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Kérelmező megnevezése: Kapolcs-Vigántpetend EgészségügyiAlapítvany
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Irányítőszám. település: 8294. Kapolcs

Bírósági nyilvántartásba vétel szétma:
1 9-01 -0000609

Utca, héaszám: Kossuth u,2.

Adószám: I89 I 637 I -I -19

Telefon: +3670387852I

E-mail: kapolcs@c3.hu
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Szervezet vezetőjének neve, telefonszáma: dr. Tóth József, 703878521
2.
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Ha az értesítésicím afentiehől eltérő, hlrjük az alábbi táblázat kitaltését.
Címzett megnevezése:

Címzett

Irányítőszám:

Település:

postacímének
Utca,hénszám:
adatai
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Az IGÉNyELT rÁnnoc,q.rÁS összEGE
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Azigényelt támogatást az orvosi rendelők műszerezettségének javításához szeretnénk
felhasználni.
Összee: 100.000 Ft.
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Irányítőszám: 8294
Számlatulajdo
-nos adatai

m

Teleptilés: Kapolcs

Utca,házszám: Kossuthu.2.
TB azonosítőszáma:

Számlavezető bank megnevezése: Kinizsi Barrk

Adóazonos ító száma: I 89 1 637 I -t -I9

r'
Szám7aszétma:

732@oL7-L0000087

5.

rÉnpLnnEzó NyIL.{TKozATA

Alulírott kérelmező

a)
b)

c)

d)

kijelentem, hogy a páIyazatbmfoglalt adatok, információk valódiak és hitelesek,
kijelentem, hogy 30 napontuli, adókmódjarabehajtható köúartozésom nincs;
kijelentem, hogy Önkormányzatés intézményei felé nincs 30 napon túli tartozásom
kijelentem, hogy csőd, felszámolasi, illetve végelszámolási eljarás alatt nem állok, s vállalom,

hogy haladéktalanul bejelentem, amenrryiben a kérelem elbírálásáig, illetve a progrilm
lezarusáig ilyen

elj arás

indul,

e) tudomasul veszem, hogy a tamogatott

0
g)

összege,

megnevezése,

a támogatas taryy4 a tfurngaás

támogatott program megvalósítasi helye nyilvánosságra hozhatő,
vállalom, hogy támogatás esetén a píograínnak a nyilvánosság előtt megjelenő eseményein a
nyilvánosság tudomasara hozom, hogy a program az Önkormínyzat támogatásával valósul
ffieg,
kijelentem, hogy a ámogatasról szóló 3l20I4.(I.15.) önkormányzati rendelet rendelkezéseit
megismertem, azokatmagaínra nézve kötelezőnek ismerem el.
a

Kapolcs, 2017.02.03.
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kérelmező képviselőj ének aláírása.

