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TÁJÉKOZTATÓ
a Komáromi Vízitársulat tagjai részére
Felhívjuk Tagjaink figyelmét arra, hogy adatbázisunkban nyilvántartott érdekeltségi adataikat mindaddig
változatlan tartalommal őrizzük és használjuk fel a fizetési kötelezettség megállapítására, amíg a változást
az érdekelt a 160/1995.(XII.26.) sz. kormányrendelet 12.§. (3) bekezdésében előírt tartalommal a Vízi Társulat
Intéző Bizottságának írásban be nem jelenti.
A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.26.) Kormány rendelet 12. §. (3) és (4) bekezdésében
foglaltak szerint ugyanis

(3) 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, lakhelyét
(székhelyét).

(4) A tag részére megállapított érdekeltségi hozzájárulást annak a hónapnak az utolsó napjáig
köteles megfizetni, amelyben a (3) bekezdés szerinti bejelentést megtette. A bejelentés alapján a
tag személyében bekövetkezett változást a tagnyilvántartásban rögzíteni, és erről a régi és az új
tagot a bejelentést követő 60 napon belül írásban értesíteni kell.
Kérjük az érdekelteket, hogy az esetleges adatváltozásra vonatkozó közlésüket és az azt igazoló okmányokat
/adás-vételi szerződés, bérleti szerződés/ jelen értesítésünk kézhez vételétől számított 8 napon belül
szíveskedjenek megküldeni postacímünkre, hogy az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a befizetési határidő előtt
ennek megfelelően módosíthassuk.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az érdekeltségi hozzájárulást mindaddig az általunk nyilvántartott Tag fizeti, amíg
az említett bejelentés a Társulat részére nem érkezik meg.
Felhívjuk figyelmét továbbá, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény 41.§. (2) bekezdése alapján
adók módjára behajtható köztartozás. A határidőre történő befizetés elmulasztás esetén az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény 161. §. alapján a kiértesítésben szereplő összeg behajtásáról kell intézkednünk,
magánszemély esetében a lakóhely szerinti jegyző, jogi személy és egyéb szervezet esetében az illetékes APEH
Igazgatóság felé, amely esetben az érdekeltségi hozzájárulás megfizetéséig az illetékes adóhatóság az
adótartozás hiányáról igazolást nem adhat ki.
Adatállományunk bővítését az év során folyamatosan végezzük. Azokról a területekről, melyekről év közben
szerzünk tudomást, arról érintett tagjaink pótértesítést fognak kapni.
Amennyiben a fenti információval, vagy érdekeltségi jogviszonyukat érintő bármely más kérdéssel kapcsolatban
további felvilágosításra van szükségük, akkor szíveskedjenek bennünket a postacímünkön levélben, vagy a
34/381-988 telefonszámon, vagy - előzetesen egyeztetett - időpontban, minden nap 9-14oo óra között
személyesen megkeresni, mikor is készségesen állunk rendelkezésükre.
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