Támogatási kérelem adatlap
Egyedi kérelem
A kérelem címzettje:

Polgármester és Önkormányzat

I. A támogatást kérő szervezet adatai
Szervezet neve:
Jogi státusz:
Bírósági/törzskönyvi nyilvántartásba
vételének száma:
Adószám:
Bank megnevezése:
Bankszámla szám:
Szervezet vezetőjének neve és
beosztása:
Irányítószám:
Város:
Utca:
Házszám:
Hivatalos képviselő telefonszáma:
Hivatalos képviselő e-mail címe:
Sportszervezetek esetén
szakosztályainak száma:
A szervezet tagjainak/kuratórium
tagjainak száma:
A szervezet közérdekű önkénteseinek
száma:
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Szombathelyi Tankerületi Központ
egyéb
799656
15799658-2-41
10047004-00331009-0000000
Fodor István
9700
Szombathely
Kossuth Lajos
11.
36 20 259 75 63
jozsef.gabor.szabo@kk.gov.hu
0
0
0

II. Támogatással kapcsolatos adatlap
Kérelem célja:
A Rendezvény (egyéb) neve:

Rendezvénytámogatás
BERCSÉNYI - Nem bántja a szemét
a szemét? környezetvédelmi
vetélkedő.
2017.03.01.

Rendezvény (egyéb) esetén a
rendezvény (egyéb)
megvalósulásának kezdő napja:
Rendezvény (egyéb) esetén a
2017.05.31.
rendezvény / egyéb
megvalósulásának utolsó napja:
Igényelt összeg:
100000
Összköltség:
100000
Kérelem célja, szakmai tartalmának ismertetése:

Lendvai Ferenc elnök úr - Gazdasági és Városstratégiai Bizottság - Szombathely,
Kossuth L. u. 1-3. Tisztelt Lendvai Ferenc elnök úr! A Szombathelyi Bercsényi Miklós
Általános Iskolában áprilisban, a Föld Napjához kapcsolódóan immár 10. alkalommal,
kerül megrendezésre a „Nem bántja a szemét a szemét?” c. környezetvédelmi
vetélkedő. A versenyen városi és városkörnyéki általános iskolák vesznek részt 3 fős
csapatokkal. A vetélkedő témakörei: környezetvédelem, hulladékgazdálkodás,
alternatív energiák. A verseny 2 fordulós. Az elsőben a csapatoknak előzetesen kiadott
feladatot kell elkészíteni, mely munkákból kiállítást rendezünk az iskola aulájában. A
második forduló az iskolában elméleti és játékos ügyességi feladatokból áll.
Versenyünket évek óta a Lendvai Ferenc elnök úr által vezetett Gazdasági és
Városstratégiai Bizottság támogatja. A rendezvényünkkel immár hagyományt
teremtettünk, több éve nagy sikerrel rendezzük meg, melyről a sajtó és a helyi tv is
tudósít. Így szeretnénk hozzájárulni a diákok, s rajtuk keresztül családjaik
környezettudatos magatartásának fejlesztéséhez. Reméljük, hogy ezzel a
kezdeményezésünkkel hozzájárulhatunk a környezet védelméhez és a fiatalok
szemléletformálásához. Ezúton szeretnénk kérni a 2016/17-es tanévben is a
támogatást, melynek segítségével méltó módon jutalmazhatjuk a versenyzők és
felkészítő tanáraik munkáját. Szombathely, 2017-02-13 Nagy Gabriella - projektvezető
Fokiné Rácz Ilona - igazgató
Részletes költségvetés- működési támogatás esetén a szervezet éves,
rendezvénytámogatás esetén a rendezvény összköltségvetése- szöveges
indoklása:
Költségvetés a „Nem bántja a szemét a szemét?” c. vetélkedőhöz 1. Jutalmazás:
(csapatonként 3 tanuló + a felkészítő tanárok díjazása pl.: könyvek, számítástechnikai
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eszközök, ajándéktárgyak)75.000,-Ft 2. Anyag-, eszközszükséglet: (meghívó, plakát,
oklevél, íróeszközök, a feladatokhoz szükséges kellékek) 35.000,-Ft
Összesen:110.000,-Ft Ebből önrész:10.000,-Ft Igényelt támogatás összege:100.000,Ft
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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)
Jutalmazás:
(csapatonként 3 tanuló +
a felkészítő tanárok
díjazása pl.: könyvek,
számítástechnikai
eszközök,
ajándéktárgyak)
Anyag-,
eszközszükséglet:
(meghívó, plakát,
oklevél, íróeszközök, a
feladatokhoz szükséges
kellékek)
Dologi kiadások
összesen

75000

75000

35000

25000

110000

100000

110000

100000

3) Beruházás, felújítás
4) KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

/1+2+3/

KIADÁSOK
MINDÖSSZESEN

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

Összege (Ft)
10000
0
0
0
0
100000

110000

A.tábla mindösszesen sor c) oszlop
adatával)
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III. Támogatáshoz szükséges dokumentumok
letölthetőek a főmenüből
Összeférhetetlenségi nyilatkozat*
csatolt fájlként:
Kért és kapott támogatásokról szóló csatolt fájlként:
nyilatkozat*(tárgyévi + előző évi)
Beszámoló a polgárőrség féléves
csatolt fájlként:
munkájáról (Bűnmegelőzési és
Közrendvédelmi Bizottsághoz
benyújtott kérelem esetén)
Versenynaptár, éves program
csatolt fájlként:
(sportstervezet esetében)
Egyéb dokumentumok
csatolt fájlként:
Alulírott kérelmező/pályázó a./ kijelentem, hogy a
kérelemben/pályázatban foglalt adatok, dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek; b./ hozzájárulok ahhoz, hogy a
benyújtott, illetve nyertes kérelem/pályázat adatai nyilvánosságra
kerüljenek; c./ amennyiben országos, megyei vagy regionális
jelleggel működő szervezetről van szó, a kérelmező/pályázó szerv
kötelezettséget vállal arra, hogy az elnyert összeg a szombathelyi
szervezeti egység céljaira kerül felhasználásra. d./ büntetőjogi
felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem/ pályázat
benyújtásának időpontjában a kérelmező/pályázó székhelye és a
kérelem/pályázat megvalósítási helye szerinti önkormányzat
irányában, a NAV irányában tartozásom, köztartozásom nem áll
fenn. e./ büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a
kérelem/pályázat benyújtásának időpontjában nem folyik a
szervezet ellen csőd-, végelszámolási vagy felszámolási eljárás,
továbbá amennyiben csőd-, végelszámolási vagy felszámolási
eljárás folyik a szervezet ellen, a kérelem/pályázat elbírálásáig,
illetve a támogatási szerződés lejártáig, annak tényét azonnal
bejelentem.

6/7

Igen

További adatok
Érkeztetés
Érkeztetés időpontja:
Iktatószám:
Ügyintéző neve:
Ügyintéző telefonszáma:

2017. 02. 13.
70290-13/2017
Tóth Andrea
0694520246

Elbírálás
Elnyert támogatási összeg:
Elbírálás időpontja:
Elbírálás eredménye:

0
2017. 02. 20.
--- Válasszon egy értéket ---

Kiutalás
Kiutalás időpontja:

2017. 02. 20.

Elszámolás
Elszámolás időpontja:
Elszámolás eredménye:
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2017. 02. 20.
Folyamatban

