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Támogat4' píogram elnevezése:
tzJA 1llt kiutalás NAv által

Támoggtó mégnéve2ésé:

Támogatás Íorrásá:

kÖzponti költségvetés B
önkormáír2aliköltsésvétés !

E
má6 qazdákodó D

Támogatás időtaltaÍna !oÍ' áv

Tárnog6Ési osszeg: 625 475

_ ebböl a táayévre iúó összeg: 623 475

- tágyévben félhaenélt összeg: 6?5 A75

_ lá.gyóvb€n ÍolyósÍtott tlssz€gi
625 475

Támoqatás típusa: visszatérítendó D viss2a ném téíiéndó I
TáÍeyévbób Í6lba32nillt ö33'69 Észl.t 2és. rogcÍm.nkénl

s2éméM

oologi ll25 475

625 475

Támogálá! iá'gyévl Í.lh.sznárágának 3zöv.9.3 b.mut tá!á:
\ NAv 2ol3 &.bén fand ó332a9ét utiltá áL EbbÓl ledeztilk r ÍlhabilitaciÖs romagyatoíta vézstö ta'É' ltilld kozÖl duál
2l514..fÚ vdamlm részbén ateÍembéÍt.ti dij kiÍzéléséb3n ls soglt lL

Az uzl.ü .vo€n v.gzcll rooo EEK.nys.géÍ.5 Prog
{ nozg{$€rápiás gryakorl.tol€Í tlail 2'3 atlálommal lome'úr s3gtiga'á'll Y.!.2lüt

9izonÍtortan 
'ó' 

m3n a resztt.vi'k lgfuz3é9aik mégör2é3€ éÍdéfébgn mozoqnák.
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Támooatási program elnevezése:

TáfiooaÚ nr€gíevezésé: /állalkozölq magánszemályek

krzponli kö|tségvetés I
ÖnkonÍáí|yzatikt'tségvetés !

!
má6 gazdáJkodó B

Támoqatás Í'ótarlama_ aoli} év

Támogatási (!ssz€g:
159 otto

- ebből a tárgyév.e jutÓ Összeg: 159 000

- tárgyévh€n Íelhasznált összeg: 159 tXtO

- tíqyévb€n lolyó€ltott Össz€g:
159 0{)0

TámogaÉs tÍpusa ! üsva ném térÍtendó m

Íá'gyóvbG''élh!3z'á|t óssz.g Éazt€t zóa.logcím!'ként

s2emélyi

Dologi
159 0ü}

r59 orx)

Támogatá! tá'gyavi Í€lha3znltá.ánlk 3zör9.s bomurfi&!:
<él vallalkouág 1ooé lt. !tmogd3, néhány m.!Énsz3mály Pádlg 59é.'t iámogáá9r nylriolÍ al'piiÉnyunknák.
{z összégá a reÍ€mbéÍleti dlj kiÍzgt€sáÍg ÍoÍdhorfuk"

Az ua€o avDÓn vcqizétt loDo Lv.lcny..9.'( o3 Prog
{ mozqÉst!ápiás tom.orFkorldok Yégzésénez tomar.'mst bar.lonk. A k'pot ös3z.gét. bérléd dU lie{lézésére

szÍv. ós ÉÍb€t q.k
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