TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

Létrejött egyrészről Páty Községi Önkormányzat (2071 Páty, Kossuth L. u.83., képviseli Székely
László polgármester), mint tulajdonos/ellátásért felelős települési önkormányzat – a továbbiakban
Támogató/Önkormányzat,
másrészről a DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (székhelye : 2370 Dabas, Széchenyi u. 3.,
cégjegyzékszám: 13-09-066171, nyilvántartó: Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság, statisztikai
számjele: 10800870-3600-113-13, adószáma: 10800870-2-13, bankszámla száma/i: 6550010911009814; 64400068-10608771; 65500109-00011970-55500001; 65500109-00011970-55500018,
képviseli Jasper Lóránt ügyvezető), mint vízi közmű szolgáltató – a továbbiakban
Támogatott/Szolgáltató - között az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.
A felek elöljáróban rögzítik, hogy az Önkormányzat a község vízi közmű rendszerének tulajdonosa, s
egyben az ellátásért felelős. Az Önkormányzat tagja/tulajdonosa a Szolgáltató gazdasági társaságnak,
amely kizárólagos önkormányzati tulajdonban lévő, akkreditált vízi közmű szolgáltató gazdasági
társaság, s amely 2014.01.01-től bérleti/üzemeltetési szerződés keretében működteti a község vízi
közmű rendszerét (üzemeltető).
1./ A Támogató önkormányzat sikeresen pályázott a lakossági víz- és csatorna szolgáltatáshoz
rendelkezésre álló 2017. évi állami támogatási forrásokra, ennek alapján 2017. évre ezen forrásból
43.956.400,-Ft azaz negyvenhárommillió-kilencszázötvenhatezer-négyszáz forint összegű állami
támogatási összeggel rendelkezik, amely célzottan és kizárólag a lakossági víz- és csatorna
szolgáltatás támogatására fordítható, illetve fordítandó.
2./ A Támogató önkormányzat a fenti célzott támogatás teljes összegét a jelen szerződés alapján átadja
a Támogatott/szolgáltatónak. A támogatás átadásának/teljesítésének módja banki átutalás a
Támogatott/Szolgáltatónak a bérleti/üzemeltetési szerződésben megjelölt bankszámlájára.
3./ A Támogatott/Szolgáltató a támogatást átveszi, tudomásul veszi, illetve kötelezettséget vállal arra,
hogy a 2017. évi lakossági víz- és csatornadíj támogatást a település területén a jogszabályban előírt
céloknak megfelelően, valamint a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi
XC. törvény 3. melléklet I. 1. pontja alapján a 2017. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatástámogatás pályázati kiírásában foglaltaknak megfelelően használja fel, továbbá, hogy a támogatás
összegével, a felhasználással a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény és az államháztartásról szóló
1997. évi XXXVIII. Törvény szerint határidőben írásban, az előírt formában és módon elszámol mind
a Támogató önkormányzattal, mind pedig a központi költségvetéssel szemben.
4./ A Támogatott/Szolgáltató tudomással bír a támogatás elszámolásának határidejéről, kötelezettséget
vállal arra is, hogy Támogató önkormányzathoz az elszámolásról szóló írásbeli beszámolót legkésőbb
2018. február 1-ig benyújtja.
5./ A Támogatott/Szolgáltató tudomásul veszi, hogy amennyiben a támogatást részben vagy egészben
nem a rendeltetésének megfelelően, illetve nem a rendeltetésének megfelelő célra használja fel, abban
az esetben azt köteles – a Támogató önkormányzat felszólításának kézhezvételét követő - nyolc napon
belül visszafizetni, annak törvényes késedelmi kamataival együtt. Ugyanez vonatkozik arra az esetre
is, amennyiben a Támogatott/Szolgáltató nem számol el határidőben a támogatás felhasználásáról,
ebben az utóbbi esetben is visszafizetési kötelezettség terheli, amelynek határideje 2018. június 30.
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6./ A Támogatott/Szolgáltató tudomásul veszi, hogy mind a Támogató/Önkormányzat, mind pedig az
arra hatáskörrel rendelkező állami szervek jogosultak a támogatás felhasználását bármikor ellenőrizni,
amelyet a Támogatott/Szolgáltató tűrni köteles.
A szerződésben nem szabályozott kérdések tekintetében a Ptk., az Ötv., az Áht. És a vízi közmű
szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A szerződést a felek (törvényes
képviselőik) mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.
Páty, 2017. október

Páty Nagyközségi Önkormányzat
képv.: Székely László polgármester

Jogi ellenjegyző:

Pénzügyi ellenjegyző:
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DAKÖV Kft. Szolgáltató
képv.: Jasper Lóránt ügyvezető

