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Tlszrelr KEDvEz tl ÉruyEZETT I

Hivatkozva a 7232U2L iktatószámon
tájékoztatom, hogy a fenti azonosító szá

Pályázati azonosító: 201108/O2562
Iktatószám: 2a76tl22
Tárgy: Határidő módosítása és
fethatalmazólevél bekérése
Előadó: npáthy Andrea
Előadó telefonszáma : 550-26O7

módosítási
ésben (továb

tárgyában
: szerződés)

71

(2foglalt támog atás elszámolási határid
ISMERETTERJ
A megval ósítás i időta
A pénzügyi elszámolásban be
támogatás kiutalásának dátumától fü

A köztünk érvényben lévő szerződés 3. és
törvény 48/^. § (3) bekezdése értelmében
érintett része változatlan marad.

Kérem, hogy a szerződésben foglalt feltételek

támogatási sze

Szókhely:' i085 Budapest, Gyulai Pál utca 13,

Telephely: 1 143 Budapest, Szobránc utca 6-8.

Levelezési cim: 1389 Budapest, Ft-. l28"

www,emet.gov.hu

szerinti szakmai beszámolót, a kapcsolódó
felhaszná@urq@-
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- időtartamra

hoz az NKA

dátuma - a

IM§ERl ERóFORRÁS
TÁMo§ATÁ5KEZILó
Kötelezetlsógváilalól

szántai iún
(20Z2,04,28, 13l28;33J

szőlő 20L1. évi CXCV.
nek a módosítással nem

dokumentumokat, valamint a
n

FrtuÍvau szíves figyelmét, hogy a szerződésmódosításhoz mellékelt felhatalmazőIevét
beérkezéséjg a folyamatban lévő pályázati támogatások utalására nem kerül sor.
A támogatási szerződés 73, pontja énelmében határidő mődosításra a
kedvezményezettnek csak egyszer van lehetősége. Ezt a lehetőséget ezennet kimerítette.
Jelen módosítás a hazzáférhetővé tételével hatályosul és elektronikus okiratként kerúl
kiadmányozásra.

Budapest,

Me!léklet:
- felhatalmazólevél
(visszaküldendő 2 aláírt, eredeti pld.-ban)
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Iktatószám:
Pályázati azonosító
Tárgy:
Ü9yintéző:
Melléklet:

30134/22lNKAI
201108/o2562
Fel hatal mazólevél bekérése
Apáthy Andrea
Felhatalmazólevé|

Tisztelt Kedvezményezett !

Kérjük, jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belúl küldje számlavezető által is aláírt
felhatalmazó levél 2 példányát postai úton, (A borítékon kérem, tüntesse a

Székhely: 1085 Budapest, Gyulai Pál utca 13.

Telephely: 1 143 Budapest, Szobránc utca ,

Levelezési cím: 1389Budapest, Pf. 128,

Wi,vw.eúet-gov-hu

Mellékletben küldöm a fenti azonosító számú támogatási szerződés részét képző felhatalmazó levelet.

Tájókoztatom, hogy az elszámolási határidő elfogadott módosításával összhangban a felhatalmazó
levél érvénvesséoi idejének meohosszabbítása szükséges.
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Pályázati azonosítÓ: 201 108/02562

FELHATALMAZO LEVEL

TIsztelt
OTP BANK NYRT.

(számlavezető neve, címe)

Megbízom/megbízzuk Önöket az alább megjelölt fizetési számlánk terhére a7 alább megnevezett
Kedvezményezett által benyújtandó beszedési megbízás(ok) teljesítésére a következőkben foglalt feltételekkel:

Fizető fél számlatulajdonos megnevezése;

Felhatalmazással éri ntett fizetési számlájának
pénzforgalmi jelzőszáma ;

1 1713005_20419888-

Kedvezményezett neve Nemzeti Kulturális Alap
Kedvezményezett fizetési számlájának

pénzforgaImi jelzőszáma :
1 0032000-00288767-00000000

A felhatalmazás időtartama: ....., év ...... hó ......,naptól - 2a27.09. 29.-ig,*
visszavonásig*.

aJ a beszedési megbízáshoz okiratot nem kell csatolni*

További feltételekx:
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d) fedezethiány esetén a sorba állítás időtartama legfeljebb 35 nap
e}

8 fell'atalmazás esak a Kedvezményezett írásbeli hgzzájárulásával vonható vissza

Kelt, eV hó ... nap

EURÓPAI PROTESTÁNS MAGYAR SZABADEGYETEM
EGYESÜLET

OTP BANK NYRT.

PAI PROTEST MAGYAR SZABADEGYETEM
EGYESÜLET

* nem kívánt rész törlendő


