
Határozatok 

2007. április 02. alakuló közgyűlés 

1/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 

Az alakuló ülés Ocskóné Simon Mária és Szolnoki Tünde érdekelteket 
választja meg a jegyzőkönyv hitelesítőinek 

2/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
Az alakuló ülés ellenvélemény és tartózkodás nélkül, egy-
hangúlag elhatározza, hogy a csatornamű építése érdekében 
megalakítja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulatot, 
6793 Forráskút, Felszabadulás u. 74. székhellyel. 
 
3/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
Az alakuló ülés ellenvélemény és tartózkodás nélkül, egy-
hangúlag a társulat alapszabályaként fogadja el a szerve-
zőbizottság által előterjesztett alapszabály-tervezetet. 
 
4/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 

 
Az alakuló ülés egyhangúlag megválasztja küldöttnek 

Bordány Forráskút 
Botka István Dr. Hursán Mihály 

Dudás Lajos Ocskó Géza 

Godó Lajos Rabi Mihály 

Lovai Mihály Rabi Mihályné 

Masa István Ruzsa András 

Németh József Dr. Vereczkey Csaba 

Ocskóné Simon Mária Veres Gyula 

Rácz Gyula Fodor Imre 

Szilágyiné Godó Mónika Sándor Alajos 

Tanács Gábor  

Balogh Ferenc  

 
. / . 

Üllés Zsombó 
Dr. Csonka Erika Bálint Vilmos 

Dudás János Zoltán Fogasné Matula Zsuzsanna 

Dr. Faragó-M. Judit Id. Gyuris László 

Maróti Mihály Gyuris Zsolt 

Mihálffy Lászlóné Kispéter Gábor Tibor 

Nagy Attila Gyula Lajkó Antal 

Nagy Róbert Mihálffyné Zakar Andrea 

Papp Dezső Monori Gyula 

Péter Mihály Nagy-Biblia Ferenc 



Szolnoki Tünde Nagy Róbert 

Tóth András Vőneki József 

Gyuris András Zsíros Pál 

 Tisóczki Péter 

 Dr. Szöllősi Zoltán 

tagokat. 
 

5/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
A nyílt szavazás alapján egyhangúlag 5 évre 
a társulat elnöke: Maróti Mihály 
 
6/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
A nyílt szavazás alapján egyhangúlag 5 évre 
a társulat intézőbizottságának 
tagjai: Botka István 
 Kispéter Gábor Tibor 
 Tanács Gábor 
 Ruzsa András 
 Sándor Alajos 
 Papp Dezső 
 Tóth András 
 Tisóczki Péter 
  
7/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
A nyílt szavazás alapján egyhangúlag 5 évre 
a társulat ellenőrző bizottságának 
elnöke: Dr. Szöllősi Zoltán 
 
8/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
A nyílt szavazás alapján egyhangúlag 5 évre 
a társulat ellenőrző bizottságának 
tagjai: Szilágyiné Godó Mónika 
 Rabi Mihály 
 Veres Gyula 
 Dudás János 
9/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
Az elnök akadályoztatása esetén helyettesítésére így a cég 
jegyzésére az intéző bizottság két tagja együttesen jogosult 
oly módon, hogy a géppel vagy kézzel leírt, előnyomott vagy 
előnyomtatott cégnév alá Botka István és Kispéter Gábor 
Tibor együttesen írja a teljes nevét 
 
 
 



10/2007. (IV. 02.) sz. akgy. határozat 
 
Az érdekelt természetes és nem természetes személy 
tagok által fizetendő érdekeltségi hozzájárulás egység-
nyi összegét 200.000,-Ft-ban határozza meg a közgyűlés. 
 
Az a természetes személy tag, aki a hozzájárulást egyössze-
gű LTP szerződéssel vegyes konstrukcióval fizeti meg, annak 
az egységnyi hozzájárulása 160.000,-Ft, melyet a 
társulatnak fizesse be, és a befizetett összeg lakás-
takarékpénztár felé történő utalásáról a társulat intézkedik. 
Az a természetes személy tag, aki a hozzájárulást részlet-
fizetéses LTP szerződéssel vegyes konstrukcióval fizeti meg 
az egységnyi hozzájárulást, az 96 hónapon keresztül havi 
1.990,-Ft-os részletekben fizesse be a társulat számlájára, és 
a befizetett összeg lakás-takarékpénztár felé történő utalásá-
ról a társulat intézkedik. 

2007. Április 23. Küldöttgyűlés 

1/2007. (IV.23)sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés Sándor Alajos és Dr. Csonka Erika küldötteket 
választja meg a jegyzőkönyv hitelesítőinek, a jegyzőkönyv vezetőjének 
pedig Kapás Juditot. 

2/2007. (IV.23.) sz.kgy határozat 

1. Az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének határideje: 

� A részletfizetéses Ltp-nél (1.990 Ft/hó 96 hónapon 
keresztül) az első részletet 2007. május 25-ig kell 
befizetni, a későbbiekben a részletek befizetésének 
határideje minden hónap 15. napja. 

� Az Ltp egyösszegű befizetés (160.000 Ft) határideje 
2007. július 1. 

� Az Ltp-n kívüli egyösszegű (200.000 Ft) befizetés 
határideje 2007. július 1. 

2. Azok az érdekeltek, akik egynél több érdekeltségi egység után 
egyösszegű befizetést vállaltak, két részletben is (50%-50%) 
eleget tehetnek befizetési kötelezettségüknek, úgy hogy az első 
részletet 2007. július 1-ig a második részletet 2008. július 1-ig 
fizeti be. 

3. Azoknál az érdekelteknél, akik az érdekeltségi hozzájárulás 
megfizetésével kapcsolatban nem tesznek nyilatkozatot vagy nem 
élnek a részletfizetési lehetőségekkel, az érdekeltségi 



egységenkénti 200.000 Ft érdekeltségi hozzájárulás megfizetése 
egyösszegben válik esedékessé. A befizetés határideje: 2007. 
július 1. 

 3/ 2007.(IV.23.) sz. kgy. határozat 

 

A Társulat tisztségviselői 2007. május 1-jétől tiszteletdíjban 
részesülnek. 

1. A Társulat elnöke, Maróti Mihály tiszteletdíja: 150.000 Ft/hó. 

2. Az ellenőrzési bizottság elnöke, Dr. Szöllősi Zoltán tiszteletdíja: 
37.500 Ft/hó. 

3. A Társulat képviseletére együttesen jogosult intéző bizottsági tagok, 
Botka István és Kispéter Gábor Tibor tiszteletdíja:     30.000 Ft/hó. 

4. Az intéző bizottság további tagjai és az ellenőrzési bizottság tagjai: 
Ifj. Papp Dezső, Ruzsa András, Sándor Alajos, Tanács Gábor, Tisóczki 
Péter, Tóth András, ill. Dudás János Zoltán, Rabi Mihály, Szilágyiné 
Godó Mónika és Veres Gyula tiszteletdíja: 15.000 Ft/hó. 

5. A Társulat elnöke és állandó alkalmazottja a gépjárműhasználati 
nyilvántartás alapján norma szerinti költségtérítésre jogosult. 

 

 

A küldöttgyűlés a Társulat 2007. évi költségvetését az alábbiak szerint egyhangúan elfogadta. 

 4/ 2007.(IV.23) sz. kgy. határozata 

 

A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a Társulat 
2007. évi üzleti tervét 109.060. eFt bevételi, 48.014 eFt kiadási, 9.623 
eFt költség és ráfordítás főösszegekkel az 1-es számú mellékletben 
szereplő részletezésben  egyhangúan, tartózkodás és ellenszavazat 
nélkül elfogadja. 

 

5/2007.(IV.23.) sz. kgy. határozat 

1. A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a 
társulat elnökét az Alapszabályban foglaltak szerint megbízza, 
hogy a társulat tagja részére fizetési felszólítást eszközöljön, 
amennyiben a tag az érdekeltségi hozzájárulását a társulat 
küldöttgyűlése által meghatározott mértékben  és határidőre 



nem fizette meg, és ennek a kötelezettségének 3 hónapon belül 
sem tett eleget. 

2. A fizetési felszólításnak tartalmaznia kell:  

a) A késedelembe eső tag nevét,  

b) Személyazonosító adatait, 

c) Az érdekeltségi hozzájárulás elmaradt összegének a 
mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével, valamint 
300 Ft adminisztrációs költséggel növelt összegét. 

d) A tartozás rendezésére kijelölt határidőt, mely a 
határozat kézhezvételét követő 8 nap,  

e) Valamint utalást arra, hogy a tartozás meg nem fizetése 
esetén a társulat elnöke a tag lakóhelye/székhelye szerint 
illetékes jegyzőnél intézkedik a köztartozásnak minősülő 
elmaradt hozzájárulás adók módjára törtnő behajtása 
iránt, 

3. A fizetési felszólítás egy alkalommal, a tartozás megfizetésére 
kitűzött határidő eredménytelen elteltét követően 
megismételhető. 

4. Amennyiben a társaság a tagsági viszony fennállása alatt a 
taggal szemben többször kényszerül fizetési felszólításra és adók 
módjára történő behajtás foganatosítására, úgy a második 
végrehajtási eljárás során a tag a teljes hozzájárulás 
egyösszegben történő megfizetésére köteles. 

 

6/2007.(VI.26.) sz. kgy. határozat 
 

A küldöttgyűlés Veres Gyula és ifj. Papp Dezső küldötteket választja meg a jegyzőkönyv 
hitelesítőinek. 
 

7/2007. (VI.26.) sz. kgy. határozat 
 
A küldöttgyűlés 743 E Ft mérlegfőösszeggel, -157 E Ft üzemi (üzleti) tevékenység 
eredménnyel elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2007.04.02-2007.05.03. 
közötti , előtársasági időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját. 
 

8/2007. (VI.26.) sz. kgy. határozat 
 
Természetes személyek az érdekeltségi hozzájárulást Ltp-szerződés nélkül a következő 
módokon is teljesíthetik: 



a, Egy érdekeltségi egységre vonatkozóan 3990 Ft/hó részletek befizetése 60 hónapon át 
minden hónap 15. napjáig. 
b, Egy érdekeltségi egységre vonatkozóan 18.000 Ft/hó részletek befizetése 12 hónapon át 
minden hónap 15. napjáig. 
c, Egy érdekeltségi egységre vonatkozóan az érdekeltségi hozzájárulás két részletben is 
teljesíthető 105.000-105.000 Ft befizetésével 2007. augusztus 31-ig, illetve 2008. augusztus 
31-ig. 
 

9/2007. (VI.26.) sz. kgy. határozat 
 

1. A közgyűlés azon természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok egyösszegű érdekeltségi hozzájárulását, akik társulati tagsága 
2008. január 1. után keletkezik (pl. önkormányzati ingatlan vásárlása, telephely 
kialakítása, telekmegosztás, stb.) érdekeltségi egységenként 220.000 Ft-ban határozza 
meg. Az érdekeltségi hozzájárulás egyösszegű befizetésének határideje a tagsági 
viszony keletkezésétől számított két hónap. 
 
Az új természetes személyű társulati tag a befizetést 48 havi egyenlő részletekben is 
teljesítheti. Egy érdekeltségi egységre vonatkozóan a fizetési kötelezettség 5000 Ft/hó. 
Befizetési határidő: a tagsági viszony keletkezésétől kezdődően minden hónap 15. 
napja. 

2. A gazdasági társaságoknak, ha növekszik érdekeltségi egységeinek száma (nő a 
vízfogyasztás, nő a szennyvízkibocsátás) 2008. január 1-jétől az érdekeltségi 
egységszámban bekövetkezett növekedés után egységenként 220.000 Ft érdekeltségi 
hozzájárulást kell fizetni. 
A befizetés határideje: a változást követő két hónapon belül. 

3. Azoknak az érdekelteknek, akik egynél több érdekeltségi egység után az 1. és 2. pont 
szerint egyösszegű befizetést teljesítenek, befizetési kötelezettségüknek két részletben 
(50 %-50 %) is eleget tehetnek. Az első részletet a fizetési kötelezettség keletkezésétől 
számított két hónapon belül, a második részletet pedig 14 hónapon belül kell teljesíteni 

 
 

10/2007. (VI.26.) sz. kgy. határozat 
 
A halasztási kérelmeket a küldöttgyűlés elutasítja, azzal hogy az elnököt felkéri, hogy az 
érintettek részére az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére az új fizetési módokat ajánlja fel. 
 

11/2007. (VI.26.) sz. kgy. határozat 
 
A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás csökkentésére és elengedésére vonatkozó 
kérelmeket elutasítja. 



2008. évi határozatok 

7/2008.(V.6.)sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés Ruzsa András és Tisóczki Péter küldötteket választja 
meg a jegyzőkönyv hitelesítőinek, a jegyzőkönyv vezetőjének pedig 
Kapás Juditot. 

 

6/2008. (V.6.) sz.kgy határozat 

A küldöttgyűlés 146.567 eFt mérlegfőösszeggel, és 145.141 eFt 
mérlegszerinti eredménnyel elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű 
Társulat 2007.05.04-2007.12.30 közötti időszakról szóló egyszerűsített éves 
beszámolóját. 

 

8/2008. (V.6.) sz.kgy határozat 

A küldöttgyűlés az intéző bizottság elnökének, Maróti Mihálynak tiszteletdíját 2008. május 
hónaptól havi 160.000 Ft-ban állapítja meg. 

 

 9/ 2008.(V.6.) sz. kgy. határozat 

A Forrás-IV. Beruházó VÍziközmű Társulat küldöttgyűlése a Társulat 2008. évi 
üzleti tervét 89.568.800 Ft. bevételi és 14.106.600 Ft költség és ráfordítás 
főösszeggel elfogadja. 

 

10/2008.(V.6.) sz. kgy. határozat 

1.      Az Alapszabály 2.4 pontja, a Társulat tevékenységi köre az 
alábbiak szerint változik meg: 

2.4. A Társulat fő tevékenységi köre 

94.99.1            M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi 
tevékenység 

2.      Az Alapszabály 6.2.4 pontjának h, alpontja az alábbiak szerint 
változik meg: 

6.2.4. 

h)                     előkészíti a küldöttgyűlés által tárgyalandó 
ügyeket és kidolgozza a határozati javaslatokat. 



3. Az Alapszabály 9.2.4 pontjának j) alpontja az alábbiak szerint változik meg:  

9.2.4 

Ha az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése a természetes személy tagot szociális vagy 
egyéb rendkívüli helyzete által (pl. súlyos családi tragédia, természeti csapás, stb.) 
kiváltott körülmények miatt súlyosan és tartósan hátrányos helyzetnek tenné ki, akkor a 
Társulat Küldöttgyűlése – ha a fenti helyzet másként nem hárítható el - a kivetett 
hozzájárulás megfizetését meghatározott időre - de maximum egy évre - felfüggesztheti. Az 
érdekeltségi hozzájárulás mérséklésére vonatkozóan az Alapszabály nem állapít meg 
feltételeket, mivel a mérséklés minden formája veszélyezteti a Társulat gazdálkodását. 
Ilyen feltételek hiányában az érdekeltségi hozzájárulás összege nem mérsékelhető. 

Egyebekben az Alapszabály rendelkezései változatlanok maradnak. 

 

11/2008.(V.6.) sz. kgy. határozat 

A Társulat a tagjai részére lehetővé teszi, hogy az érdekeltségi hozzájárulás 
rendezésére a Társulatra történő engedményezéssel megköthessék a 303-as 
módozatú, 380.000Ft szerződési összegű, 2.508 Ft módozatszerinti megtakarítású 
Fundamenta-Lakáskassza előtakarékossági szerződést. 

 

12/2008.(V.6.) sz. kgy. határozat 

Az a természetes személy tag, aki a 303-as módozatú részletfizetéses Ltp 
szerződéssel vegyes konstrukcióval fizeti meg az érdekeltségi hozzájárulást, az 72 
hónapon keresztül érdekeltségi egységenként havi 2770 Ft-os részletekben 
teljesítheti a befizetést a Társulat számlájára. 

Azok az érdekeltek, akikkel szemben jegyzői behajtás indult, csak abban az esetben 
rendezhetik érdekeltségi hozzájárulásukat a 303-as módozatú Fundamenta 
szerződéssel, ha a fennálló késedelmi kamattartozásukat a Társulat felé rendezték. 

 
A 303-as módozatú szerződést megkötő érdekelteknek az első törlesztő részletet 
2008. június 15-ig kell befizetni, későbbiekben a részletek befizetésének határideje 
minden hónap 15. napja. 

 

13/2008.(V.6.) sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2009. január 1-jétől 240.000 
Ft-ban állapítja meg. 

Az érdekeltségi hozzájárulás 36 havi egyenlő részletekben is teljesíthető. Egy 
érdekeltségi egységre vonatkozó fizetési kötelezettség 7200 Ft/hó. 



 

14/2008.(V.6.) sz. kgy. határozat 

Az 5/2007.(IV.23.) sz. kgy. határozat 2. pont c) alpontja az alábbiak szerint változik:  

c) Az érdekeltségi hozzájárulás elmaradt összegének a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével, valamint 500 Ft. adminisztrációs költséggel növelt összegét 

 

15/2008.(V.6.) sz. kgy. határozat 

Az Üllés, Dózsa Gy. u. 44. hrsz: 311/33 ingatlan után járó érdekeltségi 
hozzájárulás megfizetését, tekintettel az ingatlantulajdonos Balogh 
Tibor és gondozója, Baloghné Farkas Aranka Szeged, Alkotmány u. 36. 
sz. alatti lakosok körülményeire, a küldöttgyűlés 1 éves időtartamra 
felfüggeszti. 

2009. évi határozatok 

 

1/2009..(V.6.)sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés Tóth András és Veres Gyula küldötteket választja meg a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek, a jegyzőkönyv vezetőjének pedig Kapás Juditot. 

2/2009. (V.6.) sz.kgy határozat 

A küldöttgyűlés 225.352 eFt mérlegfőösszeggel, és 78.762 eFt mérlegszerinti 
eredménnyel elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2008.01.01-
2008.12.30 közötti időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját. 

A Társulat 2008. évi üzleti tervének teljesítését bemutató táblázat, valamint a 
Társulat 2008. évről szóló egyszerűsített éves beszámolója a jegyzőkönyvhöz 
mellékelve. 

3/2009. (V.6.) sz.kgy határozat 

2009. május hónaptól az ellenőrző bizottság elnökének, Dr. Szöllősi Zoltán 
tiszteletdíja: 13.500 Ft/hó. 
A társulat képviseletére együttesen jogosult intézőbizottsági tagok, Botka István és 
Dr. Kispéter Gábor Tibor tiszteletdíja: 11.000 Ft/hó. 
Az intézőbizottság további tagja és az ellenőrző bizottság tagjai: ifj. Papp Dezső, 
Ruzsa András, Sándor Alajos, Tanács Gábor, Tisóczki Péter, Tóth András, ill. 
Dudás János Zoltán, Rabi Mihály, Szilágyiné Godó Mónika és Veres Gyula 
tiszteletdíja: 5.500 Ft/hó. 

4/ 2009.(V.6.) sz. kgy. határozat 



A Forrás-IV. Beruházó VÍziközmű Társulat küldöttgyűlése a Társulat 2009. évi 
üzleti tervét 83.067.200 Ft. bevételi és 12.571.800 Ft költség és ráfordítás 
főösszeggel elfogadja. 

5/2009.(V.6.) sz. kgy. határozat 

1. Amennyiben az érdekeltségi hozzájárulás rendezésére kötött Fundamenta-
Lakáskassza előtakarékossági szerződés ingatlan értékesítés miatt, vagy a 
szerződő társulati tag kérésére, felmondásra kerül, a szerződő fél köteles a 
szerződés indításakor a Társulat által, a szerződő fél helyett kifizetett 
számlanyitási díjat a Társulat részére a szerződés felmondásakor befizetni. 

6/2009.(V.6.) sz. kgy. határozati javaslat 

Ha az érdekeltségi hozzájárulás rendezését szolgáló Fundamenta-Lakáskassza 
előtakarékossági szerződésre a szerződő társulati tag hibájaként felróható ok 
miatt az állami támogatás megigénylése sikertelen, a szerződő fél köteles a kieső 
állami támogatást a Társulatnak befizetni az érintett megtakarítási évek utolsó 
napjáig. 

7/2009.(V.6.) sz. kgy. határozati javaslat 
Azok az ingatlan tulajdonosok (örökösök, eltartók,..), akik hozzátartozójuk halála 
után az érdekeltségi hozzájárulás rendezésére kötelezettek és az érdekeltségi 
hozzájárulás rendezését szolgáló, az elhunyt által kötött Fundamenta-Lakáskassza 
előtakarékossági szerződés átruházását nem intézik el,  az adott naptári évre 
megállapított teljes összegű érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezettek a 
hagyatéki végzésben szereplő tulajdoni arányoknak megfelelően. 
Befizetési határidő: A halálesetet követő 180. nap, de legkésőbb a hagyatéki 
végzés jogerőre emelkedését követő 30. nap.  

8/2009.(V.6.) sz. kgy. határozati javaslat 

A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2010. január 1-jétől 
260.000 Ft-ban állapítja meg, melyet az érdekeltségi kötelezettség keletkezésétől 
számított két hónapon belül kell megfizetni. 

Az érdekeltségi hozzájárulás 60 havi egyenlő részletekben is teljesíthető. Az egy 
érdekeltségi egységre vonatkozó fizetési kötelezettség 4990 Ft/hó. A törlesztő 
részletek befizetését az érdekeltségi kötelezettség keletkezésétől számított egy 
hónapon belül kell megkezdeni. 

A havi törlesztő részletek befizetési határideje minden hónap 15. napja. 

9/2009.(V.6.) sz. kgy. határozati javaslat 

A Társulat az érdekeltségi hozzájárulás Fundamenta-Lakáskassza 
előtakarékossági szerződéssel történő rendezésére 2010.június 30-ig ad 
lehetőséget. 
Azok az érdekeltek, akik az ltp-szerződést 2009. junius 1. után kötik meg, a fizetési 
kötelezettségük  2009.június hónappal indul. A havi törlesztő részletek 
befizetésének határideje minden hónap 15-ik napja. 



2010 évi határozatok 

1/2010.(V.11.) sz. kgy. határozat 
 

A küldöttgyűlés Nagy Róbert és Szilágyiné Godó Mónika küldötteket választja meg a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek, a vezetőjének pedig Kapás Judit társulati munkatársat. 

2/2010. (V.11.) sz. kgy. határozat 
 
Kihirdetett napi rendi pontokat a fenti kiegészítéssel a küldöttgyűlés kézfeltartással jelezve 
elfogadja. 

3/2010. (V.11.) sz. kgy. határozat 
 

 
A küldöttgyűlés 298.644 eFt mérlegfőösszeggel és 73.414 eFt mérlegszerinti eredménnyel 
elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2009.01.01.-2009.12.31. közötti 
időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját, az adózott eredményt eredménytartalékba 
helyezik. 

4/2010. (V.11.) sz. kgy. határozat 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése, a Társulat 2010. évi üzleti tervét 
76.494. eFt bevétellel, 5.391,4 eFt anyagjellegű ráfordítással és 5.441,2 eFt. személyi jellegű 
ráfordítással elfogadja. 

5/2010. (V.11.) sz. kgy. határozat 
 

Azok az érdekeltek, akik az érdekeltségi hozzájárulás rendezésére Fundamenta-Lakáskassza 
előtakarékossági szerződést kötöttek, és az érdekeltségi hozzájárulást havi törlesztő 
részletekben fizetik meg, az érdekeltségi hozzájárulást úgy is rendezhetik, ha a már a befizetett 
összeget érdekeltségi egységenként 2010. június 1. és 2010. szeptember 30. között 180.000 Ft-
ra egészítik ki. 

 
6/2010. (V.11.) sz. kgy. határozat 

 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a 2010.április 30-i állapotnak 
megfelelően a Társulat érdekeltségi egységeinek számát 3911 egységben határozza meg.  
Az érdekeltségi egységek megoszlása településenként: Bordány 963, Forráskút 664, Üllés 
1120, Zsombó 1164. 
Az érdekeltségi egységek utáni érdekeltségi hozzájárulás rendezésének megoszlása: 
önkormányzati rendezésű 100 egység, Ltp-n kívüli egyösszegű befizetésű 296 egység, Ltp-
egyösszegű befizetéssel rendezett 414 egység és havi törlesztő részletekkel kerül rendezésre 
3101 egység.  

7/2010. (V.11.) sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2011. január 1-jétől 275.000 Ft-ban 
állapítja meg, melyet az érdekeltségi kötelezettség keletkezésétől számított két hónapon 
belül kell megfizetni. 



8/2010.(V.11.) sz. kgy. határozat 
 

A küldöttgyűlés Rabi Mihályné és Rácz Gyula küldötteket választja meg a jegyzőkönyv 
hitelesítőinek, a jegyzőkönyv-vezetőjének pedig Kapás Judit társulati munkatársat. 
 

9/2010. (V.11.) sz. kgy. határozat 
 
Kihirdetett napi rendi pontokat a küldöttgyűlés kézfeltartással jelezve elfogadja. 
 

10./2010. (XI. 11.) számú küldöttgyűlési határozat 
 
A szennyvízberuházás pályázati önrészének biztosítása érdekében a küldöttgyűlés 2731 igen 
szavazattal egyhangúan hozzájárul, hogy a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 
746 000 000 Ft hitelt vegyen fel. 
A küldöttgyűlés a beérkezett legkedvezőbb indikatív hitelajánlatok alapján az alábbi rangsort 
állította fel. 
 

1. Magyarországi Volksbank Zrt. (1088 Budapest, Rákóczi út 7.), 
a 2010.október 25-i ajánlat és a 2010. november 3-i módosítása alapján. 

      2.  OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), 
 a 2010. október 29-i ajánlata alapján. 
      3.   K&H Bank Zrt. (6720 Szeged, Széchenyi tér 9.), 
 a 2010. július 14-i ajánlata és annak 2010. október 28-i email-megerősítése alapján. 
 
A felállított rangsor figyelembevételével a küldöttgyűlés a Társulat elnökét megbízza, hogy a 
hitelező banktól a kötelező hiteligérvényt beszerezze, valamint felhatalmazza a hitelszerződés 
aláírására. 

11./2010.(XI.11.) számú küldöttgyűlési határozat 
 
A küldöttgyűlés 2731 igen szavazattal egyhangúan elfogadja a KEOP támogatás keretében 
megvalósuló beruházáshoz kapcsolódó Társberuházói szerződést. 
A küldöttgyűlés a Társulat elnökét felhatalmazza a szerződés aláírására.  

 
12/2010. (XI.11.) sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés a mai napon Tanács Gábor Bordány, Rákóczi F. u. 16.szám alatti lakost az 
intézőbizottsági tagsággal járó tisztsége alól a mai naptól kezdődő hatállyal felmenti, 
tekintettel arra, hogy lemondását a mai napon a küldöttgyűlésnek írásban bejelentette. 

A küldöttgyűlés a mai napon intézőbizottsági tagnak megválasztja 2010.november 11. 
napjától – 2012. április 2. napjáig terjedő meghatározott időre  Lovai Mihály (anyja neve 
Rácz Mária ) Bordány, József A. u. 4. szám alatti lakost. 

 

 

 



2011. évi határozatok 

 
 
 

1/2011.(II.14.) sz. kgy. határozat 
 

A küldöttgyűlés Rabi Mihályné és Rácz Gyula küldötteket választja meg a jegyzőkönyv 
hitelesítőinek, a jegyzőkönyv-vezetőjének pedig Kapás Judit társulati munkatársat. 
Kihirdetett napi rendi pontokat, kiegészítve az IB által javasolt napi rendi ponttal, a 
küldöttgyűlés kézfeltartással jelezve elfogadja. 

2/2011. (II.14.) sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja az alábbi határozatot. 

A Forrás-4 Szennyvíz- Közmű Önkormányzati Társulás és a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű 
Társulat által 2010. november 23-án aláírt Társberuházói szerződés az alábbiak szerint 
módosul.. 

3. pont 

A kivitelezési munkák költségelőirányzata:  5.118.789.844 Ft 
Forrásösszetétele: 
KEOP támogatás (83,61 %): 4.279.586.844 Ft 
Önkormányzati önrész (16.39%):    839.203.000 Ft 

4. pont 

Az önkormányzati önrész fedezete: 

- Társulati forrás átadás: 775.209.000 Ft 
- Önkormányzati önrész:   63.994.000 Ft 

5. pont 

A kivitelezői munkák kezdési ideje: 2011. augusztus 1. 
A kivitelezői munkák befejezési ideje: 2014. január 30. 

A küldöttgyűlés a Társulat elnökét felhatalmazza a szerződésmódosítás aláírására. 

3/2011. (II.14.) sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja az alábbi határozatot. 

A Forrás-4 Szennyvíz- Közmű Önkormányzati Társulás „Bordány, Forráskút, Üllés, Zsombó 
szennyvízcsatornázásnak és szennyvíz tisztításának megvalósítása” című, KEOP-1.2.0/2F/09-



2010-0083 azonosító számon regisztrált pályázathoz szükséges saját forrás egy részét, 
29.209.000 Ft-ot, a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat a beruházás ideje alatti 
érdekeltségi hozzájárulásból finanszírozza, a következő ütemezésben. 

Érdekeltségi hozzájárulás Társulathoz Társulthoz beérkező  
történő beérkezésének dátuma  érdekeltségi hozzájárulás összege 

2011.december 31-ig   6.000.000 Ft 
2012.december 31-ig 12.000.000 Ft 
2013. december 31-ig 11.209.000 Ft 

4/2011. (II.14.) sz. kgy. határozat 

A küldöttgyűlés az intéző bizottság elnökének, Maróti Mihálynak a tiszteletdíját 2011. február 
hónaptól 180.000 Ft-ban állapítja meg. 

5/2011.(V.09.) számú küldöttgyűlési határozat: 
 
A küldöttgyűlés egyhangúlag elfogadja a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők személyét, 
valamint a meghívóban meghirdetett napirendet. 
1, Jegyzőkönyv-hitelesítők és a jegyzőkönyv-vezető megválasztása 
2, Döntés a napirendről 
3, A társulat 2010. évi üzleti tervének teljesítése. Ellenőrző Bizottság értékelése.  
    Egyszerűsített éves beszámoló elfogadása 
4, ATársulat 2011. évi üzleti terve 
5, A 2012. évi egyösszegű érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása 
6, Egyebek 

6/2011.(V.09.) számú küldöttgyűlési határozat: 
 
A küldöttgyűlés 1.115.832 eFt mérlegfőösszeggel és 71.295 eFt mérlegszerinti eredménnyel 
elfogadja a Forrás-IV. beruházó Víziközmű Társulat 2010.01.01-2010.12.31. közötti 
időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját és az adózott eredményt eredménytartalékba 
helyezi. 

7/2011.(V.09.) számú küldöttgyűlési határozat. 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése , a Társulat 2011. évi üzleti tervét 
85.717.200 Ft bevétellel, és 12.486.100 Ft költség és ráfordítási összeggel elfogadja. 

8/2011.(V.09.) számú küldöttgyűlési határozat: 
 
A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2012.január 1-jétől 280.000 
Ft/ingatlan-ban állapítja meg, melyet az érdekeltségi kötelezettség keletkezésétől számított két 
hónapon belül kell megfizetni. 

 

 

 

 



2012. évi határozatok 

1/2012. (04.02.9 számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Bálint Vilmos és Lajkó Antal zsombói küldötteket, 
valamint jegyzőkönyv-vezetőnek Kapás Juditot választja meg.  
2/2012. (04.02.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés az alábbiak szerinti napirendi pontokat tárgyalja: 

1. Jegyzőkönyv-hitelesítők és a jegyzőkönyv-vezető megválasztása 
2.  Döntés a napirendről 
3.  A társulat 2011. évi egyszerűsített beszámolója 
4.  Alapszabály módosítása, tisztújítás 
5.  Tiszteletdíjak megállapítása 
6. A Társulat 2012. évi üzleti tervének elfogadása 
7. A 2013. évi egyösszegű érdekeltségi hozzájárulás mértékének meghatározása 
8. A társulat érdekeltségi egységszámának rögzítése 

3/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés 1.200.991 eFt mérlegfőösszeggel és 85.159 eFt mérlegszerinti eredménnyel 
elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2011.01.01-2011.12.31 közötti 
időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját és az adózott eredmény eredménytartalékba 
való helyezését. 
4/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatot. 
 
A küldöttgyűlés a Társulat intézőbizottságának létszámát 5 főben, az ellenőrző bizottság 
létszámát 3 főben állapítja meg. 
A küldöttgyűlés a küldöttek létszámát 29 főben állapítja meg, és a következő küldötteket 
választja meg: 
 
Bordány: 
  Godó Lajos 
  Lovai Mihály 
  Masa István 
  Ocskóné Simon Mária 
  Szilágyiné Godó Mónika 
  Tanács Gábor 
 
Forráskút 
  Fodor Imre 
  Ocskó Géza 
  Rabi Mihályné 
  Ruzsa András 
  Sándor Alajos 
  Veres Gyula 
 
 
 
 
Üllés 



  Dr. Csonka Erika 
  Dudás János Zoltán 
  Maróti Mihály 
  Mihálffy Lászlóné 
  Nagy Attila Gyula 
  Nagy Róbert 
  Péter Mihály 
  Tóth András 
 
Zsombó 
  Bálint Vilmos 
  Fogasné Matula Zsuzsanna 
  Gyuris László 
  Gyuris Zsolt 
  Dr. Kispéter Gábor Tibor 
  Lajkó Antal 
  Monori Gyula 
  Nagy Róbert 
  Tisóczky Péter 
 
A küldöttnek meg nem választott Botka István, Dr. Faragó Judit, Dr. Hursán Mihály, Dr. 
Szöllősi Zoltán,Dr. Vereczkey Csaba,  Dudás Lajos, Gyuris András,Mihálffyné Zakar Andrea, 
Papp Dezső, Rabi Mihály,Rácz Gyula, Szolnoki Tünde, Vőneki József küldöttek e 
funkciójukról a mai nappal írásban lemondtak. 
Három küldött, Nagy-Biblia Ferenc, Németh József és Zsíros Pál időközben elhunyt.   
5/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatotot: 
 
Az intézőbizottság elnökének a küldöttgyűlés a mai naptól számított 5 évre megválasztja 
Maróti Mihályt, an.: Fodor Ilona, 6794 Üllés, Ruzsai út 23 szám alatti lakost. 
6/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatotot: 
 
Az intézőbizottság tagjainak a küldöttgyűlés a mai naptól számított 5 évre megválasztja. 
Dr. Kispéter Gábor Tibor, an.:Papp Gizella,       6792   Zsombó,    Orgona u. 19-21. 
Lovai Mihály,                    an.: Rácz Mária,         6795   Bordány,   József A. u. 4. 
Ruzsa András,                    an.: Sisák Rozália,      6793   Forráskút, Móra F. u. 14. 
Tóth András,                      an.: Fodor Borbála,   6794   Üllés,         Mező I. u. 14. szám  
alatti lakosokat. 
7/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatotot: 
 
Az ellenőrző bizottság elnökének a küldöttgyűlés a mai naptól számított 5 évre megválasztja:  
Szilágyiné Godó Mónika, an.: Horváth Erzsébet, 6795 Bordány, Felszabadulás u. 14. szám 
alatti lakost. 
8/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatotot: 
 
Az ellenőrző bizottság tagjainak a küldöttgyűlés a mai naptól számított 5 évre megválasztja: 
Sándor Alajos,       an.: Zádori Margit,     6793 Forráskút,      József A. u. 53. 
Tisóczky Péter,   an.: Gyugel Mária,   6792 Zsombó,     Gárdonyi G. u. 25. szám alatti 
lakosokat. 
9/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 



A küldöttgyűlés a Társulat Alapszabályát a melléklet szerint dőlt betűtípussal jelölt 
tartalommal módosítja. 
10/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 

A Társulat tisztségviselői 2012. április 02-től tiszteletdíjban részesülnek. 

A Társulat elnöke, Maróti Mihály tiszteletdíja 180.000 Ft/hó. 

 Az ellenőrzési bizottság elnöke, Szilágyiné Godó Mónika, és a Társulat képviseletére jogosult 
intézőbizottsági tag, Dr. Kispéter Gábor Tibor tiszteletdíja: 11.000 Ft/hó.  

 Az intéző bizottság további tagjai és az ellenőrzési bizottság tagjai: Ruzsa András, Tóth 
András, Sándor Alajos, Tisóczki Péter tiszteletdíja: 5.500 Ft/hó. 

 
11/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése, a Társulat 2012. évi üzleti tervét 
85.661.040 Ft bevétellel, és 11.716.800 Ft működési költség és ráfordítási összeggel 
elfogadja. 
11/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2013. január 1-jétől érdekeltségi 
egységenként 285.000 Ft-ban állapítja meg, melyet az érdekeltségi kötelezettség keletkezésétől 
számított két hónapon belül kell megfizetni. 
12/2012.(IV.02.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése a 2012. március 31-i állapotnak 
megfelelően a Társulat érdekeltségi egységeinek számát 3902 egységben határozza meg.  
Az érdekeltségi egységek megoszlása településenként: Bordány 956, Forráskút 657, Üllés 
1149, Zsombó 1140. 
A 3902 egységből 3730 természetes személy, 72 jogi személy és 100 önkormányzati. 

2013 évi határozatok 

1/2013. (V.07) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Ocskó Géza és Sándor Alajos forráskúti 
küldötteket, valamint jegyzőkönyv-vezetőnek Kapás Juditot választja meg.  
 
2/2013. (V.07.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés az alábbiak szerinti napirendi pontokat tárgyalja: 

9. Tájékoztató a szennyvízberuházás állásáról. Előadók: Fodor Imre és Balaton Tamás 
10.  A Társulat 2012. évi egyszerűsített beszámolója, az EB elnökének értékelése. 
11. A Társulat 2013. évi üzleti tervének elfogadása 
12. Kérelem megtárgyalása 
13. Egyebek: érdekeltségi hozzájárulás 2014 évi mértékének meghatározása, 

adminisztrációs költség emelése. 
3/2013.(V.07.) számú küldöttgyűlési határozatot: 



 
A küldöttgyűlés 1.281.082 eFt mérlegfőösszeggel és 80.146 eFt mérlegszerinti eredménnyel 
elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2012.01.01-2012.12.31 közötti 
időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját és az adózott eredmény eredménytartalékba 
való helyezését. 
4/2013.(V.07.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése, a Társulat 2013. évi üzleti tervét 
81.133.900 Ft bevétellel, és 12.145.760 Ft működési költség és ráfordítási összeggel 
elfogadja. 
5/2013.(V.07.) számú küldöttgyűlési határozatot. 
 
A Forráskút, Munkácsy Mihály u. 26. számú ingatlan ½-ed tulajdonrésze után járó 
érdekeltségi hozzájárulás 140 500 Ft összegű megfizetésére, tekintettel az ingatlantulajdonos 
Dankó Erika szociális helyzetére, a küldöttgyűlés 1 éves időtartamú haladékot ad. 
 
6/2013.(V.07.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2014. január 1-jétől érdekeltségi 
egységenként 290 000 Ft-ban állapítja meg., melyet az érdekeltség keletkezésétől számított két 
hónapon belül kell megfizetni. 
 
 
 
 
 
 
A küldöttgyűlés 2082 igen szavazattal 0 nem szavazattal és 0 szavazat tartózkodása mellett 
meghozta következő  
 
7/2013.(V.07.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
Az 5/2007. (IV.23.) számú kgy. határozat 2. pont c, alpontja az alábbiak szerint változik: 
 
c, Az érdekeltségi hozzájárulás elmaradt összegének a mindenkori jegybanki alapkamat 
kétszeresével, valamint 700 Ft adminisztrációs költséggel növelt összegét. 
Az emelt összegű adminisztrációs költséget a Társulat 2013. június 1-jétől alkalmazza. 

 

2014 évi határozatok 

1/2014. (V.06) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Ruzsa András és Sándor Alajos forráskúti 
küldötteket, valamint jegyzőkönyv-vezetőnek Kapás Juditot választja meg.  
A küldöttgyűlés az alábbiak szerinti napirendi pontokat tárgyalja: 

14. Jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása 
15.  A Társulat 2013. évi egyszerűsített beszámolója, az EB elnökének értékelése. 
16. A Társulat 2014. évi üzleti tervének elfogadása 



17. Egyebek 
 
2/2014.(V.06.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés 1.356.849 eFt mérlegfőösszeggel és 75.745 eFt mérlegszerinti eredménnyel 
elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2013.01.01-2013.12.31 közötti 
időszakról szóló egyszerűsített éves beszámolóját és az adózott eredmény eredménytartalékba 
való helyezését. 
 
3/2014.(V.06.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése, a Társulat 2014. évi üzleti tervét 
70.325.000 Ft bevétellel, és 13.192.500 Ft működési költség és ráfordítási összeggel 
elfogadja. 

4/2014.(V.06.) számú küldöttgyűllési határozatot: 

A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a 2014. január 1-jétől érvényben lévő, 
érdekeltségi egységenként 290 000 Ft összeget változatlanul hagyja, melyet az érdekeltség 
keletkezésétől számított két hónapon belül kell megfizetni. 

2015 évi határozatok 

1/2015. (III.10) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Lovai Mihály és Szilágyiné Godó Mónika 
bordányi küldötteket, valamint jegyzőkönyv-vezetőnek Kapás Juditot választja meg.  
 
2/2015. (III.10.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés az alábbiak szerinti napirendi pontokat tárgyalja: 

18. Jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása 
19.  A Társulat 2014. évi egyszerűsített beszámolójának elfogadása. Az Ellenőrző 

Bizottság értékelése. 
20. A Társulat 2015. évi üzleti terve 
21. A Társulat előtt álló feladatok, a Társulat jövője 
22. Egyebek 

 
3/2015. (III.10.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés 1.087.061 eFt mérlegfőösszeggel és 51.149 eFt mérlegszerinti eredménnyel 
elfogadja a Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat 2014. évi egyszerűsített beszámolóját. és 
az adózott eredmény eredménytartalékba való helyezését. 
 
4/2015. (III.10.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat küldöttgyűlése, a Társulat 2015. évi üzleti tervét 
200 055 Ft bevétellel, és 12 973 540 Ft működési költség és ráfordítási összeggel elfogadja. 
 
 
 



5/2015. (III.10.) számú küldöttgyűlési határozatot: 

A Társulat küldöttgyűlése felkéri Maróti Mihály elnököt, hogy a Társulat végelszámolásával 
kapcsolatos előkészületi lépéseket tegye meg. 

6/2015. (III.10.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés az érdekeltségi hozzájárulás mértékét a 2014. január 1-jétől érvényben lévő, 
érdekeltségi egységenként 290 000 Ft összeget változatlanul hagyja, melyet az érdekeltség 
keletkezésétől számított két hónapon belül kell megfizetni. 
 
 

2016 évi határozatok 
 
1/2016. (I.19) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés jegyzőkönyv-hitelesítőknek Rabi Mihályné és Ocskó Géza forráskúti 
küldötteket, valamint jegyzőkönyv-vezetőnek Kapás Juditot választja meg.  
 
2/2016. (I.19) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
A küldöttgyűlés az alábbiak szerinti napirendi pontokat tárgyalja: 

23. Jegyzőkönyv-hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása 

24. Az érdekeltségi hozzájárulás mértékének csökkentése 

25. Egyebek 

3/2016.(I.19.) számú küldöttgyűlési határozatot: 
 
1, A Forrás-IV. Beruházó Víziközmű Társulat Küldöttgyűlkése az egy érdekeltségi egységre 
eső érdekeltségi hozzájárulás mértékét 2015 február 1-től 35 000 Ft-tal csökkenti. A 
hozzájárulás mértékének csökkenése minden fizetési módra egységesen vonatkozik. 
A befizetett érdekeltségi hozzájárulásoknál jelentkező túlfizetéseket a Társulat visszafizeti, a 
behajtásra átadott, de még nem teljesült követeléseket a csökkenés mértékének megfelelően 
korrigálja. 
Fizetési felszólítás, vagy behajtás esetén a megfizetett kamat vagy adminisztrációs költség 
nem tekinthető túlfizetésnek. 
Ha az adott érdekeltségi egység után járó érdekeltségi hozzájárulást több tulajdonos 
megosztva fizette be, a túlfizetés visszafizetése a befizetés arányában történik. 
 

 


