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5/2018.(05.22.) Tgy.számú határozat 
az egy egységre eső érdekeltségi 

hozzájárulás módosításáról 
 
 

1.) OTP-LTP lakás-takarékpénztári szerződést kötött és a Társulat javára 
engedményezési nyilatkozatot aláírt természetes személy érdekeltek 
esetében az érdekeltségi hozzájárulás mértéke 140.000,-Ft/érdekeltségi 
egység, amely tartalmazza az állami támogatást és a kamatot is. 

  A befizetés határideje: 2018.november 30. 
2.) Azon természetes személyek esetében, akik nem kötöttek lakás-

takarékpénztári szerződést, az érdekeltségi hozzájárulás mértéke 
140.000,-Ft/érdekeltségi egység.  
A befizetés határideje: 2018.szeptember 30. 

3.) Jogi személyek érdekeltségi hozzájárulásának egységnyi összege 
140.000,-Ft/érdekeltségi egység. 
A befizetés határideje: 2018.szeptember 30. 
 
 

 
6/2018.(05.22.) Tgy.számú határozat 

a túlfizetések visszafizetéséről 
 
 
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése akként 
dönt, hogy az érdekelteknek a túlfizetéseik visszafizetéséhez elsődlegesen 
bankszámlaszámról kell nyilatkozatot tenniük. A Társulat az OTP-LTP-
szerződéssel nem rendelkező érdekeltek esetében a nyilatkozattételt, az OTP-
LTP-szerződéssel rendelkező érdekeltek esetében pedig a nyilatkozattételt és 
szerződéseik engedményezett összegeinek Társulat bankszámlájára történő 
jóváírását követő 60 napon belül köteles intézkedni a Társulatnál keletkezett 
túlfizetés visszafizetéséről. 
 
 



 
7/2018.(05.22.) Tgy.számú határozat 

az érdekeltségi hozzájárulás csökkentésével 
kapcsolatos egyes részletszabályokról 

 
 
A Dunakanyari Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlése akként 
dönt, hogy az érdekeltségi hozzájárulás összegének csökkentése kapcsán a 
túlfizetések, illetve az esetleges tartozások elszámolása során az alábbiak szerint 
kell eljárni azon esetekben, amikor tulajdonosváltozás bejelentésére került sor: 
 
Ha a tulajdonosváltozás-bejelentés az eredeti kivetés alapján számított 
időarányos 140.000,-Ft-os fizetési kötelezettség esedékessé válása előtt (2015. 
július 31. előtt) történt meg, akkor a fizetési kötelezettséget a régi és az új 
tulajdonos között arányosítani kell. Abban az esetben, ha a tulajdonosváltozás az 
eredeti kivetés alapján számított 140.000,- Ft-os fizetési kötelezettség 
esedékessé válása után (2015. július 31. után) történt meg, akkor a fizetési 
kötelezettség a régi tulajdonost terheli. 
Ettől el lehet térni abban az esetben, ha a korábbi és az új tulajdonos közösen 
másként megállapodtak vagy az új tulajdonos vállalta a fizetési kötelezettséget 
és ezt a Társulat részére kinyilatkozta.  
 
Tekintettel az 1995. évi LVII. törvény IX. fejezet 35. § (2) bekezdésére – 
miszerint a víziközmű társulat tagjai az érdekeltségi területen 
ingatlantulajdonnal rendelkező vagy az ingatlant egyéb jogcímen használó 
természetes vagy jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek – a Jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetek és LTP szerződéssel nem rendelkező természetes személyek 
esetében a túlfizetés visszatérítést az ingatlan tulajdonosa részére kell 
megállapítani. 
Ettől el lehet térni abban az esetben, ha a korábbi és az új tulajdonos másként 
állapodtak meg és ezt a Társulat felé igazolják. 
 
 
 
Szigetmonostor 2018. május 23. 
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