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TAMoGATAsT sZERZ()I)Es

A IX, Helyi iinkormányzalok táIogatásai költségvetési fejezetck kö7ötti c]óirán_vzat-
átcsoportosítást,ól szóló 2006/2015. (xll29.) Kolm, határozat alapjánje]en szerzódés létrejött

egyrészről a Belügyminisztórium (székhelyel ]05]. Budapest. JóZsef A. utca 2-4,,
törzskön}^,,i n"vilvántartási szárn| 311607, adós7ám: l53l1605-2-41, képviseli: dr. Pintér Sándor
mini§zter) lnint Támogató

másrészról Zánka Község Önkormányzat (székhelye| 8251 Zánka Fő u. 29, törzskönyvi azonosító
szárn,.42'7636^ adószán: l5427638-2-19, képvjsclctében: Filep Miklós Lajos polgármcster) nljnt
Támogatott

(a továbbiakban cgyüft: szerződő Felek) között a mai iapon az alábbi 1éltétc]ck szcrintI

Á szerződó§ tárgJ"a

1. A Tánrogató 10 000 000 Ft, azaz tí,,millió forint összegű, egyszeri jellegú, vissa nc]r] térltendó
támogatást biztosit a'I-ámogatott részére, anlelyet a Tiimogatott a'lámogatási Szerzódés (a
továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan 1. szán]ú n]ellóklctét képező, a tárnogatot1
tevékenységet lögzítő projekt Adallap szerinti célokra ós részletezésnek megi'elelően használhat
le1,

2. A Támogatottjelen Szelződés aláírásá\,al kötelezi nlagát arra, hogy á tánogatási cé]t a vonatkozó
jogszabályokrrak, valamint a 2006/2015, (XlI.29.) KoIn], határozátbán foglaltakrrak megfelelően,
kellő alapossággal. hatékonysággal és got]dossággal, illetve a rá vonatkozó jogi köte]ezeltségek
teljesítésééfi önálló felelősséget r,állalva va]ósítia nreg.

A támogatás lbrrása, folyósítása

3, A tánogalás költségvetési foirása a Magyarolszág 2016- él,i köZponti költségvetéséről szóló
2015, évi C, töIvény (a továbbiakban: K\tv,) 1, melléklet IX, Helyi önkormrinyzatok támogatásai
fcjezct, l0.52 Zánka köz§ég íe|adatainak támogatása elnevezésű előilályzata.

,1, Az 1. pol]tban meghatározott tánogatás összege á Támogató ulalványozása alapján, 1ánogatási
előlegkérlt a Magyar Allamkincstár (a továbbiakban: Kincstár) útján, a Szerződés megkölésél
kövelő 5 napon belűl, egy összegben kerül folyósításra a Tiinogatott fiZetési szán ájára
(Bankszámlaszám: 732000621 1 20003900000000).

5, A támogatás összegét Támogatott aZ általa megkűldött Adatlap alapján az 1. pontban
meghatározott célhoz - közulak a§7íalt burkolat felújítá§a - órdckében használhatja fel.
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A szerzódés mcgkőtósének feltétele

6.

7.

A Szerződós megkötésének alapfehételéiil a fc]adatellátásho7 kapcsolódó Adatlap e]készítóse
szolgái, Fe]ek rögzitik, hog_v az Adatlapot a Tánogatott a SZerZódés nregkötése éIdekében a
]'án]ogató rendelkeZésére bocsátotta.

A Támogatott a Szeződés aláíIásával nyilatkozik arró]. hogy
a) megícIcl a lcndezett ]IuD].aügyi kapcsoIatok követelményeinek.
b) nenr áll fer'n lTarmadik szcnély irányában o]yan kötelezettsége, nely a költségvetésj

tánogatás cé]jának megva]ósulását meghiúsíthatja.
c) ha a támogatott tevéken),ség batósági engedélyhez kötött, ar]nak negvalósításához

szüksógcs hatósági ctlgedólyckkcl lendelkezik,
d) nem á1l adósságrendezési eljárás alatt,
e) köztartozássalnemrelldeikezik,
í) a támogatási jgényben foglait adatok, információk és dokumenlumok teljeskörűek, Valósak

és hitelesek.
g) arnennyiben az I. szá171ű mellékleten lögzített tevókcnysóg a támogatás összcgén felül

többlctköltsóggeljár. úgy annak fedezete saját forrásként rendelkezésre á]1,

A szerzódós hatályá, a feladatellátá§ határidcje, a támogatott tevékenység időtartama

8. A Szerződés aZ utolsóként aláiró 1é1 aláírásával egyidejűleg lép hatá]_vba, ós hatálya aZ abban
meghatározott kötelezettségek maradéktalan teljesítóséig terjed ki. A Támogatott l,állalja, hogy
az Adatlapon jóváhag),ott felhasználásra vonatkozó feladatellátása során a leljes támogatási
összeget legkésőbb 20]7. dccenbcr 31-ig íelhasználja. Támogatolt tudonlásul veszi, hogy a
támogatást kizárólag a támogatott tevékeny§ég idótaflama alall hasaálhatja fel és csak ezen
időszakbarr iélDrerült költségeket szerepeltetheli a beszámolóban, A támogatott tevékenység
időtaúama a 2006/2015, (XII.29.) Korm. határozat megielenése napjától 2017. decernber 3l-ig
tafi.

A támogatás felhasználása, a Szerződés módo§ításának feltételei

9. A 'I'ánlogatott tudolnásul \,eszi, hogy a támogatás kiz,ál:ólag az 1 . pontban nleghatiiTozoti célhoz
kapcsolódó pénzügyi kölelezettségvállalás teljesitósc órdckébcn teljesített kifiZetések fedezetéü1
szolgálhat, A Támogatott köteles a támogatást clkü]önítetten (elkülönitett alSzámlán) kezelni és a
lélhasználásról c]lcnőrj7hetó, naprakész nyilvántaíást vezetni. A támogatás fe]hasznáására
kizárólag a Támogatott.iogosu]t, a támogatás leihasználásárak jogát tovább nen1 nrhááatja,

10, A támogatás visszaigényeIhető á]talános forgalmi atló (a to\abbiakbdn: ÁFA) meglrzetésére nem
hasz,iálható 1él. Támogátott kije]ehti" hogy jelen támogalás kapcsán,AF^ levorrási jog
uegilkti/!!!!_!!!!!_ye? *, Arnennyiben a Tlímogatott rendelkezik AFÁ levonási joggal, a
támogatási összeget a- levonható AFA 1lnanszírozásifua nem fordíthatja, 

^mennyiben 
a

Támogatott jogállása változása miatt, vagy lnás okból fenti nyilatkozata eilenére a tánogatás
felhasználása során a fizetendő adójából rá áthá tott, vagy aZ általa nregállapított adót levonta,
vagy a keletkező adóterhet másm áthfuította, a levonásba helyc7ett, illetve áthárított és a
Támogató álta1 is támogatott általános forgalmi adó összegének meglélelő költségvetési
támogatást köteles a jogosulatlanul igénybe vett tiimogatásokra vonatkozó szabáyok szerint
visszató teni.
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12.

13,

]1,

l7.

Amentyiben Trámogatott a Kl,tv, alapján kapott pénzeszköz révén kamatbevételhez.iut, e bevételt
kötcles aZ Adatlapon meghatározott feihasznál/tsi cél érdekében 1éllúsználni, aZ elszámo]ásokban
ezt a bevételt kimulall1i.

A Támogatott aZ l. meIléklet szerinti Adatlapon szereplií résziéladaíok egyes elemeihez lendel1
összegek köZö11 1'elíélé és tefelé egyarfut ]egfeljebb a Tánogatás teljes összegónek 1lyo-áje, a
niniszler írásbeli értesítése mellet1 saját lratáskörben, a rószfe]adatok megvalósításának
\,áltozatlan biztosítása nellett átcsoportosítást lraithat végre a szerződés módosílása nélkü],

A. Támogatás telies összegének 10%-ot meghaladó mértékű átcsopofiositása csak a mjnisztcr
IészéIe benyújtott kéIelem alapján, a tánogatási szcrződós fclhasználási határidőn be]üli írásbeli
n]ódosítása esetén iehetséges.

A Szerződés 13, pont szerinti módosításiira a Szerződésben meghatárcZott fclhasználásj
határidő végéig - két alkalommal van lehetőség. azonban a 'rámogatás összege nem nőhet,
valanlint a felhasználás végső határideje nem változhat.

A Támogatott a Szerződés módosítás.ára irányuló kérelmét írásban, irrdoklással ellátva a
módosítást alátámasztó dokumeítumok csatolásával köteles a Támogató rószére a felhasználási
határidőlr belúl eljuttatni. A Tánogató a módosításra irányuló kérelem elbírálását követően
intózkedik a szerződés módosításáról. majd anrrak a Támogatott részéIe történő megküldéséről.
A Támogatott a nódositott Szcrződést soro kí\,ül köte]es hitelesítve aiáírással és pecséttel
ellátva - visszakü]deni a Támogatónak, A Támogató a kélelein ell]tasílása esetén aZ elutasítást ós
annak indoklását haladéktalanul megküldi Tiimogatott lészére,

A Tánogatot1 vállalja, hogy a támogalás felhasználása során fokozott figyelemne] énénycsíti a
vonatkozó álamhiizla ási, számvileli jogszabál"vokat, a köZbeszelzésckől szójó 2015. é\,i
CX],lll. töNény (a továbbiakban Kbt.), továbbájclcn mcgállapodás előírásait.

A 'l'ámogatott köteles a tánogatás felhasználása sorá,i ha ennek a kö7beszerzésről szóló Kbt.
szerilti feltételei femállnak közbeszerzési cliárást lefol),tatni. Tudomásul veszi, lrogy
köZbeszclzési eljárási kötelezettség esetén. amcnnyiberr a beszerzés közbeszerzési eljáíás nélkül
töíénik lneg, a Támogatott kötoles a támogatási iisszeget teljes egészében a jelen Szerződésbei
meghatározott kanatokkal együtt a köZponti költségvetéSbe visszafizetni, és a Kbt.-ben
meghatározott egyéb jogkövetkezn,iénl,eket is viselni.

A Támogatott visel a vjs maior esetét kivóve rninden olyan káft, amely nem a Támogató
mulasáására vczethctó vissza.

14.

15.

1o.

l8

19.A Támogatott vállalja, hogy a tán]ogatás scgítségével n'egvalósuló beruházást a beruhiázás
negvalósitásától számjtott öt évig az credeti rendeltetésnek megfe}eiően használja.
a 1étesítmén},t ncm szüntoti ml-g, és nem adja át a fenntartói .iogát, kivóve,

a) lra helyi önkományzati rendeleten kí\-iilj iogszabál),változásból adódóan változik a

1étesítmény fenntaltója,

b) ha a létesítmény fenntartói jogának átadását egyedi kérelem alapján a Támogató engedélyezi
azzal a 1'eltétellel, hogy a mindentori fenntartónak a beruházás megvalósíásától számított
5 éves rende]tetésszerű használatot - a núködésre vonatkozó hatályos jogszabályok
helai,tásávr] hi7tosítáni kell.

a,l-
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20. Amennyjben a 1ámogatással órintett létesítmény lénntaúói .ioga mcgváltozjk, úgy e 1ényt a
Támogatott a fennlartói jog mcgváltozásáról szóló dönlés1 követő 10 napon be]úl köteles a
l jl]]o!aIú rés/ire lr95ban bejcl(nIeni,

2i, A támogatássa] létrehozott/mcgszezett vagyon a létrehozástó]/megszerzéstől szán]itott 10 évig
csak kérelenre, a Támogató előzetcs ióváhagyásáva] és a szolgáltalási és egyéb köte]ezettségck
átvállalásával, átruházásá\,al idegenithetó el, illetve terheihető mcg.

A támogatás clszámo|ása

22. A ]'ámogalott a támogatás fclhasználásró1 2018. ianuár 31-ig Záró beszánolót köteles kü]deni a
Tánogató lészére. A szakmai és pénzügyi beszámolót szövcgcs indoklással, pénziigyileg
rendezett, hitelesített szám]ákia] és azok összesítójével, a feladatelláíishoz kapcso]ódó
megállapodások és szerzódósck, illetve aZ elszánolást alátánasztó egyéb dokumentáció hiteIes
másolatával kell benyújtani a]'álnogató részére. A szánlák, egyéb bizonylatok eledeti
példrinyára rá kell vezetni ,,tl 2a16i2015. (X]L 29,) Korm. határazal dlapjún .íólyósílatl
kölíséEyetésí támoEatás 1erhére elszálnoh,tl" Záradékot, A beszámoló részét képezi továbbájelen
SZerZődés 3. szánú melléklétében foglalt Elszámolási adatlap, amelyet rész]eles adattaftalommal
szükséges kitölteni. A Támogatott ludomásul veszi, hogy az álJamháaartásró1 szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (xII. 31.) KoIm, rendelet (a továbbiakben: Árr,1 7o § (2]
bekezdése alapifu tán,iogatott tevékenység megvalósítása solián a költségvetésből nyújtott
támogatás és - ha elóírásra került a saját fonás terhére a százezer forint értékhatái1 megha]adó
értékú, áru beszerzésére vag,} szolgá]tatás megrendelésére iúnluló szerződést kizirólag írásban
köthet. E bekezdés alkalm.Lzásában irásban kötött szerzódésnck miDősül aZ elkiildött és
visszaigazo]t megrcndelés is, Az írásbeli alak rnegsérlésével kötött szerzódós tcljesítése
érdekében történt kifizctés összege a lámogatott levékenység költségei között ncln vehető
llg) elcmbe,

23, Támogatott a beszámo]ót a 4. nellékletben lbglaltak sze nti rendben köte]es elkószitcli, úgy.
hogy az alkalmas legyc,l a támogatás fe]használásának iészleles el]enőrzésére, Ha a beszámoló
nen megfelelő. a Támogaló írásban fciszólitja a ]ámogatottat annak kijavítására és/vagy
kiegészítésére. Anrennyiben a Támogatott a beszámoló kúavítására, kiegészitéséle a Támogató
háromszoli felszólítása ellenére sem tesz eleget, úgy az a Szerzódés 25. pontja szelinli
jogkövetkeznén),t vonja lnaga utiin,

24. Felek rögzítik, hogy a támogatási összeg akJ<or tekinthetó felhasznáitliak, ha a Tá,nogaló
a Támogatott záró beszánolóját ellbgadta. A beszámoló el1'ogadására a Belügynlinisztóriul
önkornányzalokért felelős állanrtitkára vagy az általa írásban felhata]mazott vezetó szemóly
jogosult.

A Szerződés meg§zűnése! megszegése é§ annak jogkövetkezményei

25, A Támogató - aZ Ávr. 96,§-ában meghatározol1akon kívül - a Szerződéstől való elállásra vagy
annak felnondásáú kártérítési kötelezettség nélkül - jogosult. különösen, ha az a]ábbi esetek
valamelyike bekövetkezik:

amennyiben a trimogatás ncm keriil felhasználásra 2017. decenber 31-ig.

ha hitelt érdcnlően bebizon1.osodik, hogy a Támogatott a támogaíás taíalmát éIdemben
befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott;
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. aZ Avr,. 81, § a) és c) és e,) potltjában foglalt valamely, körülnérry a Szerződés megkötését
követően következik bc, vagyjut a'l'ámogató tudomására;

. a táIogatott cél teljesítése meghiúsul, tartós akadál},lra ütközik vagy a szeüődésben foglalt
ütemezéshez képest jelentős kóscdclnet szenYed;

. a Tánogatott neki felróható okból megszegi a szerződósbcn foglalt, illetve más. lámogatási
jogviszonyhoz kapcsolódó jogszabályi kötelezettségeit. igy kiilönösen De]n tcsz eleget
együttnűködési, tájékoztatási vagy ellenőrzéstűrési kötelezettsógének, és erurek
kövelkeztében a támogatott tcvókenység szabályszelű megvalósítását nem lehet ellenőrizni;

. a Támogatott a támogatási összeget jogszabá]ycl]cnesen. nem rendeltetésszerűen, a jelen
Szerződésben meghatározottó1 akár ],észben eltérő célra va$, cltórő módon használja fel;

. a jelen szerződésben meghatározott bálmely ellenőrzés mcgállapítja, hogy a tánogatás
igénybevéte]ére Támogatott nem vo]t jogosult;

. a Támogatott nem teljesíti jelen Szerződésben vállalt bármely kötelezettségét.

26,A TáIogató az elállási vagy felnrondási jogot a Támogatotthoz intézett írásbeli, egyoldalú
nyilatkozattal gyakololja. Az elálláshoz kapcsolódó jogkövetkezmények a nyi]atkozat
ké7besítésé\,el állrrak be,

27. An'ennyiben a Támogató eláll a Szerződéstől, úgy a Szerződés a megkötésének időpontiára
visszamenó hatállya] megszúnik, és a Támogatott köteles a már kiíizetésre kerü]t támogatást aZ
Avr. 98. § (1) bekezdésében meghatfuozott ügyleti kamattal növelten, aZ államháztartásról szóló
2011, évi CxCv. törvény (a továbbiakban Ah1,) 53/A, § (2) bekezdésébcn foglallak szerinl
visszafiZetni a Tánogató áltai negjelölt számlára, a Táiogató elaől szóló fiZetési felszólításrának
kéZhezvételétől számított 30 napon belül. A karnatszámítás kezdő időpontja a támogatás
folyósításáiak napja, utolsó napja pcdig a visszaíizelési kötelezettség teljesítésének napja, A
visszafiZetési kötelezettség késedeln'es teüesítése esetén a']ánogatott az Avr, 98. § (2)

bekezdése szerinti késedelmj kamatot kőteles megfizetnj. A visszafiZetés során a kamatokat az
Ávr. 98.§-ában foglaltak szerint kell megálapílani.

28. AmeDnyiben a Tánogatott aZ cíe l,onatkozó felszólításban megjclölt határidó alat1 visszaíizetési
kötelezettségét nem teljesíti, tartozása behajtására az Aht.,és a vonatkozó jogszabályok
rendelkezései szerint kerül sor, mely esetben a Tán]ogatott az Avr. 98, § (2) bekezdése szeljnti
Lesedelnl' Larrarot l öteles megfizelri,

29. To\,ábbá a Támogatott a támogatást ügyleti kamattal növclten köteles vi§szafizetni, ameinyiben

. a tánogatás igényléséhez, az ellenőrzés, a beszánolás solán valótlan adatot szolgáltat,
hamis bizonylatot nyújt be

o nem biztosítja az ellenórzésre jogosull szerl,ek jogosítványának rcndeltetésszelű
gyakorlását,

. a támogatást nem a jeien szcrződésben előíú céha és feltételeknek n'eglelelően
hasznája fei,

. számadási kötolozettségét nem szerződésbcn foglaltaknak megfelelően teljesíti,

. a támogatástjogosulatlanul veszi igénybe,

. a Támogalási szerződést cgyebekben megszegi.



30. A l'ámogató a Támogatói szerződés módosítása, felmondása vagy aZ attó] törtónő elállás nélkül
is elrcndelheti a költségvetési támogatás részleges a .jogszabálysénéssel. illctvc a ncnl
rendeltetóssze],ű vagy szerződésellenes 1elhasználással arányos mértékű visszafiZetését, Ebben
az esetben a Támogatott a jogosuJarlanul igón_vbc vctt támogatás összegéi az Áht, 5] +, § il]
bel./d§se sz(rint köleles \ isszullzemi,

31. A Kincstár a Tálogatott részére je]en SZerZődés alapjá1 folyósított támogatás visszafiZetésére és
annak kamataj megfizetéséle irányuló kövctclósét bcszodósi megbizás alkalmazásával
érvényesíti, atnl-nnyjbcn a fiZctósi fclszó]ítás 'l'ámogató álta]i megküldését követóen. aZ abban
foglalt határidón belűl a Támogatott fizetéSi kötelezeílségét nem 1eijesíti,

32. A támogatásból visszamaladl, fel neln hasalált összeget Támogatott a beszámnlá<i hrtáridijiől
számított 30 napon bciül az Aht. szerirrtj kamattal növelten köteles visszalizetni.

33. A Támogatott számlavezető bankja által érkeáetett fe]hata]mazása a Kincslár azo lali beszedési
jogának biztosítására ajelen szerződés 5. számú meiiékletét képezi. A Tánrogatott küelerltj, hogy
a jeien szerződés aláirásakor a szerződés 5, szárnú me]]éklctében felsorolt fizetési számlákkal
rcndelkezik és vállalja, hogy sámlavezető banijánál bejelenti a Kincstál beszedési negbíZás
ben}ujtásfua vonatkozó jogosu]tságá1 azza], hogy ezen bejelentésének visszavonásáIa csak abban
az esetbcn i ogoslt]t, amemyiben aZ iú szánlave7-ető benyújtja felhatalmazását a Kincstár részérc,

34. Amennyiben a Támogatott Szeződésben rögzitctt azonosító adataiban (pl. székhely,
szám]avezető bank ncve. fizctósi szán,]la s7áma) változás lép fel, aá köleles a Tlimogató részéle a
vá]tozás beköveíkezésétól számított 8 munkanapon belül, igazo]ható módon bejelenteni jelen
Szerződés 2. számú tnelléklelében lévő Adatváltozás bejelentő lap segitségével. Ennek
elmulas^ása a szerződés negszegésnek minősül. |zen adatváltozások átvczctóse a szcrződós
módosítását nem igélyli. lla a Tánrogatott fiZetósi szánIáiának a száma \,áltozik, aZ Adatválto7ás
bejelentő lap mellék]eteként csatolni kell az nl s7.űrrlála vonatkozó, pénzforgalmi szolgáltató
számára adott, és általa leigazolt (Zfuadékolt), beszedési megbízás benyújtására szóló
felhatalmazó levelet is (5. s7ámú rnclléklet).

35. A l'ámogató a bejelentett adatváltozrlst ellenőizi, majd a hián}talanul beélkezett 
^datváltozásbeielentő lap eledeti példányait alárásával el]átja. A Támogató az aláírt Adat\,áltozás bejelentő

lapok credeti példfuyál negküldi a Támogatott részére. A szerződő Felek a]áírásával ellátott
Adatr,áltozás bejelentő lapol és annak mellékleteit a SZerződő Felek a Szelződéssel egyiltt, ahhoz
csatolva kezelik,

Ellenőrzós

36. Támogatott jelen Szerződés aláiíásával kötelezettség€t vállal arra, hogy a támogatás
felhasználásának, i]letve a fc]használás megvalósulásának e]lcnőrzését a Tánrogató és minden
olyan szervezet és hatóság részére lcbctővé teszi, amelyeket erre .jogszabály jogosit, illctve
köteleZ,

37, Támogatolt köteles az eilenórzésre feliogosított szervek megkeresésére aZ ellenőrzés
lefolytalásához szükséges táiékoztatást és segítsége1 negadni, a kéfi dokrrmentunokat
leídelkezésre boc§átani, a helyszíni ellenőrzést ]ehetővé tenni, mely solán a köZigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás á]ta}ános szabályairól szóló 2004. évi cxl-. törvóny (Kct.)
hatósági eilenőrzésre vonatkozó szabáyait kell alkallnazni,



38, Támogatolt kötelezettséget vállai aía, hogy a költségvetési támogatási ilatoka1. valamint a
tánogatási összeg felhasz]álását alátán]asztó bizonylatokal teljes köníen a nindenkoli
iratkelezési szabáJyoknak megfclelócn kczeli, és a tánogatás elszánro]ását követő 10 naptái évig
hiárT l.talanul nT egőrzi,

záró rendelkezések

39. Jelen Szerződés eiválasíhatatlan ln(-llékletét képezik aZ alábbi dokumentumok:

1, mellékiet: Adatlap

2, mellékiet: Adatváltozás bejelentő lap

3, mellék]et: ElsZámo]ási adatlap

4, nrelléklet: Llsziimtrlási útmutató

5, melléklet: Felhata]nazó levél

4o. Szerződő felek kijelentik, hogy jelen szeíződésből eredő vitás kérdésciket egyeáetéssel,
tárgyalásos úlon oldják meg, ennek eledmén}telensége esetén fordulnak bírósághoz.

41,A Támogatási Szerződésben nc,n szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jogszabályok
rendelkezései, a közjogi szcn czctszabályozó eszköZök, de különösen aZ Ahl, és aZ Avr., a K\tv.
továbbá a Felek gazdálkodását szabályozó egyéb normák, válamint a Polgfu,i Törvénykön},vről
szóló 2013, évi V. töruény (Ptk,) Iendelkezései az irányadóak.

42. A Szerződő Felek jelen Támogatási Szerződésben foglalt feltételekkel eg!,ctórtcnck, azokat
elfogadják, és a szerződést annak elolvasása és köZös édelnezése után mint akaratukkal
mindenben megegyéZőt 4 példanyban helybeniagyólag írják alá, hclyből 2 példány a
Támogatót, 1 példáíy a Támogatottat, 1 példány a Magyar Allamtincstár Mcgyei Igazgatóságát
illeti meg.

43. A központi kö]lségvelés Ix, fejezetébe sorolt előirányzatoka vonatko7ó kijtelezettségvállalás.
utalványozás, ellenjegyzés és érvényesítés rendjéről szóló 35/20]5, (XILg,) BM u{asítás
4.1. pontjában foglaltak alapján kötelezettségváilalásra jogosult Pogácsás TiboI öniományzati
állanrtitkár,

l§_,,,

'.7
Iogi ellenjegyzés: 1 ,,.--_/

,/-"r-71-,,,,,--
Pcrc. Képr i.eláíÍ" S,,er,,óde(-elókés,,ito l dosádl)
BeiügyminisáéIium
Budapest.2016, február 2 í- .

Budapest, 20l6. február,,
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Filep Miklós Laios
polgármester

a Támogatott képviseletóben
önkormányzati á

Pánaú!yi íOd929t renddki:zisle álL.
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PROJEKT ADATLAP

A 2006/2015. (xlr.29.) Korm. határozatban támogatott
feladatellátás megvalósításához

l. A TÁMO(JAT0TT öNKoRMÁNYZA,I ADATÁI

2. A TÁMOGATÁSI ÓSSZEG FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ ADATOK

A 2.1. nont §ZcriDtifcládatok ró§Z|ctc§. \zö\ bemutatá§a
Zánkál az, ]skola utcán keresíiil történik a települési köZiitéZmények mogközclítósc. (

Óvoda-Bölcsóde, Általános lskola, Posta, új öilonnányzati hivatali épületet, állatonosi
Iendelő, polgárőr iroda,körzeti megbíZotti iroda, közösségj haz )Az iskola utca közút 1999-
ben épült és aZ elmúlt 16 év ala11 ú inté,ínényeknek köszönhetőcn jelentős 1brgalmat viselt
cl, Ezen aZ úton ke.esztül történik a gyemekeket száilitása ( óvodás, bölcsődés. iskolás) és a
felnőtt köZlekedés is. A forgalni terhelés kövctkeztébcn a burkolatlélület repedezellé, a
csatlakozó íveknéi töredezetté vált. A kiépített lakótelep megköZelítését is szolgálja aZ Iskola
utca, és az úi községköZpont, közintéztiények fc]táró útja is cz az önkonnányzati közút. Az
elhasználódott útfelűlet a.ie]entós forga]om mjatt balesetveszélyes. eZéfi a kötelező feladat
ellátása érdekében döntött a Képvisclő{cstület a felújíás melletl.
Zánka Község ÖnkorDányzata kötelezettséget r,állal, hogy a 200ó/2015. Komr. határozat 1.

melléklet 52. alcímben feltüntetett 10.000,000.- azaz tízmillió forint összeget meghaladó
telje5 bekerülési költség és aZ elnyeí támogatás külöíböZetét negfiZeti.

] l , onkomrálr) 7at ne\ c Zanka KöZség Önl(ormall\ 7ata

] 2 Onkormánvzat címe 825l Zárka_ ]skola u-1]

],3. onkomá,]Yzat adószáma 1 542,7 638-2- l9
l,4, KaDcsol3ltartó ne\ e Filep Miklós
l,5. Kapcsolattartó elérhetősége teiefon: 87/468-000

e-mail: zankaph@t,online.hu

2.1, A támogatásból megva]ósítandó 1élada1

lne§levezése
közutak aszfa]tburkol at-fr:lúi itása

2.2. Az ellátandó feladatokhoz kapcsolódó
kiadások felsorolása

Iskola utca burkolat felújítása: 10

2,3, Kiadásokhoz kapcsolódó
doku1nelltulnok körének felsorolása

lénykép dokumentáció, építési szeződés,
műszaki átadás-átvételi dokumentáció.
számlaösszesító, kifiZetési bizonylatok,
szállítóiegyek

Kelt| Zánka, 20ló. janufu 04.
P,lJ,



2. s7ámú nicllélct

A l)ATvALTo7,As BIi.rF]Ll]N,|-o í,AP

vel} ik lrdil módo\ílá.árá !onalLo/iL a Lórelem
A módosílafli kivánl ndat a

hl)rályo§ tá,nogalási
sz€rződés szerint

A módosítinikívánt úi ádá1

Tánloga1o1t neve

l ámog3ton.,/ámLn\ezcln |enz]nlezere

Tán1osalott s7rámla§7á]na

Egyóbl

Keil tsudapest, ,, ,,

Az adatok váItozását tudomásul vcszcmI

Kelt: BuJ4pest,

Belügymini§ztérium

A Vá|tozások alátámasztását igazo ó dokumentumok csatolása is szükséges az adallaphoz,
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4.52árnú mel]éklet

ElszámolÁsi útnrutáíó

Á dok unenl unb k be fi l úilűs á ft ak so fteltlic :

l. szöv€ee§ b€§7ámo|ó (nin. l oldal)

2. Elszámolási adatlaD nyomtatott ós clcklronikus lornlában ínxcel formátunban)

3. A í€lhasználást alátánl:tsztó. c§ltolandó dokumcntunrok (Szcr7ijdések. s7álnlák.

banki kivonatok Slb,)

Elsxi 1olási ndiílaD és c hozr.á csalolandó dokumentunnk

. AZ E]számoláSi adatlapol clcktíonikus. bóvithető fonnában az elábbi elérhelősólcn

bocsátiuk rendclkcZé5rc:

Beliig}minisZlélium. Önko ián!,Zati Gazdasági Főos7tál}, titkársága

_ E,ma]l: o9.ía4!]].!!f-!]!!

, 'i'el,: 1/4,1]-l247

. AZ Elszántolási adatlap IlL pontja részletes. áhalunk nlcgadott adattartalolnnral.

bizonylatonkón/sZálnlánként 1öhcndő ki

. A l'ámogal()tt részéle kiáIlitot1. záradókolt eredeti számla hitelesített másolatain,
vallrmin1 a banki kivonatok hitclcsített másolatain 1il kell tiinietni a7 els7ámolási
aclatlap tétet 5or57ájnát, A ben}újtott lranki kivonatokon a 1éle] sorszáián kivij] .iól
látható lnódon .i€lölni kell azokat a sorokat, ntelyeken a taünoÉ:alás lerhérc
elszámolandi) tjssZeg szelepel

, A támogatás nyilvántaíására szolgáló elkiilönitcttcn kezclt alszámla vllAmenn,Yi
bank§zánla kivonatát be keIl csatolii íijggetlenül attól, ho5- van-e ralta uz

cl,"á"lolá,i áoall"n,/e-rrtr te el,,r,árrr

. AZ egyes inté7nlényekhez. prdeklekhez kapcsolódó clszámolások egymástól

clkijlönítve szerepeljenek aZ elszámolásban

l c p;n./üg} lc_P rende/en, lold'l,,n Át + ;..zegér a/ .l..,imol3., "dOllap AI A

oszlopában kell fellünte1ni

. Ingatlan vásárlás és építési beruházás eselén lulajdlrni lapot is szüLsigc, á7

I]lszámoIási adatlaphoz csatolni



4, sZámú mellékiet

. ABlennyiben a tannogatás lélhaszn/rlása során ópítósi cngedóIy kötcles 1.vókenY§ógct

számol el. akkor aZ a lábbi biZonylalok bccsatlrlása s7iikségesi

- tpitési engedél1,

vá]lalkozói szcíződés

_ Mi]s7aki átadás_átvéte ti .iegy 7ókij ny\. vag} teliesitési_sazolás

_ sZálnlák.bankbiZon),lálok

- Használatbavételiengedél),

Fordílotl ÁFA bcfiZelós lrcva]lása_ bcílZctóse

. A nem építé§i engedély köteles, építé§i tevékeny§ég e|számolá§a €s€tén a7 alábbi

.l.kutr,<t,tttm, k .\:,Il J\] .,,ii\.! l(.
Válla]ko7ói s7crzódós

, MúsZaki átadás-átvételi j egyzőkön} v. Vag} teljesitésigalolás

- Szánlák.bankbizonylatok

. Mindcn má§ csetbcn az alábbi dokunlentumok csa1olása sziikséges:

nrcgrcndc]éS. va8y szerzŐdós

- te]jesítésigazolás

_ számlák.bankbizonylatok

. A7 Elszámoiási adat]ap minden oldalát aláimi szíveskedjenek

I;elhivjUk a fis}ejmet alra, hogy a TiunopatáSi Szerzódés szerint:

A 'Iánrogalott áIlami hozzájárulás számlájára ióváifl tánogatási ös§zeget a pénzbeí'olyást
kijvetóen haladéktalanul át kel| vezetni az elkülönitetl n|§zámlára. amelyet a Támogatá§i
s7erződésbe| í'o8laltak szcrint kcll kezelni és nyilvánlartani.

- 
^. 

s7ámlák. cgyób bizonylatok crcdeti Póldányárá rá kcll vczctni _,A ,..,,/,,., (...... ) Korm.
határozat alapján folyósított költsógvctósi támogatás tcrhérc elszámolva" záradékot.
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825r Zánka 1l6gyaüa u. ló,
(szfun]aveetó n6ve és címc)

Megbízodnegbiak Ólnket az atább mcgiclöli fizetési sámláak terhére z alább n€nfl.zclt KedvczDényezelt
áltai bén}i]jiando beszedési fiegbízá{ok) le]j6itsérc a köve&.?őkben foglalt feltételekkel:

rerHAIAIN,,r,c.Zó LevÉL

Ti§áe]t Kinizsi Báf,k ZRT Zinkai fiók

A f.]ha|ulme;§ idótadám?: 2009. novenber 1-1ől Yisszavona§ig.

A bF)7,d6: íccbiá+J7 o[iaíoL nen l,ellc-lo]ni,

Továbbif.ttét€lekl a' fcdgethiány eseifi a §oíba állitá§ jdótafiafia legf€tj€bb 35 nap

Kclt,.Zá.ka, 2009 év októb€r ]ró 29 'i:,.

írá§heli h677áiánnárával vorhaió viss7a

Kódeg}zó kv-ie]óodó

A fentiek l, minr a F;z€tő fél szánLatu]aj dolos szá:rrlávaető hitg]intózoto, nyilvántartásba vettük,

oo,,.....,-\.!.'*-'-.,.., , , . .."1P.", ,,-*,|;}.-., ,,, , ,.,., nu .*].,. *o
Kll\!l;:,(".] --

ZA].rliln,,!r\

sláfi lavezetó hit€lintózei

Rjdo- , : txlir

=<1-:l"t:ü,* \
-.,,i"i":*,-^ \* 

tttl 
-t\- j §,r,-

ontomány/"öbi€lú kisté§égi Tá§tllás neve: Zánka Község onkomán}zata

Ks§kódja: ]920826

Fizcló lél úi§l.fulajdotros m§qlevozése: Zánta Kóz§ég onkonnányáta

Fellaia]nazissa] érlat§lt iz.lsi szánlájálak
pérzío.ga]ni j.lz&§zát'a:

?32000ó2- 11200039

Kedv.7ménvecrt ncve: Ki,cíár Helyi oDkonnáflyzalok előá évói §Zi.rnaó

Kedvealén},e7-ett fi zetési szi;4lái ának pélzfor$t§a
l0032000{103i496 00000000
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\ ttts rU t t O*-'
on kormányntblcélú kistérségi TáJsulás neve zánka Kóz§éA ohtományzaía

KsHkódia: 19208!ó

825 1 Zá.l§ Hegyaij3 u. !ó,
(szán]avézető nevc ós cinc)

Me8bízon megbiak Ónök.t ü a]áb} m.gictölt fiz.t$i sánlánk terhérc az alább megnevezett Kedv€znrényezett
á]lal benyíjtandó be§zedé§i úe8bjá§(ok) lcajesitósé.e . !övetk€2ókben foglall feltáelekkel:

FELHATAIL.iA.ZÓ LEVÉL

Tisac]t Kinizsi Bank ZRI Zánkaj !-iók

A felhala]ftú8 idöt&tma: 2009. noveü}cr l_tól visszavoná§ig.

A bPv.d6; mesbí/á.hoZ oljld o,t cm L,,Ilc"lroln:,

További felr&dek aJ fcdcz.lhiány c§ctén a sorba ál]í!a§ idólaíma legf.:jebb 3 5 nap

'J 
felháLaln!7Á csák a Kedveznény.zen i,ásbcli hozájánnásáva] vonhaió vissza

Aienlieie(,m:]Idti^adféI,7in3!L'a-dcno§\zámlávezelőhllc;:tizei.,n)líinladá.ba\c'lüL

*u,,,,,,á4l.&,.1

Kdt, zÁn}a , 2009 év okób(l hö 29

i{ jNi"Z§í Bl "'i{;, r_
zÁNi(Ai ijl

-flu,l l
szánLavczctó hitelintézet

ji, .._.",l]in

Fizetó íél szár! Lat!]ájdonos m.enevez,§q ánka Kó?5ég on}oúán}2aía

Fehatallazá§sa] €rinlett li7,elési §7jmlájánon
pénzforgrmi i€lzószáma:

73200062 I ]200039

K(t]vezménr.4tl n.ve: Kinc"lár Hel) Ó-kománFalók Iardl oe j/cl6cj.ámla
Kedva§ ónyózclt §7-elési sáml ájának pé.,.fo.8alfu i

] 00320o0,0 ] 0:]407:]-00000000
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or]<.mányltöbb.élrj kistérsési TársBlá§ neve:

KsHkódja:

lij6,

o*omáryzati egézségügyi inténélyneve:
'aánka 

é5 Télsése Egrsz§égúsyi InléanéDyi T]á!su]ás

589l89

FEL]IÁTALMAZÓ LEVÉL
Ti§ztelt Kiniá iánk ZRT Zánkái Fiók

825t á.ta Hegyálja u, 16.
(szárolavez€ló neve 6 císe)

Megbízolrftregbirak Ónöket u alább megjelölt fiz€tési sáú]ánk terhéíe az §lább me8nevezett Kedv€nényezelt
alta1 bgnyijtandó bcszedé§i m.gbizás(ok) te]jesjt6ére a köveikeákb.n ío8:alt fo]tételekke]|

A fe]lrala]múás idótanana: 2009. DoveDber ]1ő1 űsszavoí]$i8,

A b.§zd§ megbizás|oz okiÉlot nen ]reli csltolni,

Tov]á|bi fel(élelek: a] f.dezet y ese!é! a sorba állitás időtariana legfe]jebb 35 nap
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