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1. KÉnnwrzó aolrlt

2. xÉnrllrnző ÉnrnsírÉst cíup
Ha az értesítési cím afentielúől eltérő, kárjük az alábbi táblázat kitaltését.

30.000Ft
A Művészetek Völgye Áltuláno. Iskolában zajló képességfejlesztő fogla.lkozások
(Gffitögetés a nagyvilágban - I-Z.osztály, Magból kenyér - 3. osztály, Allatok vi|ága - 4.
o sztály) támo gatását kérj ük.
Az elnyert támogatást a foglalkozások megtart ásához szükséges eszkőz- és anyagvás árlásra
fordítjuk.

4. ÁrurllÁsHoz szüxsrcrs ADAToK
Kérelmező sz ervezet b anlrsz dmláj ár a vonatkozó adatokat kérjük me gadni !

Kérelmező megnevezése: NAP KÖR ALAPÍTVÁNY
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lrányítószám, település: Vigántpetend Bírósági nyilvántartásba vétel száma: 5422

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

Telefon: 70l60319'79 E-mai1

Szervezet vezetőj ének neve, te lefo nszáma: Józsa István, 7 0 l 603 I97 9

Címzett megnevezése:

Cimzett
postacímének

adatat

Iránvítőszám: Település:

Utca,háuszám;

3. Az tcBNvELT TÁMoGATÁS összEGE É,s A FELHAszNÁLÁsRA voNATKozó rrnvozBr

Számlatulajdonos szew ezet megnevezése :

Számlatulajdo
-nos adatai

Irányitőszám: 8293 Település: Vigántpetend

Utca,háaszám: József Attila utca l

TB azonosítőszáma: Adóazonosítő száma:

l8072110-1-19



Számlay ezető bank me gnevezé se :

Szám|aszétma:
73200079-|1259435

5. rÉnnllrpző NyILATKozATA

Alulírott kérelmező

a) kijelentem, hogy a pályátzatbanfoglalt adatok, információk valódiak és hitelesek,

Ű; q"tentem, hog} 3Ó nápon tuli, adók módjára behajtható köztartozásom nincs;

c) kijelentem, hogy Önko rmányzatés intézményei felé nincs 30 napon túli tartozásom

d) kijelentem, hogy csőd, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás alatt nem állok, s vállalom,
--/ 

hőgy haladéktáanul bejelentem, amennyiben a kérelem e|bir1'ésáig, illewe a program

lezár ásáig ilyen elj árás indul,

e) tudomás.rl vesz"ir, hogy a tamogatott megnevezése, a támogatás tárgya, a támogaás

összege, a üámogatott póg.u. megvalósítási helye nyilvánosságra hozható,

0 vállalom, hogy támogatas esetén a, programnak a nyilvánosság előtt megielenő eseményein a

nyilvánosság tudomására hozom, togy"a program az Önkormányzat tamogatásával valósul

ffio8,
g) kijelentem, hogy a üámogaüís rőL szőIő _3l2014.(il.15.) 

önkormányzati rendelet rendelkezéseit

megismerte m, azokat*ugu*,u nézve kötelezőnek ismerem el,

2017.január24.

Józsa István

képviselő

Nap Kör$.lapítvány


