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PALYAZATI ADATLAP
T6mogat6si k6relem.benyfjtisa civil szeruezetek r6sz6re 2020 6vre
Budaiirs VAros Onkorminyzat6hoz- mfi kiid6si kiilts6gekre
Civil szervezet neve: Budadrsi M6kszem 6vod6ert Alapitv5ny
Sz6khelye: 2040 Buda6rs, Patk6 u. 2.

Bir6s6gi nyilv6ntartdsi sz6ma: 1 3-01 -0003450
E16rhet6s6gek : telefonszdm :

061231 421

-596

e-mail cim: (kdtelez6 megadnil) vezeto@makszemovi.hu
Vezet6j

6

neV alAir Asr a j ogosu lt k6pvise

A civif szeryezet banksz6mlasz5ma:
Ad6sz6 ma t 18221 390-1
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Civil szervezet tev6kenys6ge rdviden:
Az alapitvAny segiteni klv6nja a Budaorsi M6kszem Ovoda 6vodai nevel6munkAjAnak fejleszt6s6t, a
helyi program c6l- 6s feladatrendszer6nek teljesUles6t, az 6voda rendelkez6s6re 5116 tdrgyi feltetelek,
eszk6zok fejleszt6s6t, a nephagyom6ny6rz6s az 6vodai hagyomdnyok 6pol6sa felteteleinek
megteremt6s6t, a korszerU nevel6-oktat6s, az eg6szs6ges 6letm6dra nevel6s felt6teleinek biztositds6t,
a j6tsz6udvar fejleszteset 6s korszerUsit6s6t.
C ivi I

szervezet 2020. 6vi
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Az orszAgos j6rvdnyhelyzet okdn az Alapitvdny a 2020.6vre tervezett programjait nem tudta
megval6sitani.
Civil szervezet 2020.6vi tervezett, megval6sitdsra v616 programjai/ tev6kenys6ge
Az alapltvdny a2O2O.6vben mdr nem tervez megval6sitani programot.

:

Miik<id6si ktilts6gek t6teles felsorol6sa, melyekre t6mogat5st ig6nyel:
(pl: banki koltsdg, k0nyvel6i d{j, irodaszer, nyomtatvdny, telefon, internet, bdrleti dfj, nevezdsi

lg6nyelt 6nkormSnyzati tfmogat6s dsszesen: 1 20.000,- Ft
Nyilatkozat
A 368/2011. (X11.31.) Korm. rendelet 75.9 2 pontja atapj5n
Alulirott p1lyitzo az ali$biak szerint nyilatkozom arr6l, hogy
1. a tSmogat6si ig6nybenl pitlylzatban foglalt adatok, inform6ci6k

6s dokumentumok teljeskorfiek, val6diak,
hitelesek.
2. a civil szervezet nem 6ll joger6s v6gz6ssel elrendelt v6gelszdmolSs, felsz5mol5s alatt, ellene joger6s v6gz6ssel
elrendelt cs6deljdrSs vagy egy6b, a megszUntet6s6re irdnyul6, jogszab6lyban meghat6rozott elj6rSs nincs
folyamatban.
4. k6lts6gvet6si t6mogat6s tekintet6ben ad6levon6sijoggal nem rend
5. megfelelek az Aht. 50.g-6ban meghat6rozott k6vetelm6nyeknek. /

Kelt: Budadrs, 2020. szeptember 1 4.
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NYILATKOZ.AT
ak6zp6nzekb6l nyfjtott timogatfsok rltlithat6srigrlrt6l s26162007. 6vi CLXXXI. tiirv6ny
szerinti iisszef6rhetetlens6g, illetve 6rintetts6g fennillfsf 16l, vagy hi6nyfr6l
Buda<irsi M6kszem 6voda

AP6lyaz6 neve:
Term6szetes szemdly lakcfme

Sziilet6si helye, idej

:

e:

Gazdasdgi t6rsas6g eset6n sz6khelye:
C6giegyz6kszitma:
AdSszhma:
Kdpvisel6j6nek neve:

Egy6b szervezet eset6n sz6khelye:
K6pvisel6j6nek neve:
Nyilv6ntart6sba v6teli okirat szhma:
Nyilvrintart6sba vev6 szerv megnevez6se:

2040 Budarirs, Patk6 u. 2.
Yarga Szilvia

14.PK.60.0t0/20rr/6.
Pest Megyei Bir6s6g

Kijelentem, hogy szemdlyemmel, illetve ap6ly5z6k6nt megjeldlt szervezettel szemben akdzp6nzekb6l nyrijtott trimogat6sok Stl6that6shghr6l sz6l6 2007. 6vi CLXXXI. t0rv6ny (Knyt.)

-

6. $ (1) bekezd6se szerinti iisszef6rhetetlens6g
1. nem 6ll fenn vagy
2. fenndll az ...pont alapjrln

-

8. $ (1) bekezd6se szerinti 6rintetts6g
1. nem 6ll fenn vagy
2. fenndll az ...pont alapjdn

I

Az iisszef6rhetetlens6g vagy az 6rintetts6g alapjful szolgr{16 kiiriilm6ny leirisa:

Kijelentem, hogy az iisszef6rhetetlens6g-megsziintet6s6re az alilbbiak szerint int6zkedtem:

Kij elentem,

h o gy

az 6rintetts 69 k6zz6tfitel6t kii lii n iirlap

Kelt: Budaorc,2020. szeptember

kezdem6nyeztem.

14.

Al6f rrls/C 6 gszerii al6ir 6s

