
 
 

                                                             
 

VÍZIKÖZMŰ TÁRSULATI HÍREK 
 

 

KÖZLEMÉNY  
 

Értesítjük tisztelt közműtársulati tagjainkat, hogy lakástakarék-pénztári 

egyeztetések miatt 2016. július 27., 28.-án az ügyfélszolgálat szünetel. 

Kérjük a telefonos keresés mellőzését is.            Megértésüket köszönjük. 
 

TÁJÉKOZTATÁS 
 

A tagi hozzájárulás felettes részének visszafizetését folyamatosan végzi 

társulatunk. Az első hónapi (06.15.- 07.15.) visszafizetés összege: 64.555.700.- 

Ft. A visszafizetésre vonatkozó kiértesítések tértivevényesen kerülnek 

kiküldésre egy esetleges téves utalás elkerülése és a záró elszámolási eljárás 

megkönnyítése érdekében. A tértivevényes eljárás lassítja a folyamatot, emiatt 

szíves türelmüket kérjük. A kiértesítések kiküldésére és a visszafizetések 

lebonyolítására szeptember 30.-ig érvényes közgyűlési határozatunk van, amely 

csúszás esetén további 1 hónappal meghosszabbításra kerül. 
 

A visszafizetéssel kapcsolatos kiértesítési menetrend: 

 

1. 280.000.- Ft-ot egyösszegben befizető természetes és jogi személy tagok 

2. 350.000.- Ft-ot /Ltp nélküli/ befizető  tagok 

3. Legalább 300.000.- Ft-ot befizető Ltp-s tagok 

4. 200.000.- Ft teljesített Ltp + 80.000.- Ft egyben befizető tagok 

5. 200.000.- Ft teljesített Ltp, de társulati részt nem fizetett tagok 

6. 82.000.- Ft-ot meghaladó Ltp nélküli /részletekben/ befizető tagok 

7. Megállított Ltp tagok a 82.000.- Ft feletti részre. 

 

A 6., 7. pontokra vonatkozó társulati tevékenység a visszafizetésekkel 

párhuzamosan folyik. Továbbá a nem fizető tagok beazonosítása és fizetővé 

tételével összefüggő teendők végzése és lezárása is legalább ilyen fontossággal 

bíró ügy a teljesség érdekében. 

 



 

 

 

 

FELHÍVÁS 
 

Ismételten kérjük: Azon tagjaink, akik a 82.000,- Ft hozzájárulást 

részletekben fizetik meg, továbbra is rendszeresen törlesszenek. Ők a 

Társulat megszűnésekor másfajta csekket fognak kapni, amennyiben 

törlesztésük még nem jár le. 

     

                                    Azon tagok, akik még nem fizették meg a 82.000.- Ft 

hozzájárulást, mielőbb a kiértesítésen szereplő határidőre szíveskedjenek az 

egyébként kötelező hozzájárulást befizetni. 

 

 Figyelem ! Az elmaradásban lévő, vagy eddig befizetést elkerülő tagjaink 

részéről a 82.000.- Ft befizetésére a visszafizetések gyakorlati lefolytatása 

érdekében elengedhetetlenül szükség van. Az semmiképpen nem fordulhat elő, 

hogy a becsületesen megfizető társulati közösség pénzéből legyen finanszírozva 

a fizetés alól kibújni szándékozók kötelező tagi hozzájárulása. Célunk, hogy a 

társulat működési idejében a visszautalások döntő többsége megvalósuljon. 

 

 

 

 

Enying, 2016. 07. 26. 

 

 

 

 

 

        Varga Gyula 

                 VKT-IB elnök 
 


