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1. KrRnr,ntpzó nonul
Kérelmező megnevezése: Veszprém Megyei Falugondnokok Egyesülete
Irányítőszám, település: 8551
().0.).-ítr Bakonvsás
É
>\Cd'Cü Utca,házszám: Béke u, 14.
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Bírósági nyilvántartásba vétel száma:
PK.60.034/2000
Adószám:
1 8931312-1-19
E-mail: vmfe.schumacher@gmail.hu
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Telefon:
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201332-4809-30l970-2797

ezetőj ének neve, telefonszáma :

S

chumacher Márra

xrnnwnzó Bnrusírpst címB

Ha az értesítésicím afentiektől eltérő, Mrjük az alábbi táblázat kttalÉsét.
Címzett megnevezése:
Irányítószám:

Címzett

Település:

postacímének
íJtca,házszám:
adatai

3. AzIGENyELT rÁilrocnrÁs öSszEGE Bs a pBr,rraszNÁLÁsRA voNATKozó tnRvBznr
Működésünk során minden évben segítettük a kistelepülési falugondnoki szolgálatok
múködését, szeweztink falugondnok tagjainknak továbbképzést,"szakmai napot. A megítélt
támogatást az Egyesület működési kiadásaira fordítjuk.
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megnevezése: Veszprém Megyei Falugondnokok

Iránvítőszám: 8557
Számlatulajdo

o

E gyesülete

Település: Bakonyság

Utca,házszám; Béke u. 14.
TB azonosítőszáma:

Adóazonositő száma:
1 8931312_1_19

Számlavezető bank megnevezése: B3 Takarék Szövetkezet

Számlaszáma:
73900425-19025685

xnnnr,nrEzó NyILATKoZATA

5.

Alulírott kérelmező

a)
b)

c)

d)

e)

0
g)

kijelentem, hogy apáIyéaatbanfoglalt
adatok, információk valódiak és hitelesek,
kijelentem, hogY 3.0 napon tuli, adik
mődjarabehajtható kö^artozásom nincs;
kijelentem, hogY Önkormányzatés
intézményel rete nincs 30 napon túli
tartozásom
kijelentem, hogY csőd, felszámolási,
illetve vegekzrimot i"i .tl,ira, álutt n",,'
állok, s vállalom,
áennyiben a kérelem elbírálásáig, iti"tue a proglam
i:X^!;1:iÍ§:irui,ffi§:'"-,

tudomásul veszem,,,hogY a támogul9tt
megnevezése, a támo gatás targya, a
tfunogatás
rahozhatő,
"yil"áo.rag
a nyilvránosság előtt megjelenő eseményein
a
nYilvánosság fudomására hozom, hogy
a program á, öot o.. ányzat támogatásával
valósul
ffieg,
kijelentem, hogY a támogatásról szőlő.3|20L4.(II.15.)
önkorm ényzati rendelet rendelkezéseit
megismertem, azokat magamía nézvekötelezőnek
összege, a támogatott progíam me§alósítási
rrj|e
vállalom, hogY támo.gatás esetén Jp.og.u*rrak

ismerem el.

Bakonyság ,2079. február 08.
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két elmező képviselőj ének aláírása.
VEszpaÉM MEGYE|
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