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Alapadatok

.

.
Pályázó adatai

.

.
Kötelezettségvállaló

.

Pályázati azonosító NEMZ-TAB-15-0210

Pályázati kategória kódja NEMZ-TAB-15

Pályázati kategória megnevezése Nemzetiségi táborok 2015. évi költségvetési támogatása

Iktatószám

EPER iktatási azonosító EMET-2015-30362

Iktatás dátuma 2015.01.29

Státusz Aláírt, megkötött szerződés

Pályázó neve Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Pályázó jogi státusza Egyéb fenntartású intézmény

Pályázó országa Magyarország

Régió Közép-Dunántúl

Megye megnevezése Fejér

Irányítószám 8000

Település Székesfehérvár

Utca, házszám Petőfi S. u. 5.

Telefonszám 06-22-795-241

Kötelezettségvállaló a pályázóval azonos Nem

Köt. vállaló neve Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Köt. vállaló e-mail ugyfelszolgalat@klik.gov.hu

Köt. vállaló telefonszáma 0617951170

Köt. vállaló adószáma 15799658-2-41

Belföldi-külföldi pénzintézet Belföldi

Köt. vállaló pénzintézet Magyar Államkincstár

Köt. vállaló bankszámlaszám 10032000-00329307-00000000

Devizakód HUF

Köt. vállaló swiftkódja

Köt. vállaló jogi státusza Központi költségvetési szerv (pl. ÁNTSZ)

Köt. vállaló statisztikai számjel

Köt. vállaló intézményi azonosító (OM azonosító)

Köt. vállaló székhely ország Magyarország



Köt. vállaló székhely irányítószám 1051

Köt. vállaló székhely település Budapest

Köt. vállaló székhely utca, házszám Nádor u. 32.

Köt. vállaló levelezési cím azonos a székhellyel Igen

Köt. vállaló levelezési név

Köt. vállaló levelezési ország Magyarország

Köt. vállaló levelezési irányítószám

Köt. vállaló levelezési település

Köt. vállaló levelezési utca, házszám

Köt. vállaló hivatalos képviselője Hanesz József

Köt. vállaló hivatalos képviselője önállóan igen

Köt. vállaló hivatalos képviselője

Köt. vállaló hivatalos képviselője önállóan nem

Köt. vállaló hivatalos képviselője

Köt. vállaló hivatalos képviselője önállóan nem

Köt. vállaló aláírója Hanesz József

Köt. vállaló aláírója önállóan igen

Köt. vállaló aláírója

Köt. vállaló aláírója önállóan nem

Köt. vállaló aláírója

Köt. vállaló aláírója önállóan nem

Köt. vállaló működési szint Országos

Helyi nem

Budapest nem

Bács-Kiskun megye nem

Baranya megye nem

Békés megye nem

Borsod-Abaúj-Zemplén megye nem

Csongrád megye nem

Fejér megye igen

Győr-Moson-Sopron megye nem

Hajdú-Bihar megye nem

Heves megye nem

Jász-Nagykun-Szolnok megye nem

Komárom-Esztergom megye nem

Nógrád megye nem

Pest megye nem

Somogy megye nem

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye nem



.
Számlatulajdonos

.

.
Projektadatok

.

Tolna megye nem

Vas megye nem

Veszprém megye nem

Zala megye nem

Köt. vállaló bírósági nyilvántartási szám

Köt. vállaló bíróság neve -

Köt. vállaló bírósági nyilvántartásiba vétel időpontja

Köt. vállaló civil szervezet jogállása Nem közhasznú

Köt. vállaló közhasznúsági nyilvántartásba vételi bejegyző végzés
száma

Köt. vállaló közhasznúsági nyilvántartásba vétel időpontja

Számlatulajdonos a pályázóval azonos Nem

Számlatulajdonos neve Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Belföldi-külföldi pénzintézet Belföldi

Számlatulajdonos bankszámlaszáma 10032000-00329307-00000000

Számlatulajdonos pénzintézete Magyar Államkincstár

Devizakód HUF

Számlatulajdonos swiftkódja

Számlatulajdonos bankszámlaszámának országa Magyarország

Számlatulajdonos IBAN

Számlatulajdonos külföldi címe

Számlatulajdonos külföldi pénzintézet neve

Számlatulajdonos külföldi pénzintézet címe

Projekt címe Életképek- Leben bringen in Heimatmuseum

Projekt kezdete 2015.05.01

Projekt vége 2015.10.31

Megvalósulás helye - ország Magyarország

Megvalósulás helye - település Vértesboglár

Kapcsolattartó személy mobil száma +36-20-4175621

Kapcsolattartó személy neve Terjékné Hadlacki csilla

Kapcsolattartó személy telefonszáma 3622354104

Kapcsolattartó személy e-mail címe igazgato@vbisk.t-online.hu



.
Pénzügyi adatok

.

.
Információs adatok

.

.
Költségvetés

.
Bevételek

.

Kért összeg 250000

Érvényes eredeti kért összeg 350000

Önrész összege 0

Önrész aránya a kért összeghez képest (%) 0,00

Önrész aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 0,00

Más államháztartási támogatás összege 0

Összes bevétel 250000

Összes kiadás 250000

Igényelt összeg aránya a projekt összbevételéhez képest (%) 100,00

Megítélt összeg 250000

Aktuálisan megítélt összeg 250000

Összes lemondott összeg

Összes visszavont összeg

Összes hátralévő kifizetés 0

Összes kifizetett összeg 250000

Összes befizetett támogatás 0

Összes befizetett kamat 0

Egyenleg 0

Munkaforma Tábor

Program nyelve német

Program weboldala

Szeretné, hogy programja nyilvános legyen? nem

BEVÉTEL TÍPUSA ÖSSZEGE

A SAJÁT FORRÁS 0

A1 Készpénzben áll rendelkezésre 0

A2
Államháztartáson kívüli támogatás (nem
számítható készpénzes saját forrásként)

0



Kiadások

.

A3
Költségvetési szervnek v. irányító szervének
költségvetésében a pályázati célra
előirányzott összeg

0

A4 Nem készpénzben áll rendelkezésre 0

B
ÁLLAMHÁZTARTÁSBÓL SZÁRMAZÓ
EGYÉB TÁMOGATÁSOK

0

B1 Állami költségvetésből származó támogatás 0

B2 Önkormányzati támogatás 0

B3 Egyéb támogatás 0

T
JELEN PÁLYÁZATON IGÉNYELT
TÁMOGATÁS

250000

Z PROJEKT ÖSSZBEVÉTELE 250000

A
KÖLTSÉG/KIADÁSN
EM MEGNEVEZÉSE

Tételek részletezése
I. Támogatásból
fedezett kiadások (Ft-
ban)

II. Önrészből és
egyéb támogatásból
fedezett kiadások

III. Összérték
(III.=I.+II.)

A DOLOGI KIADÁSOK 250000 0 250000

A1
Ingatlan üzemeltetés
költségei

0 0 0

A2
Jármű üzemeltetés
költségei

0 0 0

A3
Egyéb eszközök
üzemeltetésének
költségei

0 0 0

A4
Adminisztráció
költségei

0 0 0

A5
PR, marketing
költségek

0 0 0

A6 Nyomdaköltség 0 0 0

A7
Kommunikációs
költségek

0 0 0

A8
Honlap karbantartás
költségei

0 0 0

A9
Szakkönyvek,
folyóiratok költségei

0 0 0

A10
Rendezvényszervezé
s költsége és
részvételi díj

0 0 0

A11
Utazás-, kiküldetés
költségei

Autóbusz bérlés
Budaörs

50000 0 50000



A12
Szállás-, étkezés és
élelmiszer költségei

Étkezési költség 1500
Ft/fő/ nap- nem helyi
programnál éttermi
árakkal- a többi
napon részben
tájjellegű ételek
előállításához
szükséges anyagok
beszerzési árával
számoltunk.
Szállásköltség a
pályázattal
kapcsolatban nem
merült fel, mert a
Tájház udvarán
sátorozással oldjuk
meg,a közüzemi
költségeket a
nemzetiségi
önkormányzat
vállalja.

150000 0 150000

A13 Szállítás költségei 0 0 0

A14
Munka-, védőruha,
védőfelszerelés
költségei

0 0 0

A15
Egyéb beszerzések,
szolgáltatások

Foglalkozások
anyagaiBelépőjegyek
JutalomtárgyakA
belépőjegyek árait az
Interneten jelenleg
fellelhető adatokból
kalkuláltuk.

50000 0 50000

B

BÉRKÖLTSÉGEK ÉS
SZEMÉLYI JELLEGŰ
EGYÉB
KIFIZETÉSEK

0 0 0

B1 Bérköltség 0 0 0

B2
Megbízási jogviszony
díja (bérszámfejtett)

0 0 0

B3
Egyszerűsített
foglalkoztatás
költsége

0 0 0

B4

Önkéntes
foglalkoztatás
költségei (önkéntes
foglalkoztatásáról
szóló törvények
alapján, önkéntes
tevékenysége
ellátása
közben/érdekében
felmerült költségek)

0 0 0



.
Döntés

.

.
Tevékenység bemutatása

.
Nemzetiség

német

A pályázat célja szerinti programot érintő eddigi tevékenységének rövid bemutatása (max 2000 karakter)

A pályázat célja, hogy :•tanulóink nyerjenek betekintést a magyarországi németek jelenébe és múltjába élmények alapján, szerezzenek

alapvető ismereteket elődeik életéről és mindennapi munkájáról•tudatosuljon bennük – különösen a nyelv és a szokások terén – az

emberek mássága •tudjanak a nyelvjárás és az irodalmi nyelv létezéséről. Gyűjtsenek nyelvjárási szavakat és ismerjék a német nyelv

változatait saját szintjükön•kapjanak indíttatást mesék, dalok, játékok gyűjtésére és megtanulására, ismerjék meg a népköltészet értékét és

szépségét •mutassanak érdeklődést őseik kultúrájának megismerésére a hagyományok játékos felelevenítésén keresztül, készítsenek

(barkácsoljanak) tárgyakat, ismerjék használatukat. Ismerjék fel a hagyományápolás fontosságát.Hagyományőrző és szabadidős

programjainkat a szülők, a Német Nemzetiségi Önkormányzat és a helyi nemzetiségi tánccsoport együttműködésével

szervezzük.Tevékenységeink:Tanmenetek készítése, kiegészítve a helyi sajátosságokkal.A tehetséges tanulók felkészítése nyelvi

versenyekre, a nyolcadik osztályosok segítése a pályaválasztásban és felkészítésük a továbbtanulásra.A Neue Zeitung és más német

nyelvű lapok rendszeres olvasása, az újságban megjelenő pályázati lehetőségek kihasználása.Német nyelvű filmek, színdarabok

megtekintése.Bemutató- és nyíltórák tartása szülőknek, nevelőknek.A partnerkapcsolatok további ápolása.Nemzetiségi adventi műsor

rendezése.Az iskolai rendezvényeken német nyelvű műsor biztosítása.A tantermekben a dekoráció is utal a nemzetiségi jellegre.Márton

napi lampionos felvonulás és táncház megrendezése.Német nyelvű szavalóverseny rendezése.A megyei nemzetiségi vetélkedő

megrendezése minden év májusában.Húsvéti népi játékok megismerése tavaszi szünet előtt.Német játékdélutánok szervezése

évszakonként.Kézműves délutánok tartása ünnepek előtt.A tananyagba beépítjük községünk népszokásait, amelyek nemzetiségi kultúránk

szerves részét képezik.

.
Program leírása

.
A tábor tervezett programjának, költségvetésének bemutatása, célja és várható eredményei.

A program hogyan illeszkedik a hazai nemzetiségi oktatásban résztvevő tanulók tantervéhez, hogyan szolgálja az anyanyelvi

nyelvismeretek, a nemzetiségi népismeret bővítését, a nemzetiségi kulturális hagyományok továbbadását, ápolását? (max. 2000 karakter)

Községünk iskolájában közel négy évtizede folyik német nemzetiségi nyelvoktatás. Célunk, hogy tanulóink a tanórákon kívül is

Z
PROJEKT
ÖSSZKÖLTSÉGE

250000 0 250000

Döntés indoklása

Döntés dátuma 2015.04.20

Megítélt összeg 250000

Döntési kikötés



ismerkedjenek meg nemzetiségük szellemi, anyagi kultúrájával. A hagyományápolás kiemelt feladataink közé tartozik. A nyelvi- és

tánctábor létrehozásának elsődleges célja, hogy a gyerekek természetes környezetben hallják és használják a német nyelvet és a

gyakorlatban is kipróbálhassák a tárgyi eszközöket, megismerjék és elsajátítsák a tánckultúrát.A tábor főbb eseményei, programjai a Tájház

épületének helyiségeiben zajlanak. A parasztház beosztása szerint haladva, az ott végzett családi tevékenységeket elevenítjük fel,

visszatérünk a régmúlt időkbe. A résztvevők a faluban élő és a nemzetiségi nyelvet beszélő felnőttek útmutatásai alapján kipróbálják az

eszközöket, korhű ruhákat öltenek magukra, egy- egy eseményről fotókat készítünk, régies stílusban. A népi kultúrában természetes

folyamat volt a gyermekek belenevelődése a felnőtt életbe. A szülőktől ellesve tanulták meg egy-egy munka fortélyát. Azt, hogy hogyan

éltek, mivel játszottak, hogyan töltötték mindennapjaikat régen a gyermekek azt sajnos egyre kevesebb felnőtt tudja már megosztani velük.

A tábor programja lehetőséget ad arra, hogy a táborozók eredeti környezetben tudják megtapasztalni az elődjeik életével kapcsolatos

teendőket. A még élő átörökítők részvételével ezen a héten mindent megteszünk azért, hogy ne vesszenek a feledés homályába a múlt

értékei. Legfőbb célunk, hogy a múlt újraélésével, élettel töltsük meg az ódon falakat. 

A tábor kezdő időpontja

2015.06.22

2015.06.28

A tábor záró időpontja

7

A tábor napjainak száma

Magyarország

A tábor helyszíne (ország)

Vértesboglár

A tábor helyszíne (település)

Petőfi utca 53.

A tábor helyszíne (út/utca/tér, házszám)

Életképek- Leben bringen in Heimatmuseum

A tábor témája

.
Program ütemezése

.
A tervezett tábor 1. napja

2015.06.22

A tervezett tábor 1. napjának helyszíne

Vértesboglári Német Nemzetiségi Tájház

A tervezett tábor 1. napi programjának rövid leírása

Belépünk az épületbe. A konyha. Sváb nyelvű receptek értelmezése, eszközök, anyagok összegyűjtése, ételek elkészítése. Kóstolás.

A tervezett tábor 2. napja

2015.06.23

A tervezett tábor 2. napjának helyszíne

Vértesboglári Német Nemzetiségi Tájház



A tervezett tábor 2. napi programjának rövid leírása

A tiszta szoba. Családi fotók. Élő családtagok történetei, nagyik, dédik meséi. Az élet fordulói. Öltözetek felpróbálása. Lakodalmas menet,

menettánc.

A tervezett tábor 3. napja

2015.06.24

A tervezett tábor 3. napjának helyszíne

Vértesboglári Német Nemzetiségi Tájház, Vértesboglári Temető

A tervezett tábor 3. napi programjának rövid leírása

Régi fotók alapján a múlt felidézése, temetői feliratok vizsgálata. Kálvária domb, stációk. kitelepítettek emléktáblájának koszorúzása.

A tervezett tábor 4. napja

2015.06.25

A tervezett tábor 4. napjának helyszíne

Budaörs Bleyer Jakab helytörténeti gyűjtemény "Heimatmuseum", Kő-hegy, Kálvária

A tervezett tábor 4. napi programjának rövid leírása

Honismereti projektnap. Budaörs emlékhelyeinek megismerése. Honismereti óra tematikus tárlatvezetéssel.

A tervezett tábor 5. napja

2015.06.26

A tervezett tábor 5. napjának helyszíne

Vértesboglári Német Nemzetiségi Tájház, Boglártanya

A tervezett tábor 5. napi programjának rövid leírása

Gang és a hátsó szoba. Ezekben a helyiségekben fellelhető eszközök megismerése, kipróbálása. Fonás, szövés, kendertörés, mángorlás.

Gyalogtúra Boglártanyára. Kézi aratás, marokszedés, kézműves tevékenység, arató koszorú készítése.

A tervezett tábor 6. napja

2015.06.27

A tervezett tábor 6. napjának helyszíne

Vértesboglári Német Nemzetiségi Tájház, Kazán-hegy, Hosszú árok, Kútföld

A tervezett tábor 6. napi programjának rövid leírása

Túra a Kazán-hegyre. Gyümölcsszedés, szörpkészítés hagyományos recept alapján. Helyi védelem alá vett pincesorra történő látogatás.

Szőlészet, borászat fellelhető eszközeinek megtekintése.

A tervezett tábor 7. napja

2015.06.28

A tervezett tábor 7. napjának helyszíne

Vértesboglári Német Nemzetiségi Tájház

A tervezett tábor 7. napi programjának rövid leírása

Aratóbál. Kocsiszín feldíszítése az elkészült "régi" fotókkal, aratókoszorúval. Zenés, táncos mulatság a hét során tanult táncok bemutatása. 

További napok időpontja, helyszíne, programja

.
Indikátorok



.
A tábor adatai

Magyarországi oktatásban résztvevő tanulók száma (fő)

20

Részt vevő kísérők száma (fő)

4

Szervezők létszáma a pályázó szervezet részéről (fő)

8

Előadók létszáma (fő)

0

Bevont külső szakemberek létszáma (fő)

2

Együttműködő civil szervezetek száma (db)

0

.
Kötelező mellékletek

.
Kérjük, csatolja a következő dokumentumokat az EPER "Dokumentum beküldő" menüpontjában:

Létesítő okiratot (alapító okirat, alapszabály, nemzetiségi önkormányzatok törzskönyvi nyilvántartásba vételéről szóló kivonata),

amennyiben a pályázó azt még nem töltötte fel az EPER-be, illetve ha a korábban feltöltöttben változás történt. 

FIGYELEM! Nemzetiségi önkormányzatok esetében a 2014. évi alakuló ülés jegyzőkönyve, állami fenntartású oktatási intézmények

részéről a KLIK-azonosítót és a nemzetiségi oktatás végzését tartalmazó nyilatkozat benyújtása kötelező.

Nyilatkozom, hogy a létesítő okiratot (alapító okirat, alapszabály másolata) az EPER "Dokumentum beküldő" menüpontjában korábbi

nyertes pályázatomhoz már csatoltam, és azóta változás nem történt.

NEM

Jogi helyzetet igazoló dokumentum (bírósági nyilvántartásba vételről a megyei/fővárosi bíróság által kiállított, a civil szervezet bírósági

nyilvántartási adatairól szóló kivonatot; nemzetiségi önkormányzatok, valamint költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartásba vételéről

szóló kivonatot, cégkivonatot.) 30 napnál nem régebbi eredeti példányának szkennelt változatát.

FIGYELEM! KLIK-intézmények esetében a jogi helyzet igazolására nincs szükség.

Kérjük, csatolja a következő dokumentumokat:

A szervezet hivatalos képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya, vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája, vagy a

számlavezető pénzintézet által vezetett aláírási kartonja másolatának a számlavezető pénzforgalmi intézmény által hitelesített eredeti

példányának szkennelt változata.

aláírási címpéldány.pdf

Az igényelt támogatási összeg alapjául szolgáló árajánlat és/vagy az igénylő költségeit igazoló egyéb dokumentum:

árajánlat-utazás0001.pdf

A pályázati díj befizetését igazoló bankkivonat másolata, banki igazolás, internetes számlatörténet. A csatolt dokumentumnak jól láthatóan

tartalmaznia kell a NEMZ-15 felhívás megjelölést és a pályázó szervezet adószámát, vagy EPER felhasználó nevét.



bankkivonat.pdf

2015. pályázati évben az igényelt támogatás szöveges indoklását a költségvetés „Tételek részletezése” megnevezésű oszlopába kell

felvezetni.

Hitéleti tábor esetén az egyházi jogi személy képviselőjének, vagy meghatalmazottjának részvételi szándéknyilatkozata

.
Nyilatkozatok

.
1. Nyilatkozom, hogy a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljeskörűek, valódiak, hitelesek.

2. Nyilatkozom, hogy az adott tárgyban támogatási igényt korábban vagy egyidejűleg nyújtottam be.

nem

A A BENYÚJTOTT TÁMOGATÁSI IGÉNYT (PÁLYÁZATOT) ELBÍRÁLÓ SZERVEZET NEVE

A TÁMOGATÁSI IGÉNY BENYÚJTÁSÁNAK IDŐPONTJA

A TÁMOGATÁSI IGÉNYBEN MEGJELÖLT ÖSSZEG

ELNYERT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE

3. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős

végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban.

4. Nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, a köztulajdonban álló

gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényben foglalt közzétételi kötelezettségének eleget tett, és jogi személy vagy

jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén átlátható szervezetnek minősül.

5. Nyilatkozom, hogy amennyiben az általam képviselt szervezet nem minősül átlátható szervezetnek, vállalom, ennek határidőben történő

teljesítését.

6. Nyilatkozom, hogy a 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet szerint vizsgálandó jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet

adatait rendelkezésre bocsátom.

7. Nyilatkozom a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a alapján, hogy aki

a) a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,

nem

b) kizárt közjogi tisztségviselő,

nem

c) aza)–b)pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója,

nem

d) aza)–c)pontban megjelölt személy tulajdonában álló gazdasági társaság,

nem

e) gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező

olyan szervezeti egysége, amelyben aza)–c)pont alá tartozó személy vezető tisztségviselő, az alapítvány kezelő szervének, szervezetének

tagja, tisztségviselője, az egyesület, az egyházi jogi személy vagy a szakszervezet ügyintéző vagy képviseleti szervének tagja,

nem

f) egyesület vagy szakszervezet, illetve ezek önálló jogi személyiséggel rendelkező azon szervezeti egysége, valamint az egyházi jogi

személy,



fa) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben együttműködési megállapodást kötött vagy tartott fenn Magyarországon bejegyzett párttal,

nem

fb) amely a pályázat kiírását megelőző 5 évben párttal közös jelöltet állított országgyűlési, európai parlamenti vagy helyi önkormányzati

választáson,

nem

g) a részvételből való kizártságának tényét az erre rendszeresített honlapon közzétették. 

nem

Amennyiben az érintettség fennáll, úgy a pályázat benyújtásával egyidejűleg e körülmény közzétételét kezdeményeztem. A közzétételi

kérelem (a nyomtatvány letölthető a www.kozpenzpalyazat.gov.hu oldalról) digitális hitelesített példányát a pályázathoz csatolom

8. Nyilatkozom, hogy az elszámolás alapjául szolgáló dokumentumok az alábbi címen lelhetők föl

Megnevezés:

Vértesboglári Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola

Irányítószám:

8085

Cím:

Vértesboglár, Alkotmány utca 14.

9. Nyilatkozom, hogy a változás-bejelentési kötelezettséget magamra nézve kötelezőnek ismerem el és ennek alapján a benyújtott

dokumentumokhoz képest bekövetkező változásokat 8 napon belül a Lebonyolító felé benyújtom. 

10. Nyilatkozom, hogy a jogosulatlanul igénybe vett támogatás összegét és annak kamatait a hatályos jogszabályokban foglaltak szerint

visszafizetem

11. Nyilatkozom, hogy a támogató által előírt biztosítékokat rendelkezésre bocsátom legkésőbb megítélt költségvetési támogatás

folyósításának a támogatási szerződésben meghatározott időpontját megelőző ötödik napon (a szerződéskötés idejére azonban

benyújtandó a papíralapú eredeti dokumentum is).

12. Nyilatkozom, hogy a költségvetési támogatás tekintetében adólevonási joggal szervezetem rendelkezik.

nem

13. Nyilatkozom, hogy csatolom a pályázati díj megfizetéséről szóló igazoló szelvény vagy számlakivonat másolatát.


