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l. A t6mogat6st k6r6 szervezet adatai

neve:

Szervezet
JooistAtusz:

Nobilis EqvesUlet
eqvesUlet
Pk.600212015

B[r6s{gi/tdzskdnyvi nyilv{ntart{sba
v6tel6nek sz{ma:
18628577-1-18
Ad6sz{m:
1 1 7 47 0006-20237 1 65-0 00 000 00
Banksz6mla sz6m:
Toth Timea
Szervezet vezet6j6nek neve 6s
beoszt6sa:
9700
lr6nvft6sz6m:
Szombathelv
Hadnaqv utca2l
Hadnaqv utca21
Hflrezflm:.
Hivatalosk6ovisel6telefunszdma: +36304097767
Hivatalosk6pvisel6e-mailc[me: nobilisegvesulet@qmail.com
S po rtsze rvezetek eset6n
szakoszt6lvainak sz{ma:
10
A sze rvezet tagjain ak/ku rat6 riu m
taoiainak sz6ma:
A szervezet kdz6rdek0 dnk6nteseinek 0
sz6ma:

11|5
Telebn : 06 94/520 - 100 Fax: 06 94/520 - 250
wrvw+savaria.hu/OTR
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ll. T6mogat6ssal kapcsolatos adatlap
K6relem

c6lia:

A Rendean6nv (eqv6b)

neve:

Rendean6ny (egy6b) eset6n

a

Mrikod6si tdmoqat6s
MUkddesi Tdmoqat6s
2015.08.01 .

rendean6ny,(e.0Ve.U1

kezd6 naoie
Rendean6ny (egy6b) esetSn

rendean6nUlpVflV

a

..

2015.10.31.

.

utols6 naoia:
708900
lg6nyelt 6sszeg:
708900
Osszk6lts6o:
K6re lem c6lia. szakmai trartal md nak isme rtet6se :

A Nobilis EgyesUlet frissen alakult szervezet, melynek c6lja nev6b6l ad6doan is , hogy
tdmogatdst biztositson a szoci6lisan rSszoru16k r6sz6re. Kozfoglalkoztatdsi
programunkat2Ol5. augusztus 1-6n megkezdttik. Jelenleg 14fovel dolgozunk, hogy a
kijeldlt terUleteinken a v6rosunk tiszta 6s rendezett legyen. EgyUttmfik6d6si
meg6llapoddsunk van a SzomPark Kft.-vel valamint a SZOVA Zrt.-vel. A dolgoz6ink
b6rez6se 100%-ban t6mogatott, de a szervezetUnknek, munkaruh6t, eszkdzdket,
vedoitalt is kell biztositani, valamint a telephelyUnket is 6t kell alakitani a munkav6delmi
szabdlyoknak megfeleloen. Tovdbbd az EgyesUletnek Ugyviteli, konyvel6si k6lts6gei is
vannak, melyet jelenleg saj6t forr5sbol biztositunk. C6lunk egy hosszri t6v[ mrikod6s
es egyUttmfikddes Szombathely vSros6val, melyben egym6st t6mogatva segithetjUk

v6rosunkat es lak6it.
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kdd6sit{mogat6s eset6n a szeruezet 6ves,
re ndean6 nyt6mo g aHs eset6 n a rendean6 ny dsszk6 lts6gvet6se- szdveges
indokl6sa:
Telephely kialaklt6s Vizesblokk kialakitdsa, munkadijjal 55.000 Ft Festes anyag 6s
munkak6ltsege 67.500 Ft Villanyszerel6si munkdlatok anyag- 6s munkakolts6ge
18.000 Ft Padlozat kialakft6s anyag 6s munkadfja 87.500 Ft Berendezesi tdrgyak
40.000 Ft Osszesen: 268.000 Ft Kozvetlen kolts6gek a kdzfoglalkoztatds
megkezd6s6hez: Munkaeszkozdk (frinyiro, ffikasza stb.) 100.000 Ft Munkav6delmi
felszerel6s (kesztyfi, v6doszemUveg, stb.) 40.000 Ft V6d6ital 3 honapra 100.000 Ft
lroda sz6mit6stechnikai berendez6sei 6s egyeb irodai felszerel6s200.000 Ft
osszesen:696.900 Ft OSSZESEN: 708.900 Ft
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A. Kiad6sok
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Kiad6s megnevez6se

Osszege(Ft)
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2) Dologi kiad{sok (iogctmenk6nt blsorolva)
Vlunkaeszkozok
16s6rl6sa
Vlunkav6delmi
'elszerel6s
/6d6ital (3 honapra)
roda felszerel6se
iszdmitog6p, nyomtato
;tb.)
)ologi kiad6sok
isszesen
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3) Beruhfz{s, bltiilt6s
felephely kialakitds6nak
)sszes kolts6ge (anyag
is munkadiiak)
leruh6z6s, felfjlt6s
)sszesen
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B. Bev6telek

atx

Bev6tel meqnevez6se
Rendelkez6sre 6llo saidt forr6s
)llyAzati bev6telek - nem
)nkorm6nvzati
Szoonzorilrekldm bev6te le k
lqveb bev6telek
g6nyelt 6nkorm6nyzati t6mogatds
megegyezik az A. tdbla
/IINDOSSZESEN sor c) oszlop
ldat6val)
lev6telek osszesen(megegyezik az

Osszese (Ft)
0

0

0
0

708900

708900

.t5bla minddsszesen sor c) oszlop
t6va
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lll. Tdmogatdshoz szUks6ges dokumentumok
letdlthet6ek a f6nemn0b6l

Ossze€rhetetlens6oinvilatkozat* csatoltf6ilkent:
K6rt 6s kapoft t6mogat6sokr6l sz6l6 csatolt f6jlkent:
nvilatkozat*(t6rov6vi + el6z6 5vi)
lgen
Aluliroft k6relmez6/p5lyflz6

a.l

, hogy az
tr.etyi

.

szervezeti egys€g cefaira kerlil
d./ b0htet6jogi
b0ntet6iogi
ft lhaszn6l6sra. d7
blel6ss6gem tudaHban kijelentem,

6sa
helye
irAny6ban, a
bUntet6jogi blel6ss6gem tudat6ban
lem/p61y6zat
len/pAly6;
6ban nem
cs6d-,
Amolisi vagy Flsz{molfsi
cs6d
tov6bb6 amennyiben cs6d-,
vagy Glsz6mol6si
tulyik q szervgzg! el-19n,__q
yAzat elblrAl{sdig, illetve a
bzez6d6s lejdrtAig, annak

ftl6ves
si 6s
hoz
benv(itoft k6relem eset6n)
Versenynapt6r, 6ves prog ram
(soorbtervezet eset6ben)
Eov6b

dokumentumok
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csatolt f6jlkent:

csatolt fdjlkent:
csatolt failkent:

