KAMIÑALDE MENDI HEGALA JAUSTEAREN ONDORIOZ GERTATU ZEN
HONDAMENDI EGOERAK SORRARAZITAKO PREMIAK ATENDITZEKO
DIRU LAGUNTZA ESKAERA AGIRIA
ESKATZAILEAREN DATUAK
Eskatzailearen izena

NA Zkia.

Helbidea (jakinarazpenetarako)

Udalerria

Telefonoa 1

Posta kodea

Telefonoa 2

Posta elektronikoa

IZANDAKO KALTEEN DESKRIBAPENA

ESKAERAREKIN BATERA AURKEZTUTAKO AGIRIAK
Lehen aldia bada:
Eskatzailearen
NA

Kalteak izan dituzten
ondasunen fakturak

Kalteen eta berauen
balorazioren txosten
periziala

Hartzekodun-fitxa

Diru-laguntza aurretik kobratzea [%100 nahi baduzu,
adierazi; bestela %85 hasieran eta %15 justifikatutakoan]

Laguntzaren %100a jasotzeko justifikazio-txostena

Ondarroan, (data) …………………………………

Eskatzailearen sinadura

Hemen jasotako datuak zuzenak direla baieztatu eta, horietan oinarrituta, eskatzen dut diru-laguntza. Horrez gain, aitortzen dut ez entitateak ez
neronek ez dugula debekurik laguntza publikoak jasotzeko ez eta administrazio- nahiz zigor-zehapenik Emakumeen eta Gizonen Berdintasunari
buruzko Legearen itzalpean.
Datuen babesa (abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa): Hemen jasotako datu pertsonalak Ondarroako Udalaren fitxategietara sartuko dira
eta erabiliko dira soilik udalaren baitako kudeaketarako eta zure eskabideari erantzuteko. Datuak eskuratu, aldatu, ezabatu eta aurkatzeko
eskubideak erabil ditzakezu, idatzi bat bidalita, Ondarroako Udalak Herritarren Arreta Zerbitzura (Kantoipe kalea); bertara jo dezakezu baita ere
argibide eske.

Berrikuspen-data:2018-10-16

KALTEEN DESKRIBAPENA ETA BALORAZIOA
(Deskribatu deialdi honen arabera diruz lagundu daitezkeen kalteak eta kaltearen arrazoia)
Diruz lagundutako kalteen deskribapèna

Gastuaren
zenbatekoa

Gatua azaltzen duen
dokumentua (faktura,
peritu txostena…)

Berrikuspen-data:2018-10-16

KONPONTZEKO KALTEAREN AURREKONTUA
EKINTZAK SORTUTAKO DIRU-SARRERAK

EKINTZAK SORTUTAKO GASTUAK

ESKATZAILEAREN EKARPENA
DIRU-LAGUNTZAK

€

 Eusko Jaurlaritza
 Foru Aldundia
 Udalari eskatutakoa
NORBERAREN EKARPENA

€
€
€




SARRERAK, GUZTIRA

€
€
€
€

PRESIDENTEAREN SINADURA

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

GASTUAK, GUZTIRA

Ondarroan, ……………………………………………………………………

Oharra: Aurrekontu orekatua osatu behar da. Horrek esan nahi du gastuen kopurua eta diru sarreren kopurua berdinak izan behar direla.

Berrikuspen-data:2018-10-16

ONARTUTAKO DIRU LAGUNTZAREN %100 AURRERATZEKO JUSTIFIKAZIO TXOSTENA1

1

Ondarroako Diru-laguntzak arautzen dituen Ordenantza Orokorra
20. artikulua. Ordenantzak ordaintzea
1. Onartutako diru-laguntzak bi epetan ordainduko dira (lehenengoa %85, eta ondoren gainerako %15)
- Lehenengo %85 ordaintzeko epea hilabetekoa izango da, diru-laguntza ematea onartzen denetik hasita
- Gainerako diru-laguntza jasotzeko (%15), justifikatu ondoren, horretarako jarritako epean.
%100 ere ahal izango da aurreratu kasu berezietan. Horretarako txosten bat aurkeztu beharko da, behar den moduan azalduta
horren beharra eta alkateak onartu beharko du.
Berrikuspen-data:2018-10-16

HARTZEKODUN-FITXA
ERAKUNDE / ESKATZAILEAREN DATUAK
Izena:
IFK/IFZ:
Helbidea:
Posta Kodea:
Telefonoa:

Ondarroan, 20

.eko . . . . . . . . . . aren . . . . . . (e)an

Erakundearen zigilua eta arduradunaren sinadura

FINANTZA ERAKUNDEAREN DATUAK
Finantza erakundeak berak bete eta zigilatu beharrekoa

Finantza erakundearen
izena:
Bulegoa:
Helbidea:
Herria:
Kontu korrontea (20 digitu):

Ondarroan, 20

.eko . . . . . . . . . . aren . . . . . . (e)an

Erakundearen zigilua eta arduradunaren sinadura
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