S Z Á N D É K N Y I LAT K O Z AT
(természetes személy részéről)
A vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995.(XII. 26.) Korm. sz. rendelet 4.§ (1) bek. a./ pontjában
foglaltak alapján jelen nyilatkozat aláírásával kinyilvánítom azt a szándékomat, hogy az érdekeltségem
alapjául szolgáló – alább meghatározott – ingatlan szennyvízelvezetésének előfeltételeit, vagyis a közmű
megépítését és az erre történő rákötés lehetőségét

víziközmű társulat
útján kívánom biztosítani.
Tudomásul veszem, hogy a beruházáshoz történő társulati érdekeltségi hozzájárulás összegét a társulat
alakuló közgyűlése jogosult véglegesen megállapítani. Ezért a szándéknyilatkozatom érvényességét ahhoz
a feltételhez kötöm, hogy


az érdekeltségi hozzájárulás egy összegben történő megfizetése esetén (2012. április 15-ig) minden egyes érdekeltségi egység (önálló lakás,
lakrész, vagy beépítetlen ingatlan) után a fizetési kötelezettség
- legfeljebb 180.000 Ft, lesz;



az érdekeltségi hozzájárulás megfizethető lesz egy összegben úgy is, hogy bármely lakás-takarékpénztárban gyűjtött megtakarításaimból, és
az ez után kapott állami támogatásból a kötelezettségemnek megfelelő összeget a víziközmű társulatra, illetve az Önkormányzatra
engedményezem. Ha ezt a fizetési módot választom, akkor legkésőbb a víziközmű társulat megalakulásától számított 60. hónap utolsó napján
kell a fizetési kötelezettségemnek eleget tenni. Ez esetben minden egyes érdekeltségi egység (önálló lakás, lakrész, vagy beépítetlen ingatlan)
után a fizetési kötelezettség
- legfeljebb 180.000 Ft, lesz, (mely összeg a saját megtakarításaim és az ez után kapott állami támogatás együttes összege),
de Lakás-takarékpénztár útján történő fizetés esetén külön meg kell fizetnem a víziközmű társulat javára kamat- és ügyviteli költségek címén
az érdekeltségi hozzájárulás-tartozás fennállásának idejére érdekeltségi egységenként havonta legfeljebb 1 200 Ft-ot is.



az érdekeltségi hozzájárulás megfizethető lesz 5 év 60 egyenlő részletben, közvetlenül a víziközmű társulat bankszámlájára történő
befizetéssel is. Ez esetben az érdekeltségi hozzájárulás összege minden egyes érdekeltségi egység (önálló lakás, lakrész, vagy beépítetlen
ingatlan) után
-

legfeljebb 234.000 Ft lesz, melyet 60 hónapon belül havonta 3900 Ft-os részletekben kell megfizetni.
Az első részlet 2012. április 15-én lesz esedékes; ezt követő részletek minden negyedév első hónapjának 15. napján lesznek esedékesek.

-

Az érdekeltségi ingatlanom után megállapított érdekeltségi hozzájárulást
Egy összegben (2012. ápr. 15-ig)

Lakás-takarékpénztár útján

társulatnak 60 havi részletkben

vállalom megfizetni.* (LTP útján történő fizetés esetén: LTP szerződés száma: ...........................................)
Vállalom, hogy


a társulat elnökének, illetve a társulat megszűnése után a lakóhelyem szerint illetékes jegyző felhívása
alapján határidőre megfizetem az érdekeltségemet megalapozó ingatlanra eső érdekeltségi
hozzájárulást;
 az alább meghatározott ingatlan után megállapított érdekeltségi hozzájárulást én egyedül fizetem meg,
akkor is, ha az ingatlannak több tulajdonosa van.
Hozzájárulok ahhoz, hogy az ezen szándéknyilatkozaton szereplő adatokat a megalakítandó Víziközmű
Társulat nyilvántartásba vegye és kizárólag a Víziközmű Társulat működtetéséhez felhasználja.
Személyi adataim és érdekeltségi ingatlanom adatai a következők:
Név:**................................................ (Szül. hely:…....…………; év, hó, nap:…….....…..…., an:……………………..)
Lakcímbejelentőm szerinti lakcímem (irányítószámmal): ………………………………………...................………..…….
Levelezési címem (irányítószámmal): mint fent, vagy*** : ..................................................................................................
Szig sz: ………………………………………... Adószám: ……………………………………………………………...

Az érdekeltségi ingatlanom címe

Az ingatlan helyrajzi száma

Bejelentem, hogy arra az esetre, ha a társulat alakuló közgyűlésén, vagy a későbbi közgyűléseken
személyesen megjelenni nem tudnék, visszavonásig szóló képviseletemmel …….................……..............
....................................-..t bízom meg, (lakcíme: ……………........……………….…………………….,
szig.sz.: …………………………) akit ezennel felhatalmazok arra, hogy a társulat taggyűlésein jogaimat
gyakorolja, érdekeimet képviselje, nevemben eljárjon és jogérvényes nyilatkozatokat tegyen.
Kelt: ……………….., 2011. ......................... hó …. nap.
A meghatalmazást elfogadom: ………………………………

................................................
(érdekelt aláírása)

Előttük, mint tanuk előtt:
1./ Név:** .................................Lakcím: ............................................Szig sz:................Aláírás: ...........................
2./ Név:** …..............................Lakcím: ............................................Szig sz:................Aláírás: ...........................
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Megjegyzés: * Jelölje X-szel az Önnek megfelelő választ a kijelölt négyzetben!
** Kérjük a neveket NYOMTATOTT NAGYBETŰKKEL írni!
*** Kérjük, adja meg pontos levelezési címét is, ha az nem azonos a bejelentett lakcímével!

