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Krizz6t6teli lista

Szervezeti, szem6lyzeti adatok
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Ldmpds 92 Kozhasznd Alapitvdny
27L4Yalko, Arany J6nos dt 15,
067013t9 s6 43
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A kozfeladatot ell5t6 szerv hivatalos neve, sz6khelye, postai cime, telefon- 6s telefaxszdma,
elektronikus lev6lcime, honla pja, Ligyfdlszolgd lat6 na k e16rhet6s6gei
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n kozfeladatot ell6t6 szerv szervezeti fe16pit6se szervezeti egys6gek megjelol6s6vel, az egyes

ld, Szervezeti es M(kod6si Szabiilyzat

j szervezeti egys6gek feladatai

https://la
A kozfeladatot ell;it6 szerv vezet6inek 6s az egyes szervezeti egys6gek vezet6inek neve,
beosztdsa, el6rhet6s6ge (telefon- 6s telefaxszdma, elektronikus lev6lcime)

Sza

testlilet l6tszdma, osszet6tele, tagjainak neve, beosztdsa, el6rhet6s6ge
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b6 Orsolya

06701319 s6 43

A szervezeten beltjl illet6kes rigyf6lkapcsolati vezet6 neve, e16rhet6s6ge (telefon- 6s
telefaxszSma, elektronikus lev6lcime) ds az tigyf6lfogadiisi rend
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Varga Zoltiin elndk
0670/33s 47s7
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Testiileti szerv eset6n
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Hdtf6-P6ntek (8-16 6ra)

I ld. Szervezeti 6s

M(kod6si Szabdlyzat, Alapit6

Okirat
L-Faber Manufaktira Foglalkoztato Nonprofit
Kozhasznd Korliitolt Fele l6ssig[i Tiirsasdg
Varga Zoltdn, rigyvezet6

:2133 526dliget, Bocskai u.28./A

'
A kozfeladatot elldt6 szerv tobbs6gi tulajdondban dl16, illetve r6szv6tel6vel mfikod6 gazddlkod6
szervezet neve, sz6khelye, e16rhet6s6ge (postai cime, telefon- 6s telefaxszdma, elektronikus
lev6lc[me), tev6kenys6gi kore, k6pvisel6j6nek neve, a kozfeladatot ell5t6 szerv r6szesed6s6nek
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06701335 4757
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Ldmpds Rehabilitdcids 6s Szolgdltat6 tlt.
Varga Zoltdn, r-igyvezet6
',

2tL4Valko, Arany Jdnos 0t 15.
06 7O/33s 4757
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, Pest Megyei Kormdnyhivatal, Budapest
A kozfeladatot elldt6 szerv felettes, illetve feliigyeleti szerv6nek, hat6s:igi dont6sei tekintet6ben F6vdros Kormdnyhivatala, Fejer Megyei
a fellebbez6s elbir6ldsdra jogosult szervnek, ennek hidnydban a kdzfeladatot elldt6 szerv felett
i Kormdnyhivatal, Szocielis es Gyerme kvcdclmi
torv6nyess6gi ellen6rz6st gyako116 szervnek az 1, pontban meghatdrozott adatai
F 6igaz.gatos6g, Ma gya r Al la m ki ncst;i r, Al la m i
; Szdmvev6sz6k
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Ldmpds 92 Kiizhasznfi Alapitvdny I Cim: 21.1.4Valko, Arany J. rit 15. I Telefon: 06 t/239 6690
Mobil: +3670/319 5643 | lroda: 2132God, Toboz utca 2. I E-mail: lampasrj:rr-rhelvC*.Jr,rnaii.!,qrl

Web: www.lampasg2.hu
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Kozz6t6teli lista

Tev6kenys6gre, m(ktid6sre vonatkoz6 adatok

il.

A kozfelaclatot ell6t6 szerv f'eladatdt, hat6skorit tis alaptevikenysegdt mcghatiirozci,

a szervre

vonatkoz6 alapvetti.iogszabdlyok, kcizlogi szervezetszabilyoz6 eszkozok, r,alamint a szervezeti is
miikodijsi szabitlyzat vagy iigyrencl, az adatr,6dclnti 6s adatbiztonshgi szabdll,zat hatflyos is lclies
:
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ld. Szervezeti cs Mtikddrjsi

Sznbirl1,7n1,

Alapit6

Okirat, Adatvddelmi 1'6.jcl<oztatri

szdvege
I

A kozf'eladatot ell6t6 szerv

61tal nyri.itott vagy koltsdgvetdsdbol flnanszirozott kozszolgdltatdsok

rregnevezdse, tartalma, a kozszolg6ltat6sok igdnybevdteldnek rend.le, a kozszol96ltatdsirt
flzetend6 dij mdrtdke, az abb6l adott kedvezrndnyek

i
;

Timogatott Lakliat6s
Ertelmi Fogyatdkosok Lak6otlhonzii (ripol6gondoz6 ds rehabilitricios cdl{i)
Csalddok Atmeneti Otthona
Tlmogat6 Szol96lat
Fc j leszt(i I'oglalkoztatlis

n tcsliileti

szctv rlottti'sci elokiszitcscrrck rcnd.lc. az iillarrrpolgili liozlcrrriiliotli's (vilcrrri'u1czi.s1
nt6d.ia, elirir6si szabill,ai, a testtileti szelv i.ilescinek helye. ide.ie, tovhbbh nyilv6nosstiga. dontesei,
tildsinek.iegyzokonl,vsi, illctve osszelbglaltii; a tcstiileti szerv szavaziiszinak aclatai, ha czt
.i oeszabdf f nem kolldtozza

A ktjzdrdekii

ir6nyul6 ig6nyek intdzdsdnek lenclje, az illetdkes szervezeti
egysdg neve, eldrhct6sdge, az infbrm6ci6s.jogokkal ibglalkoz6 szelt.r6ly neve
adatol< megismerdsdre

A kozleladatot ell6t6 szerv tevdl<en1,s[g[1c vonatl<oz6,.iogszabdlyon alapul6 statisztikai
ad atgyii.l tcis eredmenyci, id(i bel i viil toz6su l<

A kozlr'latlrlot cllatri

szet'v kczeldscbr:n

livo

kozerclcku adatok lL'lltaszrrilisir.r, Itasznositisir.a

vonatkoz6 6ltal6nos szerzoddsi l'eltdtelek

1il.

lcl. Szelvezcti cs Mtil<oclcsi Szabrilyz-at

Szab6 Orsolya
L6nrp6s 92 Kiizhaszni Alapitvziny
:06 70t319 5643
r

:

lilnna:!rdrch-,ri,Il:lril,r:qrl

:

KSI I, negyeddvente, ivcnte

ld. Kdzdrdekii Adatszolgdltatirsi Szab6lyzat

Gazddlkodiisi adatok

A kdzf'eladzitot ell6t6 szerv dves koltsdgvetise, sz6mviteli tdrvdny szerint besz6urol6.la vagy ives
koltsegvetds besz6mol6.ia

A kdzfeladabt ell6t6 szelvnel lbglalkoztatottak ldtszlmdra

I

d. : h !l nr,/ll"affpl:r,sg2_"ll/r:-rll un kt !.sIL!

clo kr"rtUen

turnoli,i

ds szemdlyi .juttatdsaira vonaLkozr5 dsszesitett

adatok, illetve osszesitve a vezet6k ds vezet6 tisztsegviselok illetminye, nrunkabere, is rendszeres
.iuttat6sai, r,alamint kdltsigtiritdse, az egydb alkaLrazotlakrral< nl,irltott.juttattisol< fiijt6.ja cs ntdrtdke

kdzhaszn[rshgi .lelentis (beszhnrol6)

6sszesitve

az elbi16liisr6l kdszitett ernldkeztetrik. pdlyazal eredrninye
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Az Eur6pai Uni6 tdmogaths6val rregvzrl6su16 fb.ilcsztdsek leirdsa, azazokt'avonatkoz6

szerz6disel< I ld
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