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Tisztelt Civil Szervezet Vezetısége! 
 
 
Zirc Városi Önkormányzat Képviselı-testülete és az Ügyrendi, Helyi Közéleti, Kistérségi és Nem-
zetközi Kapcsolatok Bizottsága a helyi civil szervezetek és az önkormányzat együttmőködésé-
nek lehetıségeirıl, formájáról egyeztetı megbeszélést kezdeményez a városban mőködı szer-
vezetekkel, közösségekkel a kölcsönös párbeszéd és információáramlás, véleményegyeztetés 
kialakítása és folyamatossága érdekében. Közös városi érdekünk, hogy Zirc fejlıdése érdekében 
minél eredményesebben használjuk mindazon önkormányzati és civil kezdeményezéseket, erı-
forrásokat, amelyek eddig is kiemelkedı értékekkel gazdagították a város közéletét. 
 

Tisztelettel meghívjuk Szervezetük vezetıjét, képviselıjét  
az egyeztetı megbeszélésre  

2006. november 24-én, pénteken 18 órára az Ifjúsági Központba!  
Megjelenésére, szervezetük véleményére, javaslataira és a város érdekében eddig 

is végzett aktív közösségi munkájukra feltétlenül számítunk. 
 
Egyúttal kérjük, hogy a mellékelt adatlapot kitöltve szíveskedjék elhozni a találkozóra (vagy eljuttatni 
Encz Ilona ifjúsági és civil kapcsolatok referenséhez), hogy a városi civil adatbázis frissítésével is erı-
sítsük az együttmőködést, az információáramlást az Önkormányzat és Szervezetük között. 
 
(Esetleges akadályoztatását Encz Ilona referensnek szíveskedjék jelezni. (414-256, 30/543-9430) 
 
 
Zirc, 2006. november 16. 
 
 
A kölcsönösen eredményes együttmőködés reményében tisztelettel: 
 
 
 
 

 Ottó Péter     Dr. Varga Tibor   
polgármester    ÜHKKNKB elnök 
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ADATLAP 
 
 

1. A Szervezet pontos neve: ……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
2. A Szervezet tevékenységének meghatározása (fı tevékenységi kör, alapító okirat szerinti 

fı célok): ………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3. A Szervezet alapításának dátuma: …………………………………………………………………… 
4. A Szervezet létszáma (vezetıség, tagok): …………………………………………………………… 
5. Bírósági nyilvántartási szám (ha van): ………………………………………………………………. 
6. Cégbírósági bejegyzés száma (ha van): ……………………………………………………………. 
7. Közhasznúsági fokozat (közhasznú/kiemelkedıen közhasznú/nem közhasznú): ……………… 
8. Adószám (ha van): ………………………………………………………………………………………. 
9. Székhely: …………………………………………………………………………………………………. 
10. Levelezési cím (ha nem azonos a székhellyel): ……………………………………………………… 
11. Képviselı/k (aláírásra jogosult/ak neve és pozíciója): ………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
12. Kapcsolattartó neve, telefonszáma (esetleg mobil), fax-száma, e-mail címe: ……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
13. Számlavezetı bank neve és számlaszám: ………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
14. A Szervezet legfontosabb tevékenységei (pl. éves programok felsorolása): ………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
15. A Szervezet mőködésének forrásösszetétele és %-os arányai (pl. tagdíj, támogatások – ön-

kormányzat, helyi/egyéb – saját bevételek, pályázatok stb.): ……………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
16. A Szervezet pályázati lehetıségeinek bemutatása (mely szervezetekhez nyújta-

nak/nyújthatnak be pályázatokat - felsorolás): ………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
17. A Szervezet együttmőködésének formái Zirc Városi Önkormányzattal: ……………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
18. A Szervezet javaslatai a városi együttmőködések formáira (Önkormányzat, többi civil szer-

vezet, intézmények stb.): ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………. 


