Támogatási kérelem adatlap
Egyedi kérelem
A kérelem címzettje:

Gazdasági és Városstratégiai
Bizottság

I. A támogatást kérő szervezet adatai
Szervezet neve:
Jogi státusz:
Bírósági/törzskönyvi nyilvántartásba
vételének száma:
Adószám:
Bankszámla szám:
Szervezet vezetőjének neve és
beosztása:
Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Telefonszám:
E-mail cím:
Sportszervezetek esetén
szakosztályainak száma:
A szervezet tagjainak/kuratórium
tagjainak száma:
A szervezet közérdekű önkénteseinek
száma:

Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi
Központ
alapítvány
199989
18896606-2-18
10404742-00004278-00000001
Mészáros György
9700
Szombathely
Körmendi
92.
06/30/648-6535
nyugdukozp@gmail.com
0
7
0
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Telefon : 06 94/520 - 100 Fax : 06 94/520 - 250
www.e-savaria.hu/OTR

II. Támogatással kapcsolatos adatlap
Kérelem célja:
Egyéb támogatás
A Rendezvény (egyéb) neve:
ÖKO-MAJÁLIS
Rendezvény (egyéb) esetén a
2015.05.08.
rendezvény (egyéb)
megvalósulásának kezdő napja:
Rendezvény (egyéb) esetén a
2015.05.10.
rendezvény / egyéb
megvalósulásának utolsó napja:
Igényelt összeg:
500000
Összköltség:
2900000
Kérelem célja, szakmai tartalmának ismertetése:
A Nyugat-Dunántúli Környezetvédelmi Központ Közhasznú Alapítvány 2015. május 0809-10-én ÖKO-MAJÁLIS címmel három napos környezetvédelmi nap megrendezését
tervezi. Ez lesz a harmadik alkalom, hogy megrendezésre kerül. A rendezvény évrőlévről több kiállító, bemutatkozó céget, vállalkozást és érdeklő látogatót vonzott.
Jelenleg Szombathely város, sőt Vas megye legnagyobb környezetvédelmi
rendezvénye. A rendezvény célja: 1.Segíteni a környezeti tudat-és szemlélet formálás,
a környezettudatos magatartás elterjedését. Az általános iskolák részére tervezett
városi, megyei szintű versenyeken, vetélkedőkön keresztül ráirányítani a fiatalok
figyelmet a környezetvédelem fontosságára. 2.Lehetőséget adni a Városunkban, Vas
megyében működő gazdálkodó társaságoknak, hogy bemutathassák tevékenységük
környezetvédelmi aspektusait, a környezetvédelem terén elért eredményeit. Az
érdeklődők részére bemutatni az alkalmazott környezetvédelmi technológiákat.
3.Konferencia keretében foglalkozni kívánunk a fenntarthatóságot szolgáló
energiapolitikai kérdésekkel, a környezetvédelemmel összefüggő szakmák duális
képzésével. Tervezett helyszín: Szombathely, 11-es Huszár úti Laktanya szabad
területe Apáczai Csere János Alapítvány főépülete Kérelmünkhoz csatoltuk a
rendezvény részletes programját. A szakmai konferencia részletes programjának
kidolgozása és az előadók felkérése jelenleg folyamatban van, azt később tudjuk
csatolni. Tisztelettel hívjuk, várjuk a rendezvényre Szombathely város, Vas megye
gazdasági társaságait, vállalkozásait, oktatási intézményeit, civil szervezeteit. Ez lesz a
III. ÖKO-MAJÁLIS rendezvény ! Szeretnénk, ha széles összefogással - az idők
folyamán - ez a rendezvény Szombathely Város, Vas megye egyik kiemelt
környezetvédelmi rendezvényévé nőné ki magát. Tisztelettel kérjük Polgármester Urat
és a Közgyűlés Tagjait, szíveskedjenek anyagilag is támogatni a rendezvény sikeres
megszervezését. Kérjük, szíveskedjenek engedélyezni a Laktanya kijelölt területének
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térítésmentes használatát.(térkép csatolva) Tisztelettel: Mészáros György kuratórium
elnöke
Részletes költségvetés- működési támogatás esetén a szervezet éves,
rendezvénytámogatás esetén a rendezvény összköltségvetése- szöveges
indoklása:
A rendezvény részletes költségvetését csatoltuk. Fontos hangysúlyoznunk, hogy a
rendezvénynek részvételi díja nincs. A rendezvényt teljes egészében együttműködő
partnereink támogatásából finanszírozzuk, mintegy 17 %-os saját erővel. E
támogatások nélkül nem tudjuk megrendezni. Reméljük az idei évben is kapunk annyi
támogatást, mely biztosítja a jó színvonalú megrendezést. Az anyagi támogatásokon
kívül rendkivül fontos megemlíteni azt a szakmai segítséget, személyes
közreműködést, melyet a rendezvény lebonyolítása során kapunk a Támogatóinktól, a
Munkabizottságunk tagjaitól, a NYME SEK-től, a Hermann Ottó és a Savaria
Szakképző Iskoláktól, a Neumann János Általános Iskolától és másoktól.
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A. Kiadások
Kiadás megnevezése

Összege(Ft)

a

b

Ebből: igényelt
támogatás (Ft)
c

1)Személyi kifizetések járulékokkal (jogcímenként felsorolva)
2) Dologi kiadások (jogcímenként felsorolva)
Szinpad,rendezvény
sátrakk
Gyermek programok
Marketing: sajtó,
hírdetés, Szhely
szórólapozása
Egyéb:szállítás,orvosi
ügyelet,bizt.szolg.aktivist
ák ellátása,
konferencia,bérl.díj,stb.
Szervezési költségek
Dologi kiadások
összesen

680000

115000

470000
390000

80000
67000

880000

157000

480000
2900000

81000
500000

3) Beruházás, felújítás
4) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

/1+2+3/

KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN

2900000

500000

B. Bevételek
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Bevétel megnevezése
Rendelkezésre álló saját forrás
Pályázati bevételek - nem
önkormányzati
Szponzori/reklám bevételek
Egyéb bevételek
Igényelt önkormányzati támogatás
(megegyezik az A. tábla
MINDÖSSZESEN sor c) oszlop
adatával)
Bevételek összesen(megegyezik az
A.tábla mindösszesen sor c) oszlop
adatával)

Összege (Ft)
500000
0
1750000
150000
500000

2900000

III. Támogatáshoz szükséges dokumentumok
letölthetőek a főnemnüből
Összeférhetetlenségi nyilatkozat*
Kért és kapott támogatásokról szóló
nyilatkozat*(tárgyévi + előző évi)
Nyilatkozat:
Beszámoló a polgárőrség féléves
munkájáról (Bűnmegelőzési és
Közrendvédelmi Bizottsághoz
benyújtott kérelem esetén)
Versenynaptár, éves program
(sportstervezet esetében)
Egyéb dokumentumok
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csatolt fájlként:
csatolt fájlként:
Igen
csatolt fájlként:

csatolt fájlként:
csatolt fájlként:

Kiegészítés
Kiegészítés:
Rosszul töltem ki a saját forrás rovatot: Az Önkormányzat támogatását egy tételhez
kérjük: a szinpad és rendezvény sátrak finanszírozásához 500.000,- Ft. összegben.
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További adatok
Érkeztetés
Érkeztetés időpontja:
Iktatószám:
Ügyintéző neve:
Ügyintéző telefonszáma:

2015. 02. 24.
70603/2015
Tóth Andrea
0694520246

Elbírálás
Elnyert támogatási összeg:
Elbírálás időpontja:
Elbírálás eredménye:

0
--- Válasszon egy értéket ---

Kiutalás
Kiutalás időpontja:

Elszámolás
Elszámolás időpontja:
Elszámolás eredménye:
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Folyamatban

