KERNT SZERZODES
Csány Közsóg Önko rmályzata
30 t5 Csáoy Kossu.hL. u' 2.
mint támogatásbanIéSZesülómagánszemélyeket
közösen képviselőpolgiírmesteri
hivatal(továbbiakban:
támogatottak
képviselője).
másré5Zrol:
ÖxoTÁM szenn}wízcsatornáást ésszennyyíztisztÍ!ástE|ősegító Alapítvány
9700 Szombathely'Károly Róbelt út.14.I./5.,
mint lámogaráslnyujrórtol ábbiakbantámogató)
szeződ(i felek között aZ alábbitartalommai:
1./ A támogatottak képviselője e][la'tárcztl'a település szennyvíz.csatomázási és
szerrnyvizisztitiisigondjainakmegoldrását.
A támogatottak
képviselójemegism€ I ked€ t t
az oKoTAM 2000 beruheizásirendszenel ésúgl hatrározott,hog1 beruhrázIísát
emek
k€ r etébeÍlvalósítjameg' A megvalósítás
érdekében
igényléssel
foldult a tiámogatóhoz.
akj a 2003' 11. 04-én'kelt 288/2003,számúkuatóriumi döntésével
olymódondöntött,
hogy a beruházásmegvalósításáhozVisszanem térít€ndó támogatástnÉJI.
2./ A támogatovallalja.bog' d támogalonakrészére
az állaluk a jövöben a7
oKoTÁM
2000 rendszer szerint kiválasztásfa keriilő fővállaikozóval léEejövő
fóváIlalkozói szerződés teljesítéséhezsziikséges viziközrnű tlírsulati kölcsön
törlesáésénekmagá:rszemélyeket
telhelő részletei- o<orÁlt
2000 beruháZási
rendszer szerinÍi bonyolítris mellett _1498'- Ft&ó (60hónapon keresztúl)mértéiae
csökkentéséhez
sziikséges
összegeketa töÍlesaeseklezigazodó ütembenmindenkora
támogatottak
Iendelkezésére
bocsátja ' '. . '. '. . . ' ' . '. . ' ' . . ..víziközmútársulatonkeresztÍil.
3./ A támogatásfotyrísításának
sziikséges
feltéte|€ i :
J. |', Az tnlorn{fuyzar a berubrizással
erinten lakosokka|megalakl,tsa
a vi7iLöZmú
tár5uIatot.
3.2./ A vankijzníj tiírsulaú
tagok megkösséka rendszgrmúködéséhez
sziikéses alábbi
szefződéseket:
-

3.2.|./ Tulajdonosooként
g}űjtéséheZ

a hitel tőkerészének
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fu1ajdonos
3.2.2./ Engedmén1'ezési
szerződést, meiyberr .aZ lrrgat|a.Í\
gyűjtö't isszeget.ésa
engedményezi
a r'iziköanú tfusu1atlaa lakástakarékon
j o-gokat.
szerződéssel
kapcso1atos
3.2.3'imeghataIrnazast
az ÓKotÁM Abpítvrinynaka támogatásokVíziköanű
a TársulatitagokDevébenTársulathoztörténőbefzetésére
megillető
a tlrlajdonosokat
az Önkormrlryzatnak
3.2.4'l Me$izÁsi szerződést
alapítványhoz történő
15 % tímogatrísvisszaigénylésereéS az tKoTAM
áfutalásáraközcelú adomiínyként'
3.2'5.l Támogat'si szerződésta magínszemélyekésaz oKoTAM Alapítvlány
KOZOn

3.3/Á ffivállalkozó kiváias*ása az ÖKoTÁM 2000 l9ndszernekm9gfeleltientörténjen
ésa teljes benúázá6 sonína mindenkori fóvállalkozó vál|a|ja az ezen lendszelből rá
fuinrló kötelezettségeket.Ha a benrház]ás sorrán a fővállalkozó változit' alrnak
kiválasztrísacsak uglanezen rendszerkereténbelül történiet'
3.4./ L vizközttltt tiírsulatfelvesre a fivállalkozói szorződésteljesítéséhez
sziikséges
|á'r5ulali
hilelt.
3.5./ A timogatottak képviselője hozzon ÍDegminden. a rendszer müködéséhez
szükséges(az indulástól a befejezésig)valanrenryi testiileti ha1fuozatotoly időben,
bogy a beruháZásfolyamatosságabiáosítható legyen.
3'6./ A trámogatottak
képviselőjevríllalja,hogr olyan szeÍződést
köt a fiivállalkozóYal,
amely szeriat a fővátlalkozó részére
kifizetéscsak a támogatóáltali ellenjeg,vzéssel
el]áÍon
sZámIaalapjántönenhet.
3.7./ A támogatottakképviselőjevállalja, hogr a jelen szerződésböl rá hríruló
valameD]]yi
kötelgzefiséget
teljesíti.
4./ A tiimogatottakképviselőjevállalja. hog' a beruhi{ás során sztikségesés
lebonyolítandóköZbeSZeIZési
eljr4rásokatkalmával aZ ÖKoTÁM 2000 beruháZási
rendszeI feltételeiérvényesülaek.
A tiimogatottakképviselójea pályázatok sorál
biztosítja.hogv az ÖrotÁu
2000 beruhrizásirendszerrelkapcsolatosszerzői jogok
ne séÍillj
eBek.
5./ A támogatottakképviselőjea lakossági 1498'- Ft/hó/ingatlanészlctfizeÍéseket
gamntá]ja.azok elmamdáSaesetén
aZ einaladó befiZetéSeket
adó módjrírabehajtja,és
a tíÍ.ulalnak
megfiu
eti.
ó.1 A tíimogatóa támogatottakképviselőjével
es/etértésben
a megalakultviziközrrrú
táÍsulat adatai (éIdekeltekszáma, egy érdekeltrejutó töIlesztő részlet) és a
jelIemzők(hitelkamat,
hitelfelvételi
malge.stb.)alapjánaz ÓKoTÁM 2000benrházási

,.j'

7./ Tlímogatottak képviselöje

a ywköZÍríj'

szerzódésben szerep|ő támogatótól
garantálásának fedezeteként
taítjaszámon.

tiáÍsula1 hitelfelvéte|éhez a je|et
lritellelvétel
kapott támogatást a

8'/ A trímogatottakképvisetője jelen szerzódéstől abbzÍr az esetben állhat el,
ameDlyibena támogatóa je]enszeÚődésben
vállalt kötelezettségét
nemteljesíti'
9./ A trímogatóa szerződéstőlabban aZ esetben iíllhat el. vary mondhatja fel aa'
amemyiben a támogatottakképviselője a jelen szerződésbenvállalt kötelezettségét
nemteljeriti.
BáÍmelyik fél elállása eseténaz eredeti állapotot köte]esek a felek he|yÍee||íta'i,azaz
az addig toljesített szolgáltatísol! támogarások visszajiimak' Abban az esetben,
amemyiben brírme1yikfel a mrásikfél szerzőőésszegőmagataúásamiatt s/akololja az
elállás jogát, úgya szezódést szegő félköteles a mrásikfétkrá.rait
megtéÍíteni'
..0.,

A jelen szerzödésbilleredö jogr iLák elbírá|ásáraa |e|ek kiköri-k a Budapesti
Ugyvédi Kamara Ehöksége által glkészített eseti Yálasáott bíráskoclás
miÍaszAbáIyzataalapján fellállítandóeseti válasáott bíróság kizírólagos illetékességét
es haláskörét.
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