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ErkeztetE sotsuAnn:

T6mogatdsi k6relem adatlap
A k6relem cfmzeftie:

Oktatdsi 6s Szoci6lis Bizottsdo

l. A t6mogat6st k6r6 szervezet adatai
Szervezet neve:
Josi stftusz:
Blr6s{gi/tdzskdnyri nyilvfntartdsba
v6tel6nek szdma:
Ad6sz{m:
Banksz{mla
Szervezet vezet6i6nek neve
beosztdsa:
lr6nylt6szfm:

sz6m:

Utca:
Hflz,szfum:
Hivatalos k6ovisel6

6s

telebnsz6ma:

Nobilis EqvesUlet
eqvesUlet
Pk.600212015
18628577-1-18
117470006-20237165-00000000
Toth Timea
9700
Szombathelv
Hadnaqv utca21
Hadnaqv utca21
+36304097767

Spo rbzervezetek eset6n

szakoszt6lyai nak szf ma :
10
A sze ryezet tagjainala/ku rat6riu m
tasiainak sz6ma:
A szervezet kdz6rdek0 dnk6nteseinek 0
sz6ma:

lfl) Fax: 06 94/520 - 250
Irlrw.+savada.hu/OTR

Telefon : 06 94/520 -

C
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l. T6mogat6ssal kapcsolatos adatlap

K6relem c6lia:
A Rendear6nv Gov6b)
Rendean6ny (egy6b) eset6n a

neve:

Miikod6si t6moqat6s
MUkodesi tdmooatds
2015.11.11.

rendean6ny,(",SVe.U)

kezd6
Rendean6ny (egy6b) eset6n a
rendean6nV.legVQb. . .

2016.02.29.

lo6nvelt 6sszeo:
Osszk6lb6o:
K6relem c6lia. szakmai tartalmf nak isme rtet6se :
R6szletes k6lb6gvet6s- m0kdd6sitAmogatds ese6n a szeruezet 6ves,
rendean6nyt{mogatAs eset6n a rendean6ny 6sszkdlb6gvet6se- szdveges
indokl{sa:

2t4

A. Kiaddsok
Kiadds megnevez6se

Osszege(Ft)

a

b

Ebb6l: ig6nyelt

timooatfs /Ff)
c

2) Dologi kiad6sok 0ogclmenk6nt ftlsorolva)
6li munkaruha
nunkaeszkdz
16dciital

rzemeteszs6k
)ologi kiad6sok
isszesen

224670
200710
1 8500
63000
506880

224670
200710
1 8500
63000
506880

3) Beruh6z{s, bl(jft6s

4) KI,ADASOK MINDOSSZESEN /1+2+3/

B. Bev6telek
Bev6tel meqnevez6se
Rendelkezesre 6l16 sai6t forr6s
)6ly6zati bevetelek - nem
lnkorm6nvzati
izponzori/rekl6m bev6telek
lov6b bev6telek
g6nyelt onkorm6nyzati t6mogat6s
megegyezik az A. tdbla
tllINDOSSZESEN sor c) oszlop
rdat6val)
Sev6telek dsszesen (megegyezik az
\.tdbla minddsszesen sor c) oszlop
tdat6val)

3t4

Osszeoe Gt)
0
0
0
0

506880

506880

II

l. T6mogat6shoz sz0ks6ges dokumentumok

let6lthet6ek a f6nemn0 b6l
csatolt f6ilk6nt:
Ossze€rhetetlens6o i nvi latkozafl
K6rt 6s kapoft t{mogat6sok6lsz6l6 csatolt f6jlkent:
nvilatkozafl(t6ruv6vi + el6z6 6vil
lgen

6sa
helye
szerinti dnkorm{nyzat ir{nydban, a

l{AV ir6nyfban tartozisom,

kdztartozAsom nem 6llbnn.

b0ntet6jogi
kijelentem,
beny(jtts6

e/
atAban

etyflzal

nem
fu_lyik a szeruezet ellen gs6_d-, _ _
tmolfsi vagy ft lsz6mol6si
tovdbb{ amennyiben cs6d-,
lmoldsi vagy ft lsz6mol6si
a szeruezet ellen, a
ytual elblr6l6s6ig, illetve a
sz9z6d6s lej6rt6ig, annak
azonnal
csatolt fajlkent:
Beszfmol6 a polg{r6rs6g ffl6ves
munk6j{r6l (B0nmegel6z6si 6s
K6zrendv6delmi Bizotts{ghoz
benv(itott k6relem eset6n)
csatolt fdjlk6nt:
VersenynapHr, 6ves program
(soorbtervezet eset6ben)
csatolt fdilkent:
Eqv6b dokumentumok
_
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