NYILATKOZAT
ak6zp6nzekb6l nyrrijtott t6mogatfsok 6tl6that6s6grir6l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. tiirv6ny
szerinti osszeierhetetlenidg, illetve 6rintetts6g fenndlkisfr6l, vagy hi6nyir6l

A

patyaz6 neve:
EGYESULET

HELLASZ COnOC-V1AGYAR KULTURALIS (KOZHASZNU)

Term6szetes szem6lY lakcime:
Szi.iletesi helye, ideje:
Gazdasilgi t6rsas6g eset6n sz6khelye
CegSegyzeksz|tna:

:

Ad6sz6ma:
K6pviselojdnek neve:

Egy6b szervezeteset6n szdkhelye: 2040 BUD,q.OnS, ESZTERGAIyOS UTCA 8'
Kdpviseloj6nek neve: SIANOS TAMAS
Nyilvantart6sba v6te li okirat szlrcta I 3-02 -00045 6 I
Nyilv6ntart6sba vevo szerv megnevez6se: BUDAPEST KoRNYEKI TORVENYSZEK

k<izKijelentem, hogy szem6lyemmel, illetve a p6ly6zok6nt megjelolt szervezettel szemben a
(Knyt.)
penzekbol nyirjiott t6mogat6sok 6tl6that6s ag6r6l szol6 2007. 6vi CLXXXI. tiirv6ny

- 6. S'(1) bekezd6se szerinti

iisszef6rhetetlens6g

6ll fenn vagY
2. fennfll az ...Pont alaPjfn
1. nem

-

8. $ (1) bekezd6se szerinti 6rintetts6g
1. nem 6ll fenn vagY
2. fenndll az ...Pont alaPjfn

Az iisszef6rhetetlens6g vagy az 6rintetts6g alapjful szolgr[16 ktiriilm6ny leirisa:

Kijelentem, hogy az iisszef6rhetetlens6g megsziintet6s6re az alhbbiak szerint int6zkedtem:

Kijelentem, hogy az lrintettslgkdzz6tfitelfit kiitiin iirlap csatolfsdval kezdem6nyeztem.

Kelt: Buda<irs, 2020. augusztus 26.
6gszerii alfirris

PALYAZATI ADATLAP
T6mogat6si k6relem benyujt6sa civil szervezetek r6sz6re 2020 6vre
Buda<irs viros onkorm6nyzat6hoz- mfi kcid6si kcilts6gekre
civil szervezet neve: HELLASZ coRoG-MAGyAR KULTURALTS (KozHASzNU)
EGYESULET
Sz6khetye: 2040 BUDA6RS, ESZTERGALYOS UTCA 8.

Birosdgi nyilvSntartdsi sz6ma: 1 3-02-0004561
El6rhet6s6gek : telefonsz6m: +36-209728368

e-mail cim: (kdtelez6 megadni!) sianost@citromail.hu
Vezetdj6neV al1irdsra j ogosu lt kepvise lojenek neve : SIANOS TAMAS

A civil szervezet banksz6mlaszdma:
Ad6sz6ma'. 187 12380-1

orP BANK -

117421r3-201s6024

-1 3

Civil szervezet tev6kenys6ge r6viden :
gorog-magyar erdekkepviselet, gordg-magyar tudom6nyos 6s kultu16lis tev6kenys6g,
konyvkiad6s
Civil szervezet 2020. 6vi megval6sult programjai/ tev6kenys6ge:
- 2020. febru6r 8.: budadrsi vaszilopitavdg6s
-2020. augusztus 18.: Szent lstv6n eml6kkereszt avatdsa
Civi I szervezet 2020. evi

-

tervezett, megva l6s itdsra v616 prog ramjai/ tev6kenys6ge
oktober 28-i g6rdg nemzeti Unnep
budadrsi nemzetis6gi dnkorm6nyzatok 6s t6rsadalmi szervezetek kerekasztalbesz6lget6se
:

M fi kcid6si kcilts6gek t6teles felsorol6sa, melyekre t5mogat6st ig6nyel :
(pl: banki kAltsdg, kc;nyvekii dfj, irodaszer, nyomtatvdny, telefon, internet, bdrleti dfi, nevezdsi

sdg, stb...

lg6nyelt 6nkorm6nyzati t6mogat6s <isszesen: 160.0OO Ft

-l

Nyilatkozat
A 368/2011. (X11.31.) Korm. rendelet 75'$ 2 pontja alapj6n

Alulirott pSlylzo az al6bbiak szerint nyilatkozom.arrol' hogy
6s dokumentumok teljeskorflek' val6diak'
1. a tdmogatasi igenyie;i)-pilva."io"n fogtati aoatorl'inform5ciok
hitelesek.
jogeros v6gz6ssel
v6gelszSmol6s, felsz6molds alatt' ellene
2. a civil szervezet nem dll joger6s v6gz6ssel elrendelt
jogszabSlyban meghatSrozott elj6r6s nincs

elrendelt cs6delj5r6s vagy egy6b,
fol

4.
5.

a megszuntetesere-i16nyul6,

joggal nem rendelkezem
si tdmogat6s tekinteteben adolevondsi
az Rnt.!0.5-aban meghat6rozott kdvetelm6nyeknek'

Kelt: Budaors, 2020. augusztus 26.

z

