KUNNOSSAPIDON TIEAVUSTUSHAKEMUS
Tekninen lautakunta / toimitusjaos

sivu 1(2)

Tiekunnan nimi
20____

Tiliselvitys kunnossapitoavustuksen saamiseksi Mäntsälän kunnalta vuodelta

Tulot (täsmättävä tiekunnan tilien kanssa)

euroa (luvut sentilleen)

1. Yksikkömaksut (yksikön á-hinta

euroa (luvut sentilleen)

euroa)

2. Muut tien käyttäjät (meijeri tms.)
3. Luontaissuorituksina hyväksyttävät maksut
4. Korko ym. tulot
5. Muut, mitä
6.

Kohdat 1-5

YHTEENSÄ:

Kohdat 6-11

YHTEENSÄ:

7. Valtion avustus
8. Mäntsälän kunnan perusparannusavustus
9. Mäntsälän kunnan kunnossapitoavustus
10. Otettu lainaa
11. Rahavarat tilivuoden alussa

Menot

euroa (luvut sentilleen)

(täsmättävä tiekunnan tilien kanssa)

euroa (luvut sentilleen)

1. Ojan kaivu, luiskien ja viheralueiden hoito
2. Tienpitoaineen ajo ja levitys (sorastus, suolaus)
3. Tienpinnan lanaus ja höyläys
4. Rumpujen ja siltojen uusiminen ja korjaus
5. Tien auraus ja muu talvikunnossapito
6. Työn valvonta yms. kulut
7. Hoitokunnan menot (hallinto)
8. Muut, mitä
9.

Kohdat 1-8

YHTEENSÄ: X

10. Lainojen lyhennys ja korkomenot
11. Perusparannukseen käytetyt varat
12. Rahavarat seuraavalle vuodelle
Kohdat 9-12
Kunnossapitokustannukset 1 kilometriä kohden (kohta

YHTEENSÄ:

X jaettuna tien pituudella)

€

Allekirjoitukset:

Paikka ja aika

Puheenjohtaja

Sihteeri tai varapuheenjohtaja

Avustushakemus on palautettava maaliskuun loppuun mennessä osoitteella:
Mäntsälän kunta, Tekninen lautakunta / toimitusjaos, Heikinkuja 4, 04600 MÄNTSÄLÄ
Tilinpäätös, toiminnan- /tilintarkastajien kertomus ja pöytäkirjan kopio on toimitettava viimeistään 15. elokuuta mennessä.
Väärien tai puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa mahdollisesti myönnettävän kunnanavustuksen hylkäämiseen.

KUNNOSSAPIDON TIEAVUSTUSHAKEMUS
Tekninen lautakunta / toimitusjaos
1.

Tiekunnan
nimi

2.

Tiekunta

3.

Tietä
hoidetaan

ei ole perustettu

tiekunta, ent. kylätiekunta

on perustettu, aika

tietoimituksessa

teknisen lautakunnan päätöksellä

tiekunnan päätöksellä

hoitokunnan toimesta

yhteiseen lukuun

toimitsijamiehen toimesta

tienajon mukaan

keskinäisen sopimuksen perusteella

sekä tienjaon mukaan että yhteiseen lukuun

Puheenjohtaja

4.

Hoitokunnan
kokoonpano
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Puhelin

Osoite

Sähköposti

Varapuheenjohtaja

Jäsenet

Varajäsenet

5.

Tiekunnan BIC-koodi ja
IBAN-pankkitili

6.

Toimitsijamies

7.

Tien pituus

8.

Tien leveys ja luokka

9.

Tieosakkaat

Kokonaispituus m

josta pysyvän asutuksen osuus m*)

Toisen kunnan puolella m

Ajoradan leveys m

Luokka

Vakinaisesti asuvien lukumäärä

Tietä m / osakas

Tieyksiköitä yhteensä

Tieyksikön hinta

Euroa

vuonna 20
10.

Muut tien käyttäjät
kuin osakkaat

11.

Avustusta
haetaan

12.

Muut avustukset
ja lainat

13.

Lisätiedot

14.

Allekirjoitus

Kunnossapitoon

metrille

Perusparannukseen **)

Onko tielle myönnetty tai haettu avustusta muualta kuin Mäntsälän kunnalta?
Ei

On, mistä

Paikka ja päivämäärä

_________________________

Allekirjoitus

______________________________________

Tilinpäätös (pakollinen) Liitenro

16.

Toimitetut
liitteet

euroa

Toiminnan-/tilintarkastajien kertomus (pakollinen)
Liitenro
Pöytäkirjan kopio, jossa tiekunnan tilinpäätös
hyväksytty (pakollinen) Liitenro

Talousarvio Liitenro
Muu mahdollinen lisäselvitys Liitenro
Perusparannusavustusselvitys Liitenro

*) Pysyvällä asutuksella tarkoitetaan, että kiinteistö on ympärivuotisessa käytössä ja asukkaat ovat henkikirjoilla ko. kiinteistöön.
**)Perusparannustöistä on laadittava erillinen selvitys hakemuksen liitteeksi, mikäli tiekunta hakee ko. töitä varten avustusta

Huom!

Väärien tai puutteellisten tietojen antaminen voi johtaa mahdollisesti myönnettävän
kunnanavustuksen hylkäämiseen.

