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Oktatdsi es Szocidlis Bizottsdo

l. A tfmogat6st k6r6 szervezet adatai
A Szombathelyi Evangelikus
Egyhitzkdzs6g Szeretetszo lg 5 lat6 rt
AlapitvSnv
alapitvdnv
Jooistdtusz:
Blr6sfui/tdzskdnyvi nyilvdntart6sba Pk. 60051/1 998
v6tel6nek szdma:
18887859-1-18
Ad6szAm: '
Bank meonevez6se:
11747006-20192514
Bankszdmla sz6m:
Hutflesz Mih6ly
Szervezet vezet6j6nek neve 6s
beoszt6sa:
lrinvft6szdm:
9700
Vdros:
Kormendi u
Szervezet neve:

Utca:

H{zsz{m:
Hivatalosk6ovisel6telefunsz6ma: 3012175513
Sportszervezetek eset6n
szakosztdlvainak szdma :
A szervezet tagjainak/ku rat6rium
taoiainak sz6ma:
A szervezet kdz6rdek0 0nk6nteseinek 20
szdma:

11A

Telefon: +36 941520" I 00
Ftx:+36 Sd/328-I48
Web: l,rlww.s20ff bathcly"hu
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l. Tdmogat6ssal kapasolatos adatlap

c6lia:

K6relem
A Rendean6nv (eov6b)

neve:

Rendean6ny (egy6b) eset6n a
...

Eqv6b t6moqat6s
Dr. Boh6c tovdbbk6pz6s
2017.07.01.

2017.12.31.

rendean6ny!9gVeb

480000
lg6nyelt dsszeg:
480000
Osszk6lb6s:
K6re lem c6lia. szalsna i tartalm6 nak isme rtet6se :

"2017 augusztust6l a Dr" Boh6c Mosolyszolg6lat megl6v5 boh6cdoktorainak, 6s az
esetlegesen rijonnan munk6ba 6l16 kol1696knak szakmaitov6bbkepzest szeretn6nk
tartani. Egy boh6cdoktor munk6ja rengeteg energi6t, koncentr6ciot igenyel. Folyamatos
improvizdci6, rogtonz6s. Nagyon sok felel6ss6g van a m[iv6szen, hiszen p6r
m6sodperce van eldonteni, a pdciensnek mire van szUks6ge. Ennek 6rdek6ben 6vrci!
6vre tov6bb kell k6peznie mag5t, hogy ne 6rhesse meglepet6s egy korh1zi vizit alatt.
Ez 6t honap alatt 12 db eg6sz napos k6pz6s, 40.000.- Ft / alkalom = 480.000.- Ft.
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kdd6sitAmogat6s eset6n a Ezeruezet 6ves,
rendeaf6nyt{mogat6s eset6n a rendezv6ny 6sszk6lts6gvet6se- szdveges
indokldsa:
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A. Kiad6sok

1)

Kiad6s megnevez6se

Osszege(Ft)

Ebb6l: ig6nyelt
t6mooat6s (Ft)

a

b

c

Szem6lyi kifi zet6sek j{ru l6kokkal (iogcfme n k6 nt Glsoro lva)

l2-alkalommal
loh6cdoktori k6pz6si dij
10.000-Ft alkalom
izem6lyi kifizet6sek
)sszesen

ADASOK

480000

480000

480000

480000

480000

480000

truoOsszEsrru

B. Bev6telek
Bev6tel meonevez5se
lendelkez6sre Sllo sai6t forr6s
)SlyAzati bev6telek - nem
inkormSnvzati
)zoonzorilre kl6 m bev6tele k
lov6b bev6telek
iov6b io6nvelt tdmooat6s
g6nyelt 6n korm6nyzati t6mogat6s
megegyezik az A. tdbla
VIINDOSSZESEN sor c) oszlop
ldatdval)
Sev6telek osszesen (megegyezik az
\.tabla minddsszesen sor c) oszlop
rdat6val)
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Osszeqe (Ft)
0
0
0
0
0

480000

480000

lll. Tdmogat6shoz szUks6ges dokumentumok
letdlthet6ek a f6men 0b6l

Osszeftrhetetlens6oinvilatkozat* csatoltf6ilk6nt:
K6rt 6s kapott tfmogaHsok6lsz6l6 csatolt fdjlk6nt:
nvilatkozafr(t6rov6vi + el6z6 6vi)

€l6ves

csatolt f6jlk6nt:

si 6s
hoz
benvf itott k6relem eset6n)

program

Versenynapt{r,6ves
(sporbtervezet eset6ben)
Eov6b dokumentumok

csatolt f6jlkent:

csatolt fSilkent:
a./ kijelentem, hogy
glalt adatok, dokumentumok teljes
k; b./ hozzfliflrulok ahhoz, hogy a
$6zat adatai nyi lvdnojs6g ra

a

.l:n*t?:Iffi 8tt?nj&tl'l'.."'"

Inyert dsszeg a szombathelyi
zn{l6sra. d./ b0ntet6jogi
ogy a k6relem/ p6ly6zat
ez6lp6$626 sz6khelye 6s a
szerinti dnkorm6nyzat
om, kdzlartoz{som nem {ll
at6ban kijelentem, hogy a

itg6i?:,gr#Y$3un,n

tov{bb{ amennyiben cs6d-, v6gelsz{moldsi vagy ft lszdmol{si
efj{r{s fulyik a szeruezet ellen, a k6relem/pfllyfizat elbtr6l6s{ig,
illefue a t6mogat6si szez6d6s lej{rt6ig, annak t6ny6t azonnal
beielentem.
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