VÁCI VÍZMŰ SE
Tagdíjbefizetés rendjének módosítása
Előzmények
Az egyesület 2013.05.15-i elnökségi ülésén megállapítást nyert, hogy a tagdíj-befizetési fegyelem néhány tag
esetében nem elfogadható mértékűre romlott. A befizetések késése és elmaradása tervezhetetlenné teszi az
egyesület gazdálkodását, a tagdíjak hiánya és késése lehetetlenné teszi a pályabérleti díjak és edzői
bérkifizetések rendezését.
Előzőek ismeretében az elnökség a tagdíjbefizetés rendjének módosításának szükségességéről döntött. Lenti
javaslat gyors megvalósulásával nagyban elősegítenénk az egyesület működőképességét és pénzügyi
adminisztrációját. Az egyesület banki átutalással rendezi a felmerült költségeit, kifizetéseit. A készpénzes be- és
kifizetések nehézkes követhetőséget, jelentős többletmunkát és -időt kívánnak, ami a mai (megváltozott)
körülmények között nem tartható fent.

Határozat Tagdíjbefizetés Rendjéről
Váci Vízmű SE tagságára egységesen, a következő tagdíj-befizetési szabályok lépnek életbe 2013.júlis 1. nappal:
1. A tagdíjbefizetés határideje minden hónap 15. napja. Ha 15-e nem munkanapra esik, akkor a 15-ét
követő első munkanap.
2. A tagdíj befizetését banki átutalással (vagy az egyesület bankszámlájára történő befizetéssel) kérjük
teljesíteni
az
egyesület
http://www.vvse.hu/elerhetosegeink.html
oldalán
feltüntetett
bankszámlaszámra ( 66000169-11007173 ). Az átutalás közlemény rovatába a tag nevét és az adott
átutalással rendezni kívánt év/hónapok számát vagy nevét kell feltüntetni (pl.: Teszt Elek 2013 január,
február havi tagdíj; vagy Teszt Elek 2013.05. havi tagdíj).
3. Tagdíjbefizetés átutalásos rendezésére „megbízott átutaló személyen” keresztül is lehetőség van, a 2.
pontban leírtaknak megfelelően.
4. A tagdíjbefizetés napja a tagdíj átutalások jóváírásának napja. Tagoknak (vagy a tagdíj átutalásával
megbízottjaiknak) minden tőlük telhetőt el kell követniük a tagdíjátutalások határidőre történő
beérkezéséről.
5. Kedvezményes uszoda belépőkártya vásárlására csak a rendezett tagdíjbefizetéssel rendelkező tagok
jogosultak.
6. Tagdíjbefizetést készpénzben rendezni, befizetni 2013. július 1-től NEM lehet. Készpénzes
tagdíjbefizetések átvételére sem az edzők, sem az egyesület más tisztségviselői vagy a tagság tagjai
nem jogosultak.
7. A tagdíjbefizetés határidejének eseti módosítására irányuló kérvényt egyénileg, az egyesület
elnökének címzett ELŐZETES írásos kéréssel lehet intézni (beleértve az elektronikus levelet is). A
kérvénynek tartalmaznia kell a kérvényezett új határidő megjelölését és a kérés indoklását. A határidő
módosító kérvény maximum egy hónapot érinthet. Rendszeres határidő módosításra nincs lehetőség.
A beérkezett kérelmeket az egyesület Elnöksége bírálja el, és a döntésről értesítést küld.
8. A határidőre történő tagdíjbefizetés elmulasztása esetén a nem fizető tag a következő hónaptól
kezdődően az edzéseket nem látogathatja mindaddig, amíg a tartozását nem rendezi. A
tagdíjbefizetést nem teljesítő tagok az egyesület színeiben nem versenyezhetnek mindaddig, amíg
tagdíjtartozásuk mutatkozik.
9. A tagdíjbefizetések beérkezéséről és aktuális egyenlegéről kimutatás készül minden második hónap
25-éig, először 2013. július hónapban. A név szerinti egyenleg-kimutatások az egyesület weboldalán
és/vagy levelező listáján feltüntetésre kerülnek. Amennyiben ellentmondás mutatkozik a befizető tag
és az egyesület kimutatásában, úgy azt az elnökségnek címzett írásos értesítéssel (beleértve
elektronikus levelet is) és az átutalásokat igazoló bizonylatokkal (igazolással) lehet jelezni. Az írásban
jelzett ellentmondás feloldásáig tagot szankció nem érheti.

Váci Vízmű SE, 2013. június 15.

