
KlMUTATÁS
a Ladánybene - Felsőlajos Szennyvíztársulás költségeinek alakulásáról

2017. május 26-i állapot

A Társulás bankszámlaegyenlege: í.í02.320 Ft

ebből a települések által befizetett tagdíjak:

ev

2013.

2o14.

2015.

2016.

2017.

összesen,

Ladánybene

55.670 Ft

172,000 Ft

171 ,900 Ft

171.300 Ft

171 .300 Ft

742.170 Ft

Felsőlajos

31.327 Ft

96.900 Ft

93.200 Ft

93.900 Ft

93.900 Ft

409.227 Ft

Osszesen

86.997 Ft

268.900 Ft

265.,100 Ft

265.200 Ft

265,200 Ft

1.15í.397 Ft

Megvalósíthatósági tanulmány és felülvizsgálati dokumentác!Ó elkészítésének díja:

1.37o.ooo rt + ÁpR = í.739.900 Ft

Tervdokumentáció költségeinek kiegyenlítése:

- a Társulás bankszám!ájáról:
- településekhozzájárulása:

Ladánybene (1.703 fő)
Felsólajos (957 fő)
Osszesen:

Mindösszesen:

í.í00.000 Ft

409.590 Ft
230,310 Ft
639.900 Ft

í.739,900 Ft
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