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2. xpnBlurzó Bnrpsírnst cíMs
Ha az értesítési cím afentielrtől eltérő, Mrjük az alábbi táblázat kinlftsét.
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5. xnnowEző NyILATKozATA

Alulírott kérelmező

a) kijelentem, hogy a pályazatbanfoglalt adatok, információk valÓdiak és hitelesek,

b) kijelentem, hogy 30 napon tuli, adók módjara behajtható könartozásom nincs;

c) kijelentem, hogy Önkormányzatés intézményei felé nincs 30 napon túli tartozásom

ö kijelentem, hogy csőd, felszámolasi, illetve végelsámolasi eljarás a]att nem a]lok, s vállalom,' 
hógy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a kérelem elbíralásáig, illetve a Prcgram

Iezérísug ilyen elj arás indul,

e) tudomasul veszem, hogy a tamogatott megnevezése, a támogatás tálgya, a támogatás

összege, a támogatott program megvalósítási helye nyilvánossá grahozhatŐ,

0 vállalom, hogy támogaás esetén a prograínnak a nyilvánosság elŐtt megjelenő eseménYein a

nyilvanosságtudgm Űéou horo^, trogy a program az Önkorm ényzaí támogatásával valósul

ffi9g,
g) kijelentem, hogy a ámogatasról szóló 3l2014.(il.|5.) önkorményzatt rendelet rendelkezéseit

rnegismerte m, azokatmagaíma néme kötelezőnek ismerem el.
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