
"Adj egy órát Várpalotáért" 
pénzügyi támogatás igénylő lap

1. oldal

1. Igénylő közösségre / civil szervezetre vonatkozó adatok

Közösség / civil szervezet neve:

Közösség / civil szervezet székhelye:

Közösség / civil szervezet postacíme:
/ha nem egyezik a székhelyével/

Közösség / civil szervezet elérhetőségei:
telefon: email:

honlap:

2. Civil szervezet tevékenységére vonatkozó adatok

Civil szervezet működési szintje és hatóköre

Közösség / civil szervezet legjellemzőbb tevékenységi területe

3. Civil szervezet jogi státusza

Bejegyzett civil szervezet jogi státusza

Bejegyzett civil szervezet
Adószáma:

Bírósági nyilvántartásba vétel időpontja: 

Bírósági nyilvántartási szám:

2. melléklet a …./2016. (……) önkormányzati rendelethez

c nemzetközi      c országos        c regionális      c megyei         c kistérségi        c helyi

c egészségügy c sport

c jogvédelem c szabadidő, hobbi, rétegszervezetek

c környezetvédelem c szakmai, gazdasági érdekképviselet

c közbiztonság védelme c szociális ellátás

c kultúra, telekommunikáció, közművelődés, 

hagyományápolás

c többcélú adományosztás, nonprofit szövetségek, 

ernyőszervezetek
c kutatás, tudomány c település- és közösségfejlesztés, lakásügy

c nemzetközi kapcsolatok, EU-integráció c vallás

c oktatás c egyéb:…………………………………

c polgárvédelem, katasztrófa-elhárítás, tűzoltás

c bíróság által bejegyzett c bíróság által nem bejegyzett

c Alapítvány c Egyesület

c Nem közhasznú c Közhasznú                      c Kiemelkedően közhasznú
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Bankszámla száma:

Tagjainak száma (fő):

4. Civil szervezet tisztségviselői, képviselői
Civil szervezet bírósági nyilvántartás szerinti képviselőjének 

Neve:
Szervezeten belül betöltött tisztsége:
Elérhetőségei:

lakcím:

telefon: email:

Közösség / civil szervezet kapcsolattartójának/ ha nem azonos az elnökkel/
Neve:
Szervezeten belül betöltött tisztsége:
Elérhetőségei:

lakcím:

telefon: email:

5. Igényléssel kapcsolatos adatok

0 Ft

6. Igénylő szervezet előző évi tevékenységének rövid bemutatása

önkormányzati képviselő neve
(akinek a keretéhez az igénylés benyújtásra kerül)

igényelt összeg (bruttó, forint):

Kérjük, mutassa be, hogy az előző évben milyen programokat, rendezvényeket szerveztek, milyen szolgáltatásokat kínáltak! 
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7. Igénylő szervezet támogatandó tevékenységének bemutatása

Várpalota, ÉV.HÓ.NAP.

Kérjük, mutassa be a tervezett tevékenységet, indokoltságát, célját, annak időbeni ütemezését, a részletes költségvetését, 
valamint az  igényelt összeget mire kívánja felhasználni a tevékenység megvalósulása érdekében!

…………………………………………………..
igénylő képviselőjének aláírása
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Nyilatkozat

Várpalota, 201….  …………..hó……..nap

                                                                                           ……………………………………………
                                                                                  képviselő

Alulírott ……………………………………………..nyilatkozom, hogy a …………………..számú költségvetési 

rendelet meghatározott "Adj egy órát Várpalotáért" program keretéből …………............……...…......

…..............…….............................................……….….a szervezet részére 

………………................................................................................................................ 

rendezvényt/tevékenységet ......................................................................................................................................

....összeggel támogatom.
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