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2. rpnnwnzó nnrosírnsI címn
Ha az értesítési cím afentiehől eltérő, Mriúk az alábbi táblázat kitaltését.

Címzett megnevezése: V vaq }1a" HVu
kányítőszám: tr2-% \
Utca,háuszám; |L orrukn L^. . gz| V
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4. ÁruruÁsrroz szüxsncBs ADAToK
Kér elmező szerv ezet b anlrszámlój ár a vonatkozó adatokat kérj ük me gadni !

Kérelmező megnevezér", (apo Uv, i }Áa,P a' c.s lJlr,1,1c_l5c ízzro űQp
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Ir ány ítőszám. tel epül és :

8i,%|4 K_c.."..,{ o-r
Bírósási nüLvántartásba vétel száltrta:"2av1o

Utca,házszám:
Ko.gu*u r,^, 6L.

Adószám:
4 gs í 
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h3 _ 4 - 43

Telefon: E-mail: V^^? o340 @ b,^ocL, 
go"u"

Szewezetvezetőjénekneve, telefonszflma: \)Cgr na't í Ga'b^, tO/§Oa -t^?4

Címzett
postacímének

adatai

Település: Vap",1_ou

3" AzrcnNynlr rÁlrocarÁs összncB Bs a ralnaszNÁt Ásnq.voNATKozó rBRvrznr

Számlatulajdonos szervezetmegnevezése: Kapot-r; (cpoar l1iu,Írc15 " €v1uű:

Számlatulajdo
-nos adatai

Irányítőszám' 
tu%r^

Település: Vop o!,ce

Utca"hénszétm'" V,_oaaudú{- q.. GL.
TB azonosítőszéma: Adóazonositő száma:

Számlav ezető bank megnevezése : !tü,túto. .. § unk



Számlaszáma:'LqLLaLaéLqT g Lo_0_9 4a - 4 !_ Le_ a ? L\,

5. rÉnnlvrnzó Nyrr,aTKozATA

Alulírott kérelmező

a) kijelentem, hogy a páIyínatbanfoglalt adatok, információk valódiak és hitelesek,

U) t<ijelentem, hogy:Ó nápon tuli, adókmódjarabehajtható köztartozásomnincs;

"i kijelentem, trogy Öoto rrnányzatés intézményei felé nincs 30 napon tuli tartozásom

d) kijelentem, hogy csőd, felszámolasi, illetve végelszámolasi eljaras alatt nem állok, s vállalom,
' nógy haladéktáanul bejelentem, amennyiberl a kérelem elbkáIásáig, illetve a program

Iezár éséigilyen elj arás indul,

e) tudomasul veszem, hogy a támogatott megnevezése, a tárno gatás ttlrgya, a támogatás

összege, a támogatott p.o-su* megvalósítasi helye nyilvanosságrahozhatő,

0 vállalom, hogy támogatás esetén a prografinak a nyilvanosság előtt megjelenő eseményein a

nyilvanosság tudomáara hozom, trogiu pragram az Önkorményzat támogatasával valósul

ffio8,

g) kijelentem, hogy a támogatasról szóló 3]20I4.(I.I5.) önkorményzatt rendelet rendelkezéseit

megismertem , azokat*ug*u némekötelezőnek ismerem el,

2016.. *'r ry.k."{ "...2,.q.,.... ". .

/*o k"!" / J*lb_
kérelmező képviselőj ének aláírása,

Kapol**i &{apocs
lfiúsáql frq-y*süIet

8294 Kap,;ii;s, {,*ssuth u.62.
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