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Tdmogatdsi k6relem adatlap

Egy€dikercbno
A l$felem

cfmzeftje:

OktatAsi 6s Szoci6lis Bizottsdq

l. A t6mogatdst k6r6 szervezet adatai
Szervezet neve:

Jogistdtusz:
Bfr6s6gi/tdzskdnyvi nyilvdntartAsba
v6tel6nek sz6ma:
Ad6sz{m:
Banksz{mla sz6m:
Szervezet vezet6j6nek neve 6s
beoszt{sa:
lr6nyft6szdm:

Vdros:
Utca:
HAzsz{m:

Hivatalosk6ovisel6telefonsz{ma:

PSlos Kdroly Szoci6lis Szolg5ltat6
Kozpont 6s Gvermeki6l6ti Szolqdlat
eqv6b
573216
15573210-2-18
1

091 8001 -000001

29-17280006

Kulcs6r L6szl6n6
9700
Szombathelv
Sz6ll K6lm6n u.
4.
+36-94/505-281

Hivatalos k6ovisel6 e-mail cfme:
szocialis94@oa loska rolv.
S po rbze rvezetek eset6 n
szakoszt{lyainak sz6ma :
A szervezet tagjainalc/ku rat6riu m
tagiainak szAma:
A szervezet kdz6rdekfi dnk6nteseinek 0

h

u

sz{ma:

1t5
Telcfor; + 36 94/520.'t00

Fax:+36 cJAl328-148
Web: l"nvlr,"s zonr bathely.hu

ll. TdmogatSssal kapcsolatos adatlap
K6relem c6lia:

A Rendezv6ny (egy6b) neve:
Rendean6ny (egy6b) eset6n a
rendean6ny (egy6b)
meoval6suldsdnak kezd6 naoi
Rendezv6ny (egy6b) eset6n a
rendezv6ny / egy6b
megval6sul6s6nak utols6 napia:
lg6nyelt dsszeg:

Eqveb tdmoqatds
Tdmogatds k6rese a 2017.08.20-25.
kdzott megva l6su lo zAnkai Erzs6bet
t6bor utazdsi kolts6qeire
2017.08.20.

2017.08.25.

179070
208070
K6relem c6lja, szakmai tadalm{nak ismertet6se

Osszkdlb6s:

:

Tisztelt Bizotts6g! Az Erzs6bet a Kdrpdt-medencei Gyermekek6rt Alapitvdny a Nemzeti
TSboroztatds kereteben teljes korfi ellStdst biztosito ny6ri tdborozdsi szolg6ltat6s
ig6nybev6tel6hez nyfjt t6mogat6st 29 fo szocidlis r6szoru16 szombathelyi gyermek
(Csal6d- 6s Gyermekj6l6ti Szolg6latniil szolg6ltat6sokat ig6nybe vev6 6s Gyermekjoleti
Kozpontban ell6t6sban l6vcj gyermekek) es 3 fd felnStt kls6ro szlmAra a 2017.
augusztus 20 - augusztus 25. kdz6tt megval6sul6 ziinkai Erzs6bet-tdborba. A29 fo (18. 6vfolyamos) gyermek t6boroztat6s6nak lehetos6g6t a P6los K6roly Szoci6lis

Szolgdltato Kozpont 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat nyerte el, melyhez a csal6dok dnerovel
j6rulnak hozz6. A gyermekek 6s kiseroik t6borba tdrt6n6 utaztat6sa - a viillalt oner6n
felUl - nagy terhet jelentene a csalSdjaik sz6m6ra , ez6rt a Pdlos Kdroly Szoci6lis
SzolgSltat6 Kozpont 6s Gyermekj6l6ti Szolg6lat az utazls k6lts6g6hez szeretne
hozzi\Arulni annak 6rdek6ben, hogy a p6lyinatban r6sztvevS hdtr6nyos helyzetfi
szombathelyi gyermekek eljussanak a t6borba. A gyermekeket a pAlyAzati kifr6snak
megfeleloen 3 fci csal6dsegito klseri. A kiser6k viillalj6k, hogy kizdr6lagosan ldtjak el a
gyermekek feliigyelet6t, illetve segitik a t6bori programokon val6 r6szv6telUket,
valamint folyamatosan egyUttmrikodnek a t6bor vezet6s6vel. A pdlydzattal elnyerhet6
tdmogat6s nem terjed ki: - a t6bor helyszin6re tdrt6n6 utazds megszervez6s6re,
valamint az utazls k6lts6geire. A tdbor 6nr6sze - gyermekenk6nt 1 .000 Ft, dsszesen:
29.000,- Ft. A p6lydzati felteteleknek megfelel6en valamennyi 6rintett h6trdnyos
helyzetti csal6d a szUks6ges 6ner6t (1.000 FVfd) megfizeti. KerjUk a Tisztelt Oktat6si
6s Szocidlis Bizotts6got, sziveskedj6k tdmogat6st nyujtani a hdtrdnyos helyzetri
gyermekeknek a tSbor helyszin6re, ZAnkAra tort6n6 oda-vissza utaztatdsdra!
R6szletes kdlb6gvet6s- m0kdd6siHmogatds eset6n a szeruezet 6ves,
re n dezv6 nyt6mo g aHs eset6n a re nd ean6ny dsszkd lts6gvet6se- szdveges
indokldsa:
2t5

A gyermekek aut6busszal tod6n6 utaztat6sdnak k6lts6ge a legkedvez6bb 6rajdnlat

alapjdn: 14'1.000 Ft+AFA. lgenyelt t6mogatds mindosszesen: 179.070 Ft. Az Erzs6bet
t6borra jelentkez6 csalddok gyermekeinek ez az egyetlen lehet6s6ge van arra, hogy a
ny6r n6h6ny napjdt onfeledten, tartalmasan t6lts6k, 6s

[j

elmenyeket szerezzenek
lakohelytiktSl t6vol. Az int6zm6ny szeretn e hozzAjArulni, hogy a csal6dok az ulaz{s
kolts6geinek terhei miatt ne mondjdk vissza a gyermekUk r6sz6re kindlt tdboroztat6si
lehet6s6get.
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A. Kiad6sok

1

Kiadds megnevez6se

Osszege(Ft)

Ebb6l: igenyelt
t6moqatds (Ft)

a

b

c

lSzem6tvi

kifi

zet6sek j6ru l6ko kkal (iogcf me n k6 nt tulso rolva\

2) Dologi kiad{sok (iogcfmenk6nt felsorolva)
ZAnkai Erzs6bet-t5bor
fiazAsi k6lts6oe
)nr6sz (csalSdok
tozz6iSrulSsa)

179070

179070

29000

0

)ologi kiad6sok:

208070

179070

208070

179070

)sszesen

3) Beruh{z{s, bhijlHs

4) KADASOK MINDoSSZESA{ n+2+3t
IADASOK
INDOSSZESEN

B. Bev6telek
Bev6tel megnevez6se
Rendelkezesre 6116 saidt forr6s
)6ly6zati bev6telek - nem
inkormdnvzati
)zponzorilre kldm bevetele k
ov6b bev6telek
gyeb ig6nvelt t6moqatds
g6nyelt 6nkormdnyzati tdmogat6s
imegegyezik az A. tdbla
VIINDOSSZESEN sor c) oszlop
rdat5val)
3ev6te lek dsszesen (megegyezik az
\.tabla mindosszesen sor c) oszlop
rdatdval)

4t5

Osszeoe (Ft)
29000
0

0
0
0

179070

208070

lll. T6mogatdshoz szUks6ges dokumentumok
let6lthet6ek a ffimenUb6l

Ossze6rhetetlens6ginyilatkozat" csatoltfdilkent:

sz6l6
Besz{mol6 a polgdr6rs6g f6l6ves
munkdj616l
mu nkdj6r6l (Bfi nmegel6z6si 6s
Kdzrendv6delmi
k6relem eset6

csatolt fdjlkent:
csatolt f6jlkent:

csatolt fdjlk6nt:
Egy6b dokumentumok

csatolt f6ilk6nt:

a.l

lgen

glalt

beny(jtoft,

ker0ljenek;
jelleggel m

Kb

pSg{zt

gra
os, megyeivagy regionAlis
sz6, a k6relme26lpfltyflz6 szeru
dsszeg a szombathelyi
6sra. d./ b0ntet6jogi
a
I

ijelentem, hogy a
nem folyik a
sz6mol6si elj6rds,
molAsi vagy blszAmolAsi
lem/pdlydzat elbf r6l6s6ig,
illetve a tAmogatfsi szez6d6s lej{rtAig, annak t6ny6t azonnaf
beielentem.

