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IÉ!gt! Értesítés a pá|yázat támogatásáró|

Tiszte|t Po|9ármester Asszony!

Azonosító5zám i
2011-0041

orömme|' értesítjÜk, hogy a Környezet és Energ.a operatíV Program támogatási
rendszeréhez a KEoP-Í-2-o/09-1t szennyvíze|vézetés és tisztítás konstrukcióra
benyújtott ''Dé| - Nyírségi szennwíze|vezetési és -tisztítási projekt'' című' KEoP.
1.2.0/09-!1.201.|-0041 azonosító számú pá|yázatát az IrányíÍó Hatóság Vezetője
támogatásra érdem€snek íté|te' ugyanakkor a támogatási szerződés mlgkötését
fe|téte|ek te|iesítéséhez kötötte' vaIamint e|őírásokat fogaImazott me9:

A támogatási sz € rződés megkötésének fe|tétetei l

1. A társulási megálIapodás módosítása szükséges azzaI a kiegészítésse|/ hogy a
társu|ás Vá||a|ja, hogy fenntartja a projekt révén megva|ósuló rendszert a
be.uházás befejezését köVető 5. éVig'

2. Kérjük' csatolja befogadó Bátortrade Kft ' nyi|atkozatát a Vízte|enített iszap
fogadásáró|.

E|őírások:

1' Fe|híVjuk a f igye|mét, hogy az ingatlanvásár|ás csak a fÜgget|en értékbecs|ő
á|taI meghatározott értékig eIszámoIható.

2' Az építési tender kiírása eiőtt egyeztetni szükséges az engedé|yekben és a
pá|yázatban szerep|ő mennyiségi adatokat/ különös tekintettel az
en9edé|yekben nem számszerijsített Vezetékhosszakra'

En.fqin K dzpont Nrn prrfit Kft,
cím: 1134 BudEpest ,  V i ;c iút45. Á ép.6 '  em'
Leve|ezé! icím: 1437BudapÉstPf . :328.
Tel . r  +361/502-4300
E-mBiI j uqyfe|'T|q'lBt@ÉnerqiakEpont.hU
\lJ]W.enerqia|$zpoÍrt.hu
v'!w.ujsze.hÉ'yiterV'qoV.hu
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A-projekt megva|ósításához nettó 3 718 788 327 forintot| azaz hárommi||iárd-
hétszáztizennyolcmi||ió-hétszáznyoIcvannyoIcezer-hálomszázhuszonhét forintot a
Kohéziós A|ap és a Magyar Köztársaság kö|tségvetése társfinanszírozásban
biztosítia.

EIszámoIhátó kö|tségek Tervezett Tám09atói döntés
aIapján

Projekt nettó
összkö ltsége

4 500 903 780 Ft 4 500 903 780 Ft

Nem elszámoIható
kö|tsé?ek (onerőn fe| ü l i

saiát forrás)

35  011 459 Ft 35  011459  F t

unero
747 103 994 Ft 747 703 994 Ft

Támo9atás össz€ge
3 71a 7aa 327 Ft 3 714 7AA 327 Ft

Támogatáscsökkentés| o rt
mértéke:

Támogatási arány
43,27OA91a/r a3,270a91r/o

Tájékoztatjuk, hogy a projektfejIesztés szakaszában a kapcsolattartó szemé|Vek
á|toztak a köVetkezők

E döntes el]en a 4/2ol7' (I ' 28.) Korm. rende|et B1. 9 (1) békezdésében fog|a|tak a|apján a
döntés kézhezvéte|étő| számított 1o napon be|Ü|, de Iegfe|jebb a kifoóáso|t döniéstő|
számított 60 napon belül cégszerű aláírássa| e|látott, indoko|t kifogést ny.jthat be, ha az
eljárás jo9szabá|ysértő, i||etve pá|yázati feIhíVásba Vagy támogatási szerződé;be ütközó,
A támoga[ói döntésse| kap(so|atos kifogását az NFÜ-nél nyújthatja be: Nemzeti Fej|esztési
Ugy1ökseg, Jogi Főoszlá|y 107,/ Budapest, Wesse|ényi u' 20 22.
A kifogás beérkezésétőI az azt e|bírá|ó döntés köz|éséig a kifogásban tog|a|takkal
összefüggő határidők nyugszanak' A kifogás benyújtásához Iehetőség 'an az Új szecheny'
TerV honlapján (wWW.Ujszechenyiterv'9oV'hu) szerep|ő kjfogásminta haszná|atáia, vaIamiát
a kifogás me||ékleteinek eIektronikus adathordozón történő benVúitására'

EnergE Kdzpo nt llo nproílt Kft.
címl 1134 BudEp6t.Vá. i  út45'  A Ép.6 '  ' - 'm'
LévelezéliEím: 1,137 EUdape5t Pf. j 328.
TEl . j  +361/802-4380
E-mai| | uqyf elr.o|qá|at@enErqiak@pont.hU
!.!^,1'. enérqinkozpont. h u
[Íav.uj5zechényiterV'9oÍhU

Á prgjette|. áz EU.óp.i Un ió
lóm!álá5'ávsl vBtós!ln'l me9'

meqvattoztaK a szerrnt
NéV: Beosztás Telefon: E-mail

KoVács Krisztián Projektmenedzser
asszisztens

(7)238-6671 kovacs. krisztian@energiakozpont. hu

szabo IIdikó osztá|VVezető (7)238-6677 szabo . i l d i ko@enerq iakozDont .hu
I o o I a s  Z o I t á n Főosztá|VVezető (  1 )  238 -66  50 tobias.zoltan@enerqiakozpont. hu
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Harmonikus egyÜttmijködé5t fe|téteIezve intézményünk Közreműködő szervezetként
minden |ehetséges segítséget meg fog adni a j övőben is annak érdekében, hogy terveik a
kíVánt minőségben és határidőre megva|ósu|janak.

A Ksz főbb feladatai a KEoP projektekkel kapcso|atban:

> Támogatási szerződés megkötése. módosítása

> A pÍojekt megva|ósu|ásának nyomon követése - napi kapcsolattartás, projekt-
e|őrehaIadási és mérnöki jeIentések fogadása, Vizsgá|ata

> Kif izetési kére|mek igazo|ása

> HeIyszínie||enőrzésekIebonyo|ítása

> szabá|yta|anságokfe|tárása

> P.ojektzárással kapcso|atos fe|adatok e||átása

> szakmai és az e|jáÍásokka| kapcso|atos tanácsadás, segítség

Tájékoztatjuk, hogy a pozitív támogatói döntéstő| Önök kedvezményezettnek minősü|nek,
így a jogszabá|yokban a kedvezményezettre vonatkozó szabá|yok aIapján járjanak el.

A Támogatási szerződés rnegkötésének feltétele, F'ogy a kedvezményezett a Közreműködő
szervezet részére a köVetkező dokumentumokat rende|kezésre bocsássa. Ezen
dokumentumok rendeIkezésre bocsátásáig a Támogatási szerződés megkötésére nem
kerü|het sor.

A megje]ö|t dokumentumokat 2 példányban (egy eredeti vagy kö4egyző á|taI hite]esített
és egy máso|ati pé|dány) kérjük benyújtanÍ' Aho| e|térő pé|dányszám szijkséges, ott kü|ön
jeIezzÜk. Kérjük, tüntesse feI minden egyes benyújtott dokumentumon a pályázat azonosító
je|étI

KEOP-1.2,O/09-1 1-2011-O041

Kérjük továbbá' hogy az azonosíthatóság érdekében a postázott kü|demény borítékján is
tüntesse fel a pályázat azonosító je|ét, az Ügyintéző nevét, Va|amint a ,,dokumentum
s z e rz ő d és kötés h e z', megje|ölést.

TájékoztatásuI eIektronikusan kü|djük a Ksz á|taI kit ö l t ött, a projekt megvatósításának
számszerűsíthető céljait tartalmazó.,a projekt output és eredmény indikátorai,,táb|ázatot.

A Támogatási szerződés megkótéséhez szükséges dokumentumok:

1. A kedvezményezett nevében a|áírásra jogosu|t aláíró szemé|y, Vagy szemé|yek - a
kö|tségvetési szerv' önkormányzat, egyház, feIsőoktatási intézmény, közaIapítvány,
1ooo/o.os á||ami tu|ajdonban léVő gazdasági társaság kivéte|éVel - bank á|tal igazolt,
ügyvéd á|taI e||enjegyzett vagy közjegyző áltaI hitelesített aláírás mintája' amennyiben
az a támogatási döntés meghozata|át megelőzően nem kerü|t benyújtásra Vagy
tartalma a befogadást köVetően módosuIt'

Ené|qiá KTzpont NoíprBl.t Kft.
cím: 1134 Budapesí Vlí.i út 45' Á ép.5, em,
LevElez€si{imj 1457BudapstPf.: 32a.
Tel . :  +?611802-4300
E'mai|: uqyfel5zo|qa|at@enérqiEkEponi.hL]
!!1M.enérqiakT4onLhu
vv1M.ujize.heny'terv.qDv.hu

A pÍójéldék áu Európaiunió
|áÍno'Átásávát vé|ó5utn3* mEg.
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2. A|apító (|étesítő) okirat, j l|etve a kül ön jogszabá|y szerinti nyi|Vántartást igazo|ó okirat
(kö|tségVetési szefu' önkormányzat' egyház, feIsőoktatási intézmény' közaIapítVány,
1000/o-os ál|ami tulajdonban léVő gazdasági társaság kivéte|éVe|), amennyiben az a
támogatási döntés meg|]ozata|át mege|őzően nem kerü|t benyújtásra Vagy tarta|ma a
befogadást követően módosu|t.

A kedvezményezett te|jes bizonyító erejű magánokiratba fog|a|t írásbe|i nyi|atkozata
ar.ó|, hogy a székhe|y szerint i||etékes á||ami-, i||etve önkormányzati adóhaióság (a
továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe taÉozó, |ejárt köztartozása, i| letve az
Európai Unió tradicionál is saját forrása| címen tartozása a kedvezményezettnek nincs,
vagy arra az i||etékes adóhatóság f izetési könnyítést (rész|etf izetés, fjzetési halasztás)
engedé|yezett (me||ék|et szerint)'

4. Nyilatkozat a megkötendő Támogatási szerződés aIapján nyújtott támogatást
mege|őzően kapott cseké]y összegű (de minimis típusú) támogatásokró| (meilék|et
szerint).

7 .

8 .

9 .

5 .

6 ,

A kedvezményezett Vagy a kedVezményezett neVében e|járó szervezet köteIes
nyi|atkozni arról, hogy a Közbeszerzési/BeszefzésÍ szabá|yzatát a 4/2o11. Korm'
rende|et speciá|is rende|kezése!, Valamint a pá|yázati útmutató alapján fe|Ü|vizsgá|ja a
támo9atásbó] kif izetésre kerLj|ő szerződései Vonatkozásában a támoqatásbó|
finanslíroZott eIső közbesle17éséig/beszerzéséig'

A kedVezményezett Vagy a kedvezményezett neVében e|járó sze.Vezet köteIes csatoIni
nyiIatkozatát, ame|y szerint GazdáIkodási szabályzal ia|, annak hiányában olyan
szabá|yzattaI rende|kezik, ame|y szerint a projekt tekintetében e|kü|önített számvite|i
nyiIVántartást Vezet'

Mive| a kedvezményezett fé|e|ősségi körében - a projekt megva|ósításának
eIindításához szükséges az összes jogerős hatósági engedé|y, vagy az azok megadására
Vonatkozó kére|mek benyújtását igazo|ó dokumentum megléte, a befogadásuk után
tartaImUkban Vá|tozoLt engedé|yek bekü|dese is szÜkséges.

Tu|ajdonjogi kérdések tisztázására szolgá|ó dokumentumok a pá|yázati fe|híVásban
fogla|tak szerint. Amennyiben a pályázati fe|híVás hiteles tu|ajdoni lap csato|ását írja
e|ő, Vagy nem rende|kezik arról, hogy hite|es/nem hite|es formában ke||-e azt
benyújtani, eIegendő nem hiteIes másoIat csatolása is '

A saját forrás rendeIkezésre á||ását igazo|ó dokumentumok Vagy nyiIatkozatok,
amennyiben azok a támogatási döntés meghozata|át mege|őzően nem kerü|tek
benyújtásra Vagy tartaImuk a befogadást köVetően módosuIt'

A me9kötésre kerü|ő Támogatási szerződés me||ék|etei

10.A megkötendő Támogatási szerződés részét képező, ,,a projekt me9Va|ósítás pénzügyi
ütemterve,,, a ,,horizontá|is jndikátorok'', ,,a kedVezményezett á|taI Vá||aIt
kommunikációs tevékenysé9ek,,, továbbá ,,a projekt megvalósítás (köz)beszerzései,'
táb|ázat sab|onok je|en |eVé| e|Vá|aszthatat|an részeit képezik, de fizikai értelemben
nem kerü|nek csato|ásra' Azokat a Ksz a je|en |evél kikü|déséVe| egyidejű|eg
e|ektronikus úton juttatja e| a kedvezményezett részére, és a Ksz álta| megadott
formátumban' kitö|tve, elektronikus úton kérjÜk benyújtanl.

EnRrqiá Kózpo nt Nonprofit Kft.
c imj 1134 BudapEt l  Vá. i  út45'  A ép'  6.  ém.
LÉvelezési Eím: 1437 BUdape5t Pl; 328.
Tel . r  +361/8t2-438D
E-mEil: uqyfellzolqalBt@enErgirkD?pont.h!
!!lN.enÉrqiakozporrt.hU
wwvr, uj s:É.hEny iierv qrv. hu

A prcjektlk 5r EurópaiÜnió
támg.|á<á!al vátósulné* mpg.
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11' EIektronikusan kü|djük a Ksz á]taI kit ö l t ött, az eset|e9es kö|tségVetést is érintő
támogatási fe|téteIek f igyeIembe VételéveI módosított kö|tségVetési táb|ázatot, továbbá
a ,,projekt eIszámoIható kö|tségeinek forrásai ' , táblázatot, ameIyeket abban az esetben
kérünk eIektronikus úton a Ksz részére Visszakü|deni, ha azok módosításra szoruInaK.

Amennyiben a fe|soro|t dokumentumok közül az on pá|yázata esetében Va|ame|yik nem
reIeVáns, azt kísérő |eve|ében jeIezze' és róViden indokoIni szíVeskedjen'

Je|en értesítő |eVé||e| egyidejűleg e|ektronikus formában megkü|djük Önnek a Támogatási
szerződés sabIont és me||ékIeteÍt, meIyeket eIektronikus kísérő |eve|ünkben fogIaItak szerint
kérünk kitö|teni'

Kérjük' hogy a fe|soro|t dokumentumokat '5 napon óe,i j, benyújtani szíveskedjen' mive|
ezen dokumentumok a|apján á||ítjuk össze az Ónök Támogatási szerződését. Fe]híVjuk a
figye]müket, hogy amennyiben a fent megje|ö|t határidőt elmu|asztiák' a 1t. pontban
felsoro|t, a Ksz á|ta| kit ö|t ött táb|ázatokban fog|a|t adatokat az önök részérő|
eIfogadottnak tekintjük.

Az á||amháztartás működési rendjérő| szó|ó 292/2009. (XII. 19') Korm. rende|et 112's (5)
bekezdése értelmében jeTen IeVé| kézhezvéte|ét követően 30 nap á]| rendelkezésére a
Támogatási sze|ződés szerződő feIek á|taI t örténő a|áírására'

A dokumentUmok beérkezését köVetően, a Támogatási Szerződés e|őkészítése érdekében
kü|ön meghíVás keretében - szemé]yes konzu]tációs Iehetőséget biztosítunk.

cé|jaink között kieme|ten keze|jÜk partnereínk e|égedettségét. Annak érdekében, hogy az
Európai Unió és a N4agyar Kormány á|taI társfinanszírozott támogatésban részesü|t
kedvezményezettek a Iehető |egtájékozottabban és a Iegkörültekjntőbben tudják
fejIesztéseiket Végrehajtani, rendszeresen szervezünk szakmaÍ programokat. A konferenciék
témájáró|, pontos időpontjáró| minden érintettet tájékoztatunk, és egyben meghíVást
kaDnak a rendeZVénvekre'

SZECHENYITERV

A pro]Ékiel ó! turóp'| Un ó
tán5e;t.livái tJlós]'J|| ai ríÚ|'

Enef qia Kdzptni Nonprrfit Kft.
. í f f l  1 !34 EudaFÉ!t .  V;c j  ú! . |5 .  A  ép '  6 '  em.
Le!e|E:és l . íml  1^{37 BudaFÉlt  P f . |  3?B '
TE. :  +J l t  1150:  4300
E.mái I u.!'/f ElÉTlgE ai € lÉnergia|íEpDnt.hu
u,rq. enerqiako4ont.hu
lrNr utszE.nEtu |rerv. gov, n!

I
W



SZECHENYITERV

d!{Jn &.n4! rd: s09!7-00r2

2012 -ben  a z  a | ább ekoztatö eseménVeket tervézzük:

rájékoztató' iníC
napok

Pá|yázói feIkészítés, tanácsadás, kerü|endő és jó gyakoÍlatoI
carqyaresa.

Konferenciák
Konferenciák szervezése kü|önböző cé|csoportoknakI potenciál is
pá|yázók, döntéshozók re|é' Parlnerségi találko./ók, egyelleLések
szervezése.

Workshopok
KÍsebb létszámú szakértői egyeztetések' me|yek hozzájárulnak
KEoP ismertté téte|éhez' a projekt gazdák fe|é irányuI
kommunikáció részeként, tapasztalatátadás.

Kedvezménye2etti
ia|á|kozó

Tájékoztató fórum a pozitíV döntésse| rende|kező pá|yázóu
részére.

Fi9ye|mükbe aján|juk továbbá intézményünk honlapját (Www.ener9iakozpont.hu), aho|
e|éÍhetőek a |egfontosabb aktuál is információk, Vá|tozások, vaiamint kézikánwek.
segéd|etek. szélesebb. körben tájékozódhatnak a fej lesztéspoIit ikáró|, további pá|yázatokró]
a Nemzetj FejIesztési Ú9ynökség (NFÜ) internetes oIdalán (http://WWW.nfu.hu/).

|v]unkatársaink készségge| álInak rendeIkezésÜkÍe.

Budapest, 2012' Íebruár ,, t-l ,,

ÜdVözIette|: 
-]l'jl']!: '1.. ]..,.' :.].l .'. -,l:'::.i{.::.

' ! . t  . : .  -  .  r  .

J>\ -L l.-....---

Lasch Tímea
KözÍemijködő szerVezet Vezető

Me||ék]etek:
. Nyilatkozat minta a köztartozás mentességrő|
. Nyi|atkozat a jelen szerződés a|apján nyújtott támogatást megelőzően kapott cseké|y

összegű (de minimis típusú) támogatásokró|
. NyilatkozatKözbeszerzési/Beszerzési szabá|yzatfe|ü|Vizsgá|atáról
. NyiIatkozat GazdáIkodási szabá|yzat i||etve azzaI egy tekintet a|á eső szabá|yzat

Energiö Ki'zpo't Nonprofit Eft.
cím: 1134 B Ud6p egt. Vijci út 45, Á ép.6, em'
Levelezési .ímj 1437 BUd;pest Pl:328.
Té|.t  +361/802.4300
E mail; uqyf Eleolgalat@ene.siak@pont.hu
vv\ffi.efierqrake2ponLhu
Vv'M.Uj!2e.hényitÉrv.qoV.hu B ;xg:",:":l'":f:""i"T ",",
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NyiIatkozat a ie|en szerződés a|apján nyújtott támogatást mege|őzően kapott cseké|y
osszegu

(de minimis típusú) támogatásokró|

szerződés száma I KEoP-1.2'olo9-11.2011.o041
NéV: DÉL-NYÍRSÉGI VÍzt<özll,Ű BERUHÁZÁsI TÁRsUús

Kije|entém, hogy a jelen szerződéshez kapcso|ódó támogatásÍ döntést mege|őző 3 éV
fo|yamán csekély összegű (de minimis típusú) támogatást kizáró|ag az a|ábbi
idöpont(ok)ban' az a|ábbi forrásokbó|, az a|ábbi összeg9e| és céI|aI vettem igéÁybe'(adatok Ft-ban)

sorszá m.
Támogatás

me9íté|ésének
időpontia

Forrás neve Támogatás cé|ja Támogatás
osszege

1 .

2.

3 ,

5 .

6 .

Osszesen

lv1egjegyzés: A nyi|atkozat kit ö|tése akkor is köteIező, amennyiben
szerződés alapján nyújtott támogatást mege|őzően nem VetL még
(de minimis típusú) támogatást.

Ke1 t ,  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Energia Kdu prnt Nrnprofit Kft.
cím: 1134 B!déFelt t  Vá. iút45, A ép. 6.  em.
LEve|ezési cím: 1437 Budapest Pf.; 328.
TÉ.: +36 va02'43D0
E-mail: uqyfé|íoIqa|at@enÉrqi'kDzpont.hLJ
!v\N.EnerqiakozponLhu
vvrM,uj5zechÉnyitÉr[qoV.hU

kedvezményezett a jeIen
i9énybe cseké|y összegű

Áprciekl €k órEUrópai Uíió
|áÍ'o9.É9áEl vaiósutnnk még'

KedVezménVezett
DÉL-NYÍRsÉGI VÍZIKÖzMŰ aEnuHÁzÁsr rnnsuLAs

képVise|etébenI Ba||a Jánosné



SZECHENYITERV

NYILATKOZAT
köztartozás-mentessé9rő|

A|u|írott Ba||a Jánosné, mint a DÉL-NYÍRSÉGI vÍzrKöz[í: BERuHÁzÁsI TÁRsuLÁs

képviselője, büntetőjogi fele|ősségem tudatában kijeIentem, hogy DÉL-NYÍRsÉGI

vÍzI'KözMíj BERuHÁzÁsI TÁRsuLÁs a székhe|y szerint i||etékes á||ami-, illetve
önkormányzati adóhatóság (a továbbiakban együtt: adóhatóság) hatáskörébe tartozó, Iejárt

köztartozása, i||etve az Európai Unió tradicioná|is saját forrásai címen tartozása nincs vagy

arra az i lIetékes adóhatósá9 f izetési könnyítést (ré5zIetf izetés, f izetési haIasztás)
engedé|yezett.

kedVezménVezett
DÉL.NYÍRSÉGI vÍzlKözMÚ BERUHÁzÁsI

TÁRSUús
képViseIetében: Ba||a Jánosné

P ,  H .

Kelt:

201 . ' .  éV  ' ' . ' ' . . . . ' ' ' . ' ' ' . '  h ónap  ' ' . ' . '  nap j án '

ElőttÜnk mint tanúk előtt:

a|áírás a|áírás

oIVasható néV olvasható néV

álIandó |akcím á||andó |akcím

szemé|yi igazoIVány száma szemé|yi igazolvány száma

Enersia Kt':pont Non profit Kft.
cím: 1134 BUdEp €s t 'Vác iút45.Á ép.6" em.
LÉVelezési cím: 1437 EudEpe5t Pf.l 328'
TEl,: +36 VA02-4300
E.mai|: uqyf É|vo|9alat@enerqiak@pont.hU
Wriw'Énerqiakozpont.hu
!v'@,u,j52É.henyiterv'goV.hu

A prcjekle* ar EurópiiU.ió
limagatágáva l véló9utná* meg.



SZECHENYITERV

rin,!dio{d: ao9at odo?

NyiIatkozat Közbeszerzési / Beszef zési szabá|yzat f e| ü|vizsgá|atáró|

A|u|írott Ba|la Jánosné. mint a DÉL-NYÍRSÉGI víz'Köz[() BERuHÁzÁsI TÁRsuLÁs
képvise|ője, bÜntetőjogi feIe|ősségem tudatában kijelentem, hogy DÉL-NYÍRSÉGI
vÍzrKözuŰ BERUHÁZÁSI TÁRsuLÁs Közbeszerzési/Besze .::ési szabá|yzatát a 4/2071'
Korm. rende|et speciá|is rende|kezései, Va|amint a Pá|yázati Fe|hívás és Útmutató a|apján
fe|ü|Vizsgá|ja a támogatásbó| kifizetésre kerü1ő szerződései Vonatkozásában a támogatásbó|
f inanszírozott eIső kölbeszerléséig/be5zer,/éséi9.

KedVezménVezett
DÉL-NYÍRsÉGI vÍzlKö2Míj BERUHÁzÁsI

TÁRsULÁs
képvise|etében : Ba||a lánosné

P,H,

Kelt I

E|őttünk, mint tanúk e|ött:

1  , . . .  . . .  . . .  . .
aláírás a|áírás

olvasható név o|Vasható néV

álIandó |akcím á||andó |akcím

szemé|yi igazo|Vány száma szemé|yi igazoIvány száma

Ene.gits Kőzpont NonproF|tKft.
c iml  1134 EUdapÜi .Vác iút45'  A ép.6.  em.
Leve ezési]:ím: 1437 BUddpest Pl:328.
Tel.l +36 U60!-4t00
E'miil I ugyfelszolgalat@en.rqiakEponLhu
t.Yww' É n erqiiko4o nLh u
Mffi,uj:zEchEfiyiieru.qöV.hu

Apro)*kt ( a! furópái Unjó
|ámo!étá9ávBl való5dn.& mÉ9'



ffi 
szÉcHeNY|TERv

Nyi|atkozat Gazdá|kodási szabá|yzat i||ewe azzaI egy tekintet a|á €ső szabá|yzat
rendeIkezésre ál|ásáró|

A|u|írott Ba||a Jánosné, mint a DÉL.NYÍRSÉGI vizÍKözÚ.j genuaÁzÁsr rÁnsulÁs
képviselője, büntetőjogi felelősségem tudatában kijeIentem, hogy DÉL-NYÍRsÉGI
viztxözuíj BERUHÁZÁSI rÁnsulÁs Gazdá|kodási szabá|yzatta|, annak hiányában
o|yan szabá|yzattaI rende|kezik, ame|y szerint a projekt tekintetében e|kü|önített számvite|i
nyiIVántartást Vezet'

KedVezménvezett
DÉL-NYÍRsÉGI vÍzrxözMÚ genuHÁzÁsr

TÁRsuús
képvise|etében j Ba||a Jánosné

P.  H .

Kelt:

E|őttünk, mint tanúk e|őtt:

a|áírás a|áírás

olvasható néV oIVasható néV

á||andó lakcím á|1andó Iakcím

szemé|yi igazoIVány száma szemé|yi igazoIVány száma

Ener!ia Kó"prnt N Tn profit Kft.
cím: 1134 Budapest .Vác iüt45.  A ép.6.  em.
LEvé]ezési€ím: 1437 BudapÉst Pf'| 326'
Tel . ;  +36 Ua0?-4300
E'ma]| l u qyfeIEo|qáat@É nerq iakEpont. h u
i{^N.enÉrqiako4onLhu
W\,!'t,v. ujlzechi nyíterv.g 6.h u

Á pmjeitek iz Euröp8i Ün]ó
l.irltog.É.ávsl v.lósUlr ar meg'


