánosság tudomására hozom, hory a program az Önkormányzat lámogatásával valósul
ffi€g,

g) kijelentem, hogy a tiámogatásról szóló 3|20I4,(I.I5.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit
megismertem, azokat magaínra nézve kötelezőnek ismerem el.

2017. január 24.

Józsa István

képviselő

Nap Kör A,lapítvány


