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l. A t6mogat6st k6r6 szeruezet adatai
Szervezet

neve:

JogisHtusz:

B[r6sfui/tdrzskdnyvi nyilv{ntarttsba
v6tel6nek sz{ma:
Ad6szdm:
Bqnk megnevez6se:
Banksz6mla sz6m:
Szervezet vezet6i6nek neve 6s
beoszt{sa:
lrdnylt6sz{m:

Szent Kvirin Szallzi Pl6b6nia
eqy6b
601421199512
19247586-1-18
72100251-1 4956667
Csdny P6ter J6zsef

V6ros:
Utca:

9700
Szombathelv
Szal6zi t6r

HAzsz6m:

7.

Hivetalosk6pvisel6telebnszdma: 0694/311-477

Hivatalosk6pvisel6e-mailc[me:

plebanos@szentkvirin.hu

S po rbzervezetek eset6 n
szakoszt6lyainak sz{ma:
A sze rvezet tagja in ak/ku rat6riu m
tagiainak sz6ma:
A szervezet kdz6rdek0 dnk6nteseinek 0
szdma:

1t4
Telefan: +3S 941520-100
Fil*:+36 84/328-148
Weh: wunv"szombalhely.hu

ll. T6mogat6ssal kapcsolatos adatlap

c6lia:

K6relem
A Rendean6ny (eoy6b)
Rendean6ny (egy6b) eset6n

neve:

rendean6ny,(e,gy6.b)

a

Rendezv6nvt6mogatds
25, Szalezi Nv6ri T6bor t6mosat6sa
2017.06.19.

!

kezd6 naoia:
eset6n

a

2017.07.07.

ols6 napia:
250000
lq6nvelt 6sszes:
4000000
Osszk6lb6o:
K6re lem c6lia. szalsnai tartralmAnak isme rtet6se :

Tisztelt Bizotts6gi TagoK,! Tdborunk id6n 25. jubileum6t Unnepli. A2017. jfnius 19jrilius 7 . kdzdtt 3 h6ten keresztUl za1l6 t6bor minden p6ntek6n bf csrizunk a r6sztvev6
gyerekekt6l G6lam(sor keret6ben. Ezriton szeretn6nk tisztelettel meghivni a Bizottsdg
Tagjait a G6lamfisorca az Onok dltal vSlasztott id6pontban. A t6mogat6si k6relmet
mell6keltem az egy6b dokumentumok kdz6. Tisztelettel: P. Cs6ny P6ter SDB
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kdd6sit6mogat{s eset6n a szeruezet 6ves,
rendean6 nytAmogat6s eset6n a re ndean6 ny dsszkd lts6gvet6se- szdveges
indokl6sa:

A t6bor tervezett dsszes kiadSsa 4 milli6 forint ennek egy r6sz6t a gyerekek, csalddok
5ltal befizetend6 dijb6l fedezzlk, amely k6rUlbelUl 6700 forint fejenkent. (A fizetendci dij
teszi ki a kolts6gvet6sben szerepl6 tervezett egyeb bev6telt) A tobbit 6ner5b5l 6s kis
m6rt6kben az OnkormAnyzatt6mogat6s6bol szeretn6nk fedezni. Elmondhat6, hogy
Szombathely egyik legolcs6bb t6bora, amelyet szervezUnk.
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A. Kiad6sok

1

Kiad6s megnevez6se

Osszege(Ft)

Ebb6l: ig6nyelt
t6moqat6s (Ft)

a

b

c

)Szem6lyi kifizet6sek j{ru l6koktal (iogcf me n k6 nt €lso

ro

lva)

2) Dologi kiadAsok (iogcfmenk6nt ftlsorolva)
6tekeszk6z v6s6rl5s
:bed
izorai 6s uzsona
luszkolts6q
)gy6b eszkdz6k
r6s6rl6sa
lelep6k (t6f0rdo,
<alandvSros. mozi)
)ologi kiad6sok
)sszesen

450000
1 300000
800000
470000
600000

250000

380000

0

4000000

250000

0

0
0
0

3) Beruh6z6s, bl(jlt6s
4) KADASOK MINDOSSZESEN /1+2+3/

B. Bev6telek
Bev6tel meonevez6se
Rendelkez6sre dl16 sai6t forr6s
)itly{zati bev6telek - nem
)nkorm6nvzati
Szoonzorilre kldm bev6te lek
lov6b bev6telek
iq6nvelt tdmoqatds
=qv6b
g6nyelt onkorm6nyzati t6mogat6s
imegegyezik az A. t6bla
VIINDOSSZESEN sor c) oszlop
adat5val)
Sev6telek 6sszesen(megegyezik az
\.tabla minddsszesen sor c) oszlop
ldat6val)

3t4

Osszeoe (Ft)
534000
0
0
321 6000

0

250000

4000000

||

l. T6mogatdshoz sz0ks6ges dokumentumok

letdlthet6ek a f6men0b6l

Osszef6rhetetlens6sinyilatkozat* csatoltfdilk6nt:

sz6l6

csatoltfAjlkent:
csatolt fdjlk6nt:

program

Versenynapt{r, 6ves
(spo rbtervezet eset6be n)
Eov6b dokumentumok

csatolt f6jlk6nt:
csatolt f6ilkent:

a.l

glalt
beny0jtoft,
kertlljenek;

kb

jelleggelm

k6 re lem/p6ly dzat be ny(jtts{nak id
szeruezet ellen cs6d-,
tovdbb6 amennyiben cs6d-, v6gelsz
elj6r6s blyik a szeryezet ellen, a k6relem/pfityfizat elblr6l6s6ig,
illetve a t6mogatAsi szez6d6s lejdrt{ig, annak t6ny6t azonnal
beielentem.

v6gelszdmo

4t4

,

