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T5mog at6si k6_nelen€d a'tlap
A k6relem

clmzettie:
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Oktatdsi es Szocidlis Bizottsdg

l.At6mo-gata@
HARoFtr rOznnszruu

Szervezet neve:

EGYESULET
Joqi st6tusz:
eqvesUlet
Bfr6sdgiltozskonyvi nyilvdntart6sba pK 60.09812004
v6tel6nek szdma:
188952961-18
Banksz6mla
72700260-30223572
Szervezet vezet6j6nek neve 6s
FORGACS KAROLYNE
beosztdsa:
lrdnylt6sz6m:
9700
V6ros:
Szombathelv
Utca:
NSrai
HAzszAm:
Hivatalos k6pvisel6 telefonszdma: 304638325
Hivatalosk6pvisel6e-mailclme: harofit.khe@qmail.com
Sportszervezetek
0
szakoszt6lyainak sz6ma:
A szervezet tagjainak/kurat6rium 250
tagiainak szdma:
A szervezet k6z6rdekU Onk6nteseinek 4
szAma:

Ad6szdm:
sz6m:

eset6n

1ts
Telefon : 06 94/520 - 100 Fax : 06 94/520 - 250
www.e-savaria.hu/OTR
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K6relem

c6lia:

A Rendezv6ny 1"gy6b)

Mfikod6si tdmogatds
Mrikodesi t6mogat6s kerelme teli
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Rendezv6ny (egy6b) eset6n
rendezv6ny (egy6b)

a

2015.11.12.

a

Rendezv6ny (egy6b) eset6n
2015.11.12.
rendezv6ny / egy6b
megval6sulAsdnak utols6 napia:
lq6nvelt dsszes:
886000
Osszk6lts6q:
886000
K6relem c6lja. szakmai tartalm6nak ismertet6se:

'

A HAROFIT Kdzhasznri EgyesUlet t6li kozfoglalkoztatSsban jelenleg 30 f6t foglalkoztat
a SZOMPARK Kft-t6l kapott feladatok elv6gz6s6re, ez a l6tsz6m november h6napban
12 tovel b6vUl. Feladataink ell6t6sdh oz ujabb eszkozok (ds6, lap6t, h6lapdt, lombsepr(,
seprU, metsz6ol16) vds6rl6s6ra lenne szUks6g, valamint havi kolts6gk6nt felmerU16

q

kiad6sok zs6kok, irodaszerek, v6d6ital, 6s munkav6delmi kesztyri, Az EgyesUlet
bejegyzett kdnyvel6ve I v6g ezteti a k6zfog a lkoztatottak b6rszdmfejt6s6t, melynek
kolts6ge 1 fd ut6n 2000 FVh6. EgyesUletUnknek az On6k j6volt6b6l a Vasi VizZrl-t(S|
I

adds-v6tel 0tj6n egy Volkswagen TransporterT4 Doppelkabine tipusri g6pjdrmfivet
vdsdrolt melynek a mindennapi haszndlata illetve karbantartdsa szUks6ges a
munk6sok 6s eszkdzok szSllit6shoz a v6ros kUlonboz6 terUlet6re.
R6szletes k0lts6gvet6s- m0kdd6si t6mogat6s eset6n a szeryezet 6ves,
rende_zv6nyt6m og at6s eset6n a ren d ezv6ny 0sszk6lts6gvet6se- szdveges
indokl6sa:

215

A. Kiad6sok
Kiad6s megnevez6se

Osszege(Ft)

a

b

OSzem

e

Ebb6l: igenyelt
tdmooat6s (Ft)
c

Vi rcnzetes* j 6ru l6kotkal (iqg cf men k6nt

fel

sorolva)

2) Dologi kiad6sok 0ogclmenk6nt felsorolva)
=-szkdz besze rz6se (6 s6,
apdt, h6lap6t, lombseprU

1

80000

1

80000

seprri, metsz6oll6 stb.

rsSkok
rodaszerek

/6d6ital
Vlu nkav6delmi kesztvri
Jzemanyagk6lts6g
idolgoz6k m unkaterUltre
:ort6n6 sziill ftiisdn6l)
(6nvvel6i dii
)ologi kiad6sok
)sszesen

140000
40000
60000
30000
1 00000

140000
40000
60000
30000
1 00000

336000
886000

336000
886000

886000

886000

3) Beruh6z6s. felUjlt6s

4) KADASOK MTNDoSSZESEN /1+2+3/
DASOK
INDOSSZESEN

B. Bev6telek
Bev6tel meonevez6se
Rendelkez6sre dl16 sai6t forr6s
)AlyAzati bev6telek - nem
)nkorm6nvzati
)zoonzorilrek16 m bev6telek
iqv6b bevetelek
g6nyelt on kormSnyzati t6mogat6s
megegyezik az A. t6bla
t/IINDOSSZESEN sor c) oszlop
ldatdval)
lev6telek osszesen(megegyezik az
\.tAbla minddsszesen sor c) oszlop
3/5

Osszeoe (Ft)
0
0
0

0

886000

886000

at6val
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ll. TSmogat5shoz szUks6ges dokumentumok

let0lthet6ek a f6nemnUb6l

Osszef6rhetetlens6ginyilatkozatl csatoltf6ilk6nt:
Aluflrott k6relmez6/pAlyAz6
kijelentem, hogy a

a.l

lgen

amennyiben orsz6gos, megyei vagy
region6lis jelleggel m0k6d6
szervezetr6lvan sz6, a
k6 re m ez6lp flly 526 sze rv
kdtelezefts6get vSllal ani
ana, hogy az
elnyert Osszeg a szombathelyi
szervezeti egys6g c6ljaira kertll
felhasznAl6sra. d./ b0ntet6jogi
bUntet6iooi
felel6ss6gem tudat6ban kijelentem,
I

6sa
helye

t6ban
lyAzat
em
Amol6si vagy felsz6moldsi
tov6bb6 amennyiben cs6d-,
6mol6si vagy felszdmol6si
folyik a szervezet ellen, a
nlpSlyflzat el blrdldsAig, illetve a
rt6si szez6d6s lejdrt6ig, annak
azonnal beielentem.

csatolt fdjlk6nt:

program
Egy6b dokumentumok

VersenynaptSr, 6ves
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csatolt f6jlk6nt:
csatolt f6ilk6nt:

