
                                                                                               
 
 
 

Tisztelt Ingatlantulajdonos! 
 

» Tisztelettel tájékoztatom arról, hogy Bucsa Községnek lehetősége nyílt arra, hogy a KEOP (Uniós Környezet 
Energetikai Operatív Program) pályázat támogatásával építse meg a településeken a szennyvízhálózatot és a 
tisztítóművet. 
A támogatást az előkészítési munkákra megnyertük, viszont a kivitelezés, megvalósítás pályázati anyagának 
beadásakor hitelt érdemlően be kell mutatnunk a lakossági támogatást és a megkövetelt minimális önrésszel, 
saját erővel rendelkezni kell. 
Ennek érdekében meg kell szerveznünk a településen Bucsa Község Csatornamű Víziközmű Társulatát. 
A társulat feladata az építkezés időszakában, hogy az Önkormányzat társberuházójaként helyi közfeladatot lásson el, 
azaz a szennyvízhálózat kiépítésében az Önkormányzat társberuházójaként szerepet vállaljon. 
 
» Az Önkormányzat testülete a szükséges döntéseket meghozta, de ahhoz, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges 
források, elkerülhetetlen a lakosság anyagi szerepvállalása is. 
Annak érdekében, hogy az érdekeltségi hozzájárulás mértékét csökkentsük, illetve a részletekben történő fizetési 
lehetőséget biztosítani tudjuk, kihasználunk egy államilag támogatott megtakarítási lehetőséget, a lakás-takarékpénztári 
szerződést. 
Az Önkormányzat testülete és a Szervező és Előkészítő Bizottság, az „érdekeltségi hozzájárulást” az alábbiak 
szerint határozták meg és annak megfizetését a következőképpen, javasolják teljesíteni: 
 

1. Fundamenta-Lakáskassza Lakás-takarékpénztári megtakarítás igénybevételével. 
Ennek szerződéses összege 400.000,-Ft, amelyből a futamidő végén (várhatóan maximum: 197.000,-Ft hitel 
lehetőséggel) szabadon rendelkezhetem. 
Ebben az esetben a ténylegesen megfizetendő összes költség legfeljebb a következő: 
Havi befizetés a Társulat számlájára:   

Havi betéti díj:   2.200,-Ft/ 67 hó =  147.400,-Ft 
  Számlavezetési díj:     150,-Ft/ 67 hó =    10.050,-Ft 
  Összes havi befizetés: 2.350,-Ft/ 67 hó = 157.450,-Ft  

Az összes havi díj megfizetésén túl az érdekelteknek egyéb fizetési kötelezettsége nincs. 
 
 

2. Folyamatos részletfizetés vállalásával: 
Ebben az esetben a ténylegesen megfizetendő összes költség legfeljebb a következő: 
Havi befizetés a Társulat számlájára: 

Havi részletfizetés:  3.030,-Ft/ 67 hó = 203.010,-Ft 
 

3. Egy összegben: 
Ebben az esetben a ténylegesen megfizetendő összes költség legfeljebb a következő: 
                203.000,-Ft  
egy összegben, amelynek megfizetése a beruházás kezdete előtt válik esedékessé a Társulat által később jelzett 
időben, módon és számlaszámra. 
 

A társulat szervezésével megbízott N-Alexander Kft. munkatársai, helyi meghatalmazottakkal, segítőkkel, 
megbízottakkal:  

2011. július 23-án és 24-én (szombaton és vasárnap) 10
00

-tól 
Felkeresik Önöket a lakásukon a szükséges papírmunka elvégzése végett. 

Ugyanezeken a napokon: 
2011. július 23-án szombaton 10.00-16.00-ig 

és 24-én vasárnap 10.00-15.00-ig  
Ügyeletet tartunk a Bucsai Művelődési Házban (Kossuth u. 37.) 

azok részére, akik nem tudják megvárni a szervezőket, elutaznak, vásárolni mennek stb.  itt is be lehet lépni a 
társulatba és alá lehet írni a szükséges dokumentációkat. 

 
Kérjük, fogadják bizalommal a szervezőket, készítsék elő személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat, valamint 
adókártyájukat, hogy a legkevesebb időt ott töltve, az Önök nyugalmát minél kevésbé zavarva, folyjék a szervezés. 
Kérem Önt is, hogy ezzel az összeggel járuljon hozzá a környezetvédelemhez, községünk fejlődéséhez és nem 
utolsó sorban a saját kényelméhez. 

 
 

Tisztelettel: 
       Kláricz János 

          Polgármester 


