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l. tábla

Összesítő adatlap

a 20l5. évi lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatási támogatás igényléséhez

Í '. ' . i.-* ', --+-ni U E t\ \ /; L't

d./ e_mail címe: zankaph@t-online.hu

f .l ugyintéző telefonszáma:

f'l számlavezető bank neve: Kinizsi Bank ZRT

g.l számlaszáma: 7 3200062- 1 1 20003 9-0 0000 000

Filep Miklós

z. A benyrijtott támogatási igény összevontan

a. l iv őv íz- szolgá l tatás

b.l áfuettvíz

d./ A benyújtott támogatási igény (a+b+c) összesen

7311,9

3. A támogatott ív óvíz-szo|gá|tatást v égző víziközmű-szolgáltató :

a./ neve: Dunántúli Regionális Víznű ZRT

b./ címe: 8600,Siófok Tanácsházu- 7 .

c./ telefonszáma;

d.l apályázat összeáLlitásáélt felelős neve: Páble Péter

f'i miiködési e ngcdél,v r'agy a közérdekii benyújtott kérelem
iizenreltetésre kőteiező ha|{sozat száma;
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Z ánka Köz ség Önkormányzata (K S H t<o o : t qYditgn,'
részére (a továbbiakban: Kedvezrn

Képviselője neve: Filep Miklós 
e"'']{ o

Gesztor: Nem ;*',,. ]:
x*.,,,:: *Ut4#

A Magyaro rszág2015.e'i r.&ftntl költségveté.e.ot .roto lffiT'.*ro.'un, (tovr{$,,!iak-
ban: Kvtv') IX' fejeze^t Helyi"önkorm anyzat9ktámogatásaÍ; l. clrn H"Iyi á"L"r''}jyrutot r.;-'egészító támogatásai :. s4lflmri',fnelléklet, I' Helyi t:nlrorpt=g;fuutot -u[tiaési célú É.j,qlégi'.fg!
si támogatásai, l. Lakossági'yíi- és csatornaszolgiáltalas-tff"úatasa jogcímen 

"i.''.';.f ;d;-tendo támogatásban részesüi]' q e - 
':- s

;:,1:'i:Tf]gaITaW''raÍorditasalnak csotk$ÍÉpffi a 2015. június 9-én köai&'iti pályázatiKttrasban sze1eplo fe]tételek szerint meghátároött ménékbón támogatásrcaT u telepiilésiönkormj,iiiq.iffi$5gn keresztül biztosítjal.fu ' '..^'*u; 
;5ji*' '

A vissza ffiffi,fun,:lj: támogatás s#'itá." előfinanszíro"a;kérd1egerl' egy összegben avízgazdálkodásért felelős miniszter dönféEét követően, a pályá}afiQ<líft. L*''.iZre szerinttörténik. , ""'Yil,lijs, '|' ,i1,'l'l$in,.

-]Támoeatás 
összege: '* - ; 15 486,3 eFtl 

_-'''-b*'_" """'*F*''1*a,:$' -1{l!'' ]) 4ör'J ef't +{- ..niji i:.]q " ."'o
_lL-__

'* ''- 1ú 
f''. i

A- központi 
lö'ts.e'qv.etés..a 

jogosult víziközmtí*zolgáltató részére a laftossági víz- és
:::t::naszolgáltatasi,"ráfordításainak csökkétrle."'ÍJ a zóls. június g-e, uii.Éréő oálvazoti

A támogatás a vonato-u u*#írásban '..r,,r.";]Éff }, használható felkizárőlag a lakossági víz- és &ahrnaszolgáttatás eiientételt>,'ff'9 ;ájá*" r.utj'.luo zors.december 31-ig. A támogatá$$a KedvezményezeÍt qp. ;."* *"ii'eg""r?si ueszamoto
keretében és rendje szerint sámblel a Magya. Átlumtincsuár (a ,"",iuui'kB.n' [ln.rurl r"le.A támogatással történő elszámólás a tánogatásban részesulő- h;l'i];-k_;r'jnyrut eu..költségvetési beszámolójáÉ*#gadási feltet]ele. .,."

.1il:(liY;,,', ' :ft';;r;l 
,',,',rr., T',i,

Amennyiben a red$e4lsrffezett a Kvtv. alapjá" atuáfr$e nzeszközrévén kamatbevételhezjut, a kamatberíi.{telt ttiteT9g-a t'imogatott cetá eu<tikluí;;rj;;'nak megvalósítása érdekében
fe1használni,''a/''s}saana'qldsokban "ezt 

a il;;rcft_BúJ;il: 
" 

Kedvezmén yezett köteles atámogatás rethaszniálaiiÁak, illetve a felhasználí' *"e'6'iáló.uia'anur. ellenőrzését a Támogató'
1?]'ábbí 

mjldel,.olyailzervezet és hatóság 1Árranilö"amvevászék,Kormányzati EllenőrzésiHw!!, stb') r_B,!'"tjre.lehetővé tenni, melyeket erre jigszabány jogosít, illetve kötelez. Kotelestovábbá az eÍÉff&#ésre feljogosított szervet megtéres eseie az ellenőrzés lefolytatásához
;zuk;!se.s 1aJ$o3a1as1 és s-egítséget megadni, a kért dokumentumokat rendelkezésre
bocsafanl, a helysZíni ellenőrzést lehetővé tenni.

'']iiílll 
!!!i.ilí.

1.5"du,94'}'{eny9frtt köteles'a költségvetési támogatási iratokat, r,alamint a támogatási összegfelhasználá&í1á]átbmasztó bizonylatJkat teljes koiűen a mindenko ri iratkeiezési Jabályoknak
)x1í.aa.,'gl='lí2

i.,.,;r,,...,,,- - t051 Budapest, József Attíla u. 2-4. Telefon; (06 1) 441-1330 Fax: (06 l) 44l_l678;
{t' "r':::S

,;\:i${::rfuli. . t
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megfelelően kezelni, és a támo gatás elszámolását követő 5 naptári évjg ' |tii{,,p,p.talanul

megőrizni.
1-.

Az államháztartásról szőlő 2011. évi CXCV. torvény (Áht.) 53/A. s (z] ue "6{é;p,:a!apján a
támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysér1o Vagy ném reríöélteiésszerű
felhasználása, továbbá a költségvetési támogatás visszavonása esetén a"Ked,Íí2m,ényezeÍt a
jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét ügyleti kamáital. késedelem
esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles vissiáf:z-e 1'.*|''Amennyiben a
Kedvezményezett a Pályázati kiírásban rész|etezettek szerint (vti+y$7;!,ii kiírás ld. 11.2.

alfejezet és 13. fejezet) a vízikozmű-szolgáltatő részére határid$.b.en**1örténő továbbutalás
kötelezettségét késedelmesen teljesíti, részlegesen teljesíti, illetv.o-ií teljesíti' késedelmi
kamat fizetési kötelezettség, a továbbutalás 2015. december 3Í-i iá,rőnapot kovető időpontban
történő teljesítése, illetve a továbbutalás részleges' Vagy teljes eimaradása a késedelmi
kamattal növelt támogatás visszafizetési kötelezettségét idézt elő."A Kedvezményezett az
á|lamháztarÍási törvény végr.e'.,,.bj1jtásríról szóló 368120I l. (XIL',3] .),.ffun. rendelet (Avr.) 99. $
(5) bekezdése alapján a támogatassal összefiiggésben ke|etkeiöáisszafizetési kötele_zg|tségét
a Kincstár által megjelölt fzetesi szám\ára történő befize$$Se||Íeljesíti' Az Avr.98: $T1)-(2)
bekezdései szerint az ugy,lBli*.amat mértéke a jegybarrkj ala14kamat kétszerese, a kep€ffieffil
kamat mértéke a kése{é1ámiiel érintett naptári félÉY első,, napján érvényes j..g&'baliki
alapkamat. Az ügyle{irulfu,''ffiat számításának kefrilg*_'időp 1já a kö1tségveté.*i,,,',támogatás

folyósításának napja,llpffio napja a visszaftzetési'=*ateltj'iéttség teljesítésénekii napja. A
késedelmi kam4l szömííá'őának kezdő időpontja,'a kötelezett késedelembe:lesésének napja,
utoIsónapjaaviii"ar'z$sikötelezettségteljesítéséneknapja

teles a vÍil$ vóilálról szóló okirat köz l5 napon belül a
*in"stai egjelölt fizetési 

"u^r^:i;?r,;'

nz Áht. 48/A. $ (3) bekezdése alqbJ,ífrfielen támogatási
közlésével jön létre' H 
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megva lósu l ását megh iúsítbá$b*
, ,*,,'o-fu#

Atámogatőiokirat'iktiz=l.éBBt{aKedvezményezett

visszafizetni a

támogatói okirat

Áht., Ávr., valamint a magánszemélyek
23') Kom. rendelet rendelkezéseit kell

feltételeknek felel. -'t'-:=

íl'Z!],::iiiluu,

:::: "'i:::t.!l\ ,:: ,,.:

,*)''l,u*ént kell tekinteni, hogy a fenti

A Kedvezményezeffinafuon belül tájékoztatja a TáQp",gatót minden olyan, a jelen okiratban
szereplő adatbaryilletíué egyéb körülményben békÖyptkezetlváltozásról, amely érdemben
érinti a támogatffitevékenység teljesítését' eredeti céljának megvalósulását.érinti a t'mosffiékenység telj esítését' eredeti célj ának megvalósulását.

A támogat4jÍ-ffihasználásának elkülönített nyilvántartásáról és elszámolásáról a

Kedvezménfpz€fs.totel es gondo skodni.
l!{::ll,l.l.ll,l.lii|á

A támoffii oklfq}.,pan nem szabályozott kérdésekben
közműfej1,''9$l2J$si" íám o g atás áró l szőlő 2 62 l 20 0 4' (Ix.

ffi-.

i n :::::::::::::]

A Támogató jogósult az Ávr.96' $-ban megjelöltbkok lennállása esetén a jelen oJ<iratot visz-
szavonni' a vi4itáp'ryfrhás kulon okirat t<iada#?a\$}na kedvezm ényezett részére torténő meg-
küldésévelllto.1plikí"Amennyiben a TámogffiviS''ízavonja az okiratot, a Kedvezményezett kö-
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Ezen okirat kiadmányozási jogát az önkormányzati á||amtitkár a Beliffiy4uip,ivtérium
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló I5l20Í4. (IX. 5.) BM utasítáS'=3.-6ss1 szerint
gyakorolja. 

,-- :; Á',- ffiil. #

A jelen okirat 2 példányban készült, és a kötelezettségvállaló a|áírásanapjan#p*h&.!t a.

A jelen okiratból 1 példány a Belügyminisztériumot és 1 példány a Kedvezmé.nyézettet illeti
meg.

Kapják:
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