Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
22/2009. (XI. 1.) önkormányzati rendelete a Diósd Község Víziközmű-társulatnak
befizetett érdekeltségi hozzájárulásról
Diósd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló LXV.
törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi
LVII. törvényben foglaltak, valamint a vízgazdálkodási társulatokról szóló 160/1995. (XII.
26.) Korm. rendelet figyelembevételével, a következő rendeletet alkotja:
1. §
(1) Diósd Község Víziközmű-társulatánál a tag joga:
a) Személyesen, képviselője vagy küldöttje útján részt vegyen a társulati feladatok
meghatározásában.
b) A társulatban személyesen - ha kizáró ok, illetőleg összeférhetetlenség nem áll fenn tisztséget viseljen.
c) A tisztségviselőktől, a küldöttjétől a társulatot vagy a saját érdekeltségét, egyéb jogait
vagy kötelezettségeit érintő ügyben felvilágosítást kérjen.
(2) Diósd Község Víziközmű-társulatnál a tag kötelessége:
a) Az érdekeltségi hozzájárulást a taggyűlés által megállapított mértékben és határidőre
megfizesse.
b) Személyesen vegyen részt a társulat minden olyan szervének tevékenységében,
amelybe választották és azt elvállalta.
2. §
Érdekeltségi hozzájárulás megfizetésének módozatai:
a) Lakás-előtakarékossági szerződést kötött és a társulat javára engedményezési
nyilatkozatot aláírt érdekelt természetes személyeknek 341.860 Ft/érdekeltségi egység,
mely összeget a megtakarítási időtartam alatt, havi 2.550 Ft/100 hónapi részletekben
kell megfizetni. A társulat az érdekelttel egyetértésben ettől eltérő fizetési
gyakoriságot is megállapíthat.
b) Azok a természetes személy érdekeltek esetében, akik nem kötnek
lakás-előtakarékossági szerződést vagy a megkötött előtakarékossági szerződésük a
futamidő alatt bármely okból megszűnik, az érdekeltségi hozzájárulás összege 341.860
Ft/érdekeltségi egység, mely összeget a társulat megalakulása után a társulat ez irányú
értesítése után két egyenlő részletben kell megfizetni a társulat számlájára. Az első
részlet a társulat alakulása után a társulat ez irányú értesítése alapján annak
kézhezvételét követő 30 napon belül fizetendő egy összegben a társulat számlájára. A
második részlet megfizetése pedig a beruházás megkezdésekor (kivitelezői szerződés
megkötése) esedékes.

c) A jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok
érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege 341.860 Ft, mely összeget a társulat
megalakulása után a társulat ez irányú értesítése után két egyenlő részletben kell
megfizetni a társulat számlájára. Az első részlet a társulat alakulása után a társulat ez
irányú értesítése alapján annak kézhezvételét követő 30 napon belül fizetendő egy
összegben a társulat számlájára. A második részlet megfizetése pedig a beruházás
megkezdésekor (kivitelezői szerződés megkötése) esedékes.
3. §
(1) Az érdekeltségi hozzájárulással kapcsolatos taggyűlési határozatról a tagot az
intézőbizottság elnöke írásban értesíti. Az értesítésben meg kell jelölni:
a) A fizetési kötelezettség jogalapját.
b) A taggyűlési határozat számát.
c) Az érdekeltségi egységre eső hozzájárulás mértékét.
d) A tag érdekeltségi egységeinek számát.
e) Az érdekeltségi hozzájárulás összegét.
f) A befizetés módját.
g) A befizetés határidejét.
h) A befizetés elmulasztásának jogkövetkezményeit.
i) A jogorvoslati lehetőséget.
(2) A határidőre be nem fizetett érdekeltségi hozzájárulást az intézőbizottság elnökének
megkeresésére Diósd Község Jegyzője – az adózás rendjéről szóló jogszabályok szerint
– hajtja be, a befolyt összeget pedig a behajtási költségek levonása után negyedévenként
a társulat számlájára utalja át.
(3) A (2) bekezdés szerinti megkeresésben közölni kell a behajtáshoz szükséges adatokat,
különösen:
a) A tag nevét.
b) Lakóhelyét, székhelyét.
c) A tagsági jogviszonnyal összefüggő ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerinti
adatait.
d) Az érdekeltségi hozzájárulás összegét, a követelést megalapozó taggyűlési határozat
számát és az abban foglalt határidőt.
4. §
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Diósd, 2009. október 29.
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