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Tisztelt Cím!

Iktatószám: 14/2010
Ügyintézőnk: Madarászné

Tárgy: Értesítés 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás megállapításáról
A Komáromi Vízitársulat a helyi közcélú vízgazdálkodási közfeladatait az 1995.évi LVII. sz.
törvény, valamint a 160/1995.(XII.20.) sz. Kormány rendelet alapján végzi.
A törvény szerint: „a társulat tagjai kötelesek a társulat közfeladatai ellátásának költségeihez
az érdekeltségi egység arányában hozzájárulni (1995.évi LVII. sz. törvény IX. fej. 34 § (5)
bek.)”
A 2010. évi érdekeltségi hozzájárulás mértéke: 700.- Ft/ha + 25 % ÁFA.
Nyilvántartásunk alapján a használatában lévő ................... ha földterület után fizetendő
érdekeltségi hozzájárulás összege az alábbi:
Előző évek hátraléka:....................................................................... Ft
2010.évi hozzájárulás: .................................................................... Ft
25 % ÁFA:...................................................................................... Ft
FIZETENDŐ:................................................................................. Ft
A 160/1995. (XII.20.) Kormányrendelet 13. §-a alapján az alábbiakat közöljük:
a./ fizetési kötelezettség alapja: ingatlan tulajdonos vagy ingatlanhasználó
b./ taggyűlési határozat száma: 4/2009
c./ érdekeltségi egységre eső hozzájárulás: 700.- Ft/ha + 25 % ÁFA
d./ érdekeltségi egység száma: ha
e./ érdekeltségi hozzájárulás összege: Forint
f./ befizetés módja: átutalással a 10403631-36388600-00000000 egyszámlára vagy
csekken
g./ a befizetés határideje: 10.000.- Ft összeghatárig.....................................: 2010.03.31.
10.000.- Ft összeghatár felett két részletben 50%.: 2010.03.31.
50%.: 2010.07.31.
h./ a befizetés elmulasztásának jogi következménye: a fenti Kormányrendelet 13.§. (3) bek.
szerint
i./ jogorvoslati lehetőség: 1995. évi LVII. sz. törvény 41.§. (3) bek., valamint a 43. §. (1),
(2) bek. szerint

Tájékoztatjuk, hogy a 160/1995.(XII.26.) sz. Kormányrendelet 12. §. (3) bek. szerint, ha a
tagnak a tagsági jogviszony alapjául szolgáló érdekeltsége megszűnik, azt köteles a
Társulat Intézőbizottságának írásban bejelenteni.
A bejelentéshez csatolni kell a tagsági jogviszony megszűnésének alapjául szolgáló okiratot,
illetőleg annak másolatát, valamint - ha abból nem állapítható meg - a bejelentésben közölnie
kell a helyébe lépő új tag nevét, címét.
Amennyiben a használatában lévő, társulatunk nyilvántartása szerinti terület nagyságában
időközben változás állt be Tisztelt Cím a jelen értesítés kézhezvételétől számított 10 napon
belül szíveskedjen társulatunknak megküldeni (tulajdoni lap vagy szerződés
fénymásolatát), hogy a kivetést a fizetési határidő letelte előtt ennek megfelelően
módosíthassuk.
Tata, 2010-02-22

Dr Horváth Klára
Társulati elnök

