Tisztelt Ingatlantulajdonos!
Tájékoztatom Önt, hogy a 73/1999.(V.21.) Korm.rendelet (a közműfejlesztések
támogatásáról) lehetővé teszi a csatornaközmű építéshez történő befizetések 15 %-ának
visszaigénylését, amennyiben Ön 2004. október 8.-át megelőzően a Viziközmű Társulat
belépett tagja, ellenkező esetben a 262/2004.(IX.23.) Kormányrendelet rendelkezései az
irányadóak. 2004. október 8. után csak szociális alapon igényelhető.
Ezen összeget az a települési önkormányzat téríti vissza, melynek az illetékességi területén a
közművet létesítették azt követően, hogy a Magyar Államkincstár átutalta azt, az
Önkormányzat részére.
A visszatérítésre csak abban az esetben kerülhet sor amennyiben a lakáselőtakarékoskodó
vagy egyösszegű befizető megtakarítása vagy befizetése megérkezett a Viziközmű Társulat
részére.
Meddig lehet igényelni? A hozzájárulás megfizetésétől számított egy éven belül.
A visszatérítés menete a következő:
 Igazolás szükséges a Viziközmű Társulattól a megfizetett érdekeltségi hozzájárulás
összegéről, annak teljesítési időpontjáról (az önkormányzat részére a VKT megküldi). A
megfizetés időpontjának igazolása azért fontos, mivel ezen időponttól számítódik az egy
év elévülési határidő.
 az érintett magánszemélyek kérelme, hogy igénylik a csatorna közmű visszatérítést.
 az önkormányzat a kérelmeket és igazolásokat a befizetésekről összesíti, majd állami
támogatás formájában visszaigényli minden negyedévet követő hó 20. napjáig.
 az állami támogatás megérkezését követően,
magánszemélyek részére fenti összeget kiutalja.
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A visszaigényléshez szükséges kérelem, a Polgármesteri Hivatalban is kérhető, vagy
letölthető a www.seregelyes.hu honlapról.
Felhívom a tisztelt érintett figyelmét, hogy a visszaigénylési nyilatkozat kitöltése önkéntes
és az Ön megtakarításának megérkezését követően egy éven belül kell, hogy
megtörténjen, mivel azt követően a visszaigénylés lehetősége megszűnik, azaz jogvesztő.
Seregélyes, 2013. január 23.
Horváth Károly s.k.
jegyző

KÉRELEM
csatorna-közműfejlesztési támogatás visszaigényléséhez

Alulírott _______________________________(név)________________________________
szám alatti lakos a Seregélyes_______________________________________szám alatti
ingatlan csatorna közmű beruházása tárgyában befizetett pénzbeli hozzájárulás 15 %-ának
visszatérítését kérem, egyúttal kijelentem, hogy a közműépítés költségeit ez idáig a
magánszemélyek jövedelemadója, a vállalkozói nyereségadó, vagy a helyi adó keretében
nem számoltam el.
Kérem, hogy a támogatás összegét a ________________________________________ számú
bankszámlaszámra, vagy a ______________________________________________címemre
utalni szíveskedjenek.
Dátum:_________________________
____________________________
Aláírás
OLVASHATÓAN TÖLTSE KI !!!!

