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Tóbiás József, Pest megye 8. számú egyé-
ni országgyûlési választókerületének 
szocialista jelöltje kétezer darab aján-
lószelvényt adott le a Választási Irodán, 
így hamarosan sor kerülhet a szelvények 
hitelesítésére és a jelölt nyilvántartásba 
vételére – jelentette be Miskolczi Katalin 
kampányfõnök múlt hét péntekén, a 
Polgárok Házában megtartott sajtótá-
jékoztatón. A kampányfõnök elmond-
ta, tovább folytatják az ajánlószelvé-
nyek gyûjtését, és szeretnék minél több 
választópolgárral személyesen is meg-
ismertetni a szocialista országgyûlési 
képviselõjelölt programját.

Tóbiás József köszönetet mondott 
azoknak a választópolgároknak, akik 
ajánlószelvényeikkel támogatták az 
országgyûlési választáson való indulá-
sát, és jelezte, a leadott ajánlószelvé-
nyek hitelesen bizonyítják az emberek 
MSZP iránti bizalmát.

– A szelvények gyûjtése néhány tanul-
sággal is járt. Segítõink szerint az embe-
rek sokkal nyitottabbá váltak, nyíltan 
elmondják véleményüket a közélet fon-
tos dolgairól, és javaslatokat fogalmaz-

nak meg – fogalmazott a szocialista 
politikus.

Tóbiás József pozitívumként említet-
te, hogy a húsz éve tapasztalt gyakorlat-
tal ellentétben a jelenlegi kampányban 
Pest megye 8. számú választókerületé-
nek országgyûlési képviselõjelöltjei a 
programokkal igyekeznek versenyezni, 
és nem a politikai ellenfelek lejáratá-
sával.

– Azt ígértük, megoldást keresünk 
a térség gondjaira, és azt szeretnénk, 
ha egymással értelmesen vitatkozva, de 
az ésszerûség mentén együttmûködve 
közösen tehetnénk a térség felemelkedé-
séért – tette hozzá Tóbiás József.

A szocialista politikus is megerõsítette, 
tovább folytatják az ajánlószelvények 
gyûjtését a törvényben megállapított 
határidõig, mert szeretnének minél több 
személlyel kapcsolatot teremteni.

– Vannak hibák, de vannak eredmé-
nyek is. Örvendetes dolog, hogy kor-
mányzati együttmûködéssel számtalan 
fejlesztési lehetõség kínálkozik Érd 
megyei jogú város elõtt – fogalmazott 
Tóbiás József. – szeredai –

A három társult település 
– Érd, Diósd, Tárnok – 
önkormányzatai és az ÉTV 
Kft.-ben korábban részese-
dést szerzett magántulaj-
donosok megállapodtak 
abban, hogy a jövõben 
megszûnik az ÉTV Kft. 
üzemeltetési joga a telepü-
lések csatornahálózata és 
a szennyvíztisztító telep 
tekintetében. Az idõpont 
összhangban lesz az euró-
pai uniós szabályoknak 
megfelelõen lebonyolított 
közbeszerzési/koncesz-
sziós pályázat nyertesével 
történõ szerzõdés életbe-
lépésével, ami – várhatóan 
– nem történik meg 2011-
nél korábban.

A települések önkor-
mányzatai hosszas tárgya-
lások után február utolsó 
napjaiban úgy döntöttek, 
módosítani kell a korábban, 
a szakmai befektetõkkel 
kötött szerzõdéseket. 
Mindhárom település-
nek az ivóvíz és szenny-
víz-elvezetési és -kezelési 
szolgáltatásra vonatkozó 
üzemeltetési szerzõdését 
2006 februárjában írták alá. 
Az üzemeltetési szerzõdés 
értelmében az ÉTV Kft. 25 
évig, 2030. 12. 31-ig jogo-
sult ellátni az ivóvízzel és 
szennyvízzel kapcsolatos 
közszolgáltatási felada-
tokat. Az üzemeltetésre 
vonatkozó szerzõdéses 
rendszer az ÉTV Kft. 
részleges privatizációjá-
nak keretében alakult ki. 
A Veolia/FCSM által az 

ÉTV részesedésének 26% 
megszerzéséért 1500 mil-
lió HUF (5,7 millió EUR) 
összeget fizetett.

Az önkormányzatok kizá-
rólagos jogot biztosítottak a 
szerzõdéses rendszerben az 
ÉTV Kft. részére a közigaz-
gatási területükön meglévõ 
és a jövõben megvalósu-
ló víziközmûvagyon (ivó-
víz- és szennyvízközmû-
vagyon) üzemeltetésére. 
A kizárólagos jog magában 
foglalta az Érd, Diósd és 
Tárnok részvételével meg-
valósítani tervezett dél-
budai regionális szennyvíz-
tisztítási és elvezetési beru-
házási programban meg-
valósuló szennyvízközmû-
hálózat üzemeltetését is. 

Az Európai Unió a ter-
vezett beruházás támoga-
tásának feltételéül szab-
ta, hogy a pályázatban 
részt vevõ településeken 
a támogatással megvaló-
suló szennyvízközmûvek 
üzemeltetõje nyílt pályázat 
útján kerüljön kiválasz-
tásra, illetve elõírta, hogy 
pályáztatás hiányában 
azokat csak tisztán önkor-
mányzati tulajdonban lévõ 
üzemeltetõtársaság üze-
meltetheti. 

A szakmai befektetõk 
az Európai Unió döntését 
tudomásul vették, hiszen 
kiemelten fontos közérdek-
nek tartják a települése-
ken élõk életminõségének 
javítását, a környezet és 
felszín alatti vizek védel-
mét szolgáló projekt meg-

valósulását. Ezért a hely-
zet megoldása érdekében 
együttmûködési szándéku-
kat jelezték az önkormány-
zatok felé.

A pályázatban érintett 
önkormányzatok és a szak-
mai befektetõk megálla-
podtak abban, hogy Érd, 
Diósd és Tárnok telepü-
lések közigazgatási terü-
letén az önkormányzatok 
megszüntetik a meglévõ 
és a jövõben megvalósuló 
szennyvízközmûvek üze-
meltetési jogát. 

Rögzítették, hogy Érd, 
Diósd és Tárnok önkor-
mányzatai a településeken 
végzendõ szennyvízkeze-
lési közüzemi szolgáltatás 
ellátására közbeszerzé-
si/koncessziós pályáza-
tot írnak ki. Az ÉTV Kft.-t 
megilletõ üzemeltetési jog 
megszûnésének napja a 
koncessziós pályázat nyer-
tese általi üzemeltetés meg-
kezdését megelõzõ utolsó 
naptári nap. 

Rendezni kell a szakmai 
befektetõk által kifizetett 
üzletrész vételárának a 
kérdését is. A megszületett 
javaslat szerint ezt egy 
úgynevezett „üzletrészvé-
telár-felülvizsgálati megál-
lapodás” keretében lehet 
rendezni.

A szerzõdõ felek meg-
állapították, hogy az 
üzemeltetett eszközök 
jövõbeni csökkenése miatt 
az ÉTV Kft. árbevétele és 
jövedelemtermelõ képessé-
ge tartósan és jelentõsen 

csökken, így az ÉTV Kft. 
nem képes teljesíteni az 
üzletrész vételárát, vala-
mint a befektetõk oszta-
lékelvárásait. A felek szük-
ségesnek tartják a szakmai 
befektetõket érintõ, a kiesõ 
osztalékbevételek jelen 
értékének megtérítését 
vételár-korrekció címén 
az eladó önkormányzatok 
jogalap nélküli gazdago-
dásának kiküszöbölése 
érdekében.

A vételár-korrekció mérté-
két és értékét egy független 
könyvvizsgáló véleményét 
figyelembe véve állapították 
meg. Érdre vonatkozóan ez 
mintegy 484 millió forintot 
jelent. A vételár-korrekció 
tényleges kifizetése a terve-
zet szerint a szennyvízága-
zati üzemeltetési tevékeny-
ség tényleges átadásának 
napján esedékes. Mivel a 
szennyvízágazat üzemelte-
tési tevékenységnek az új 
üzemeltetõ részére történõ 
átadási idõpontja nem 
ismert, rögzítették, hogy 
arra – várhatóan – 2011. 
január 1-jét megelõzõen 
nem kerül sor. Tehát várha-
tóan idén fizetni sem kell, 
csak akkor, ha lezárult az 
Európai Unióban szokásos 
szabályok szerinti pályázat.

A megállapodásokkal 
várhatóan elhárul az egyet-
len akadály is, amely eddig 
az EU Bizottság részérõl 
a térségi regionális csator-
názási program vizsgálata 
során felmerült. 

 -jános-

Egyeztetés a szerzõdõ felek között

Megállapodás a csatornahálózatot  
üzemeltetõ cég magánbefektetõivel

Tóbiás József összegyûjtötte 
az ajánlószelvényeket

Miskolczi Katalin és Tóbiás József bejelentik, hogy leadták az ajánlószelvényeket
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