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– Lesz pénz megvalósítani a csatorná-
zási projektet? 

– A projekt megvalósítására a tava-
lyi, 2009. augusztus 17-tõl hatályos 
Támogatási Szerzõdés szerint megvan 
a forrás! A teljes becsült fejlesztési 
költség 31,4 milliárd Ft. A Támogatási 
Szerzõdésben rögzített forrás összeté-
tele a következõ:

A támogatás megszerzéséhez az is 
szükséges azonban, hogy meglegyen 
a saját forrás is, amelyet idõnként 
köznyelven önerõként is emlegetnek. 
A saját forrás legjelentõsebb részét a 
településenként szervezett Víziközmû 
Társulatok biztosítják. A lakossági tár-
sulati befizetések döntõ része nem 
egyösszegû befizetés, hanem LTP befi-

zetés, így az abból származó bevétel a 
befizetési fegyelem pontos alakulásá-
tól nagymértékben függ. Tehát minél 
fegyelmezettebben fizetnek a társulati 
tagok, annál kevesebbet kell a telepü-
léseknek más, fejlesztésre használha-
tó forrásoktól elvonni. A saját forrás 
igény társulatok által nem fedezett 
részét ugyanis az érintett önkormány-
zatok biztosítják, más forrásokból. 

– Mikor és hogyan kell fizetni a 
kivitelezõknek? 

– A források felhasználásának üte-
mezése elsõsorban attól függ, hogy 
a kivitelezésre vonatkozó közbeszer-
zési eljárásokat milyen ütemezésben 
sikerül lebonyolítani. A kivitelezési 
közbeszerzési dokumentáció elfoga-
dása jelenleg van folyamatban, és a 
hirdetmény megjelenése 2010 júniusá-
ban várható, optimális esetben õszre 
kezdõdhetnek a munkák.

A kivitelezõk kifizetése úgyneve-
zett szállítói kifizetés szerint törté-
nik. Ez azt jelenti, hogy a teljesítés 
mérnök általi igazolását követõen a 
kedvezményezett Társulásnak elõbb 
a saját forrás részt kell kifizetnie. Ezt 
követõen benyújtja a kifizetési kérel-
met a támogatást kezelõ szervezethez, 
akik kifizetik a szállítói számla fenn-
maradó részét. A támogatási részt a 
kivitelezõknek közvetlenül fizetik ki. 

A kivitelezõi szerzõdések megkö-
tése után a kivitelezõ szállítói elõleg 
igénylésére lesz jogosult. Így várható-
an mintegy 2,4 milliárd Ft kerül 2010 
végén vagy 2011 elején a kivitelezõk 
oldaláról kiszámlázásra (ebbõl csak a 
saját forrást kell a kedvezményezett-
nek finanszírozni, a többit a támo-
gatás adja). Utána havi számlázásra 
lesz a kivitelezõknek lehetõségük, a 
tényleges teljesítésük szerint. Tehát 
mind a saját forrásigény, mind a lehív-
ható támogatás ütemezése több évre 
elnyújtva jelentkezik. 

– Milyen módon biztosítható, hogy a 
Társulás mindenképp ki tudja fizetni 
az önrészt? 

– Érd esetében az önkormányzat a 

saját forrást a Társulás által kibocsá-
tandó, MFB által refinanszírozott, ked-
vezményes kötvénnyel kívánja biztosí-
tani. Ez teljes biztonságot nyújt. Errõl 
még a pályázat beadása elõtt, 2008-
ban döntés született. A kibocsátott 
kötvény a pénzügyi modell szerint 
biztonságosan visszaváltható a késõbb 
beérkezõ Társulati forrásokból, illet-
ve az üzemeltetõ által fizetett bérleti 
díjakból. A társulati tagok által fizetett 
hozzájárulás változatlan marad a teljes 
idõtartam alatt. Fontos megjegyezni, 
hogy a becsült sajátforrás igény számol 
egy jelentõs tartalékkal is (1,7 milliárd 
Ft-tal az egész projekt szintjén). 

– Említette, hogy korábban úgy 
döntött a Közgyûlés, hogy a Társulás 
bocsásson ki kötvényt, miért van erre 
szükség? 

– A Társulás kötvénykibocsátására 
azért van szükség, mert a Társulati 
érdekeltségi hozzájárulásokat a lakosok 
döntõ része elõtakarékossági formában 
(LTP) teljesíti. Ez azt jelenti, hogy – bár 
a fizetési kötelezettség most áll fenn 
– az õ befizetésük legnagyobb része 
csak a takarékoskodás megkezdésétõl 
kezdõdően 8 év múlva érkezik meg a 
Társulathoz (várhatóan kb. 2017-ben). 
Így a társulati források egy részét is 
meg kell elõlegezni. A társulati for-
rások által nem fedezett részre pedig 
azért elõnyös kötvényt kibocsátani, 
hogy a visszafizetést már a beruházás 
eredményeként meginduló üzemelte-
tés során keletkezõ bevételbõl lehes-
sen fedezni. Az MFB által refinanszí-
rozott úgynevezett „derogációs” köt-
vényeknek további elõnye, hogy 5 évig 
nem kell a tõketörlesztést megkezdeni 
és ebben az idõszakban a kamatok 
fizetését a KEOP költségvetési forrásai 
vállalják át. Ez tehát egy rendkívül 
kedvezményes és olcsó forrás. További 
elõny, hogy a kötvény Társulás általi 
kibocsátásával lényegében az önkor-
mányzat általános bevételeit nem kell 
a projekt finanszírozására használni, 
mintegy „önjáró” a rendszer.

– Kinek a tulajdonában lesz a 

megépülõ víziközmû vagyon? Ki kezeli 
majd ezt a vagyont? 

– A megépülõ vagyon elsõként a 
három önkormányzat társulásának 
tulajdonába kerül, majd a Társulási 
Megállapodás szerint felosztásra 
kerül a három önkormányzat között. 
A vagyon üzemeltetését a 2011-re, 
koncessziós eljárásban kiválasztott 
üzemeltetõnek adják át az önkor-
mányzatok. A sajátos támogatási 
arány számítási rendszer miatt az aján-
latot tevõ üzemeltetõket elsõsorban a 
nyújtott szolgáltatás színvonalában, 
az üzemeltetési költségek csökken-
tésben kell versenyezteni. Ez azt 
jelenti, hogy az tud elõnyt szerezni, 
aki a díjak tervezettnél kisebb növe-
kedését vállalja. 

Az üzemeltetõ az önkormányzat 
tulajdonában lévõ eszközök pótlá-
si (felújítási) költségeinek fedezeté-
re bérleti díjat fizet az önkormány-
zatnak a fogyasztók által befizetett 
bevételbõl. Ezt a bérleti díjat az 
önkormányzatnak egy elkülönített 
alapban kell gyûjtenie, amit csak a 
kibocsátott kötvények törlesztésére, 
illetve visszavásárlására és a szüksé-
ges felújítási munkák finanszírozásá-
ra fordíthat.

– Mikor kezdõdik az EU-s finanszí-
rozás? 

– Egy új EU szabályozás alapján 
a nagy projektek beruházásának 
finanszírozását, illetve az EU támo-
gatás folyósítását a tagállamok saját 
kockázatukra az EU jóváhagyás elõtt 
is elkezdhetik. A jelenlegi magyar 
szabályozás szerint a Támogatási 
Szerzõdés megkötése után a támo-
gatás folyósítása megkezdhetõ, de a 
kedvezményezettnek kötelezettséget 
kell vállalnia a támogatás visszafize-
tésére, ha az EU jóváhagyás valamiért 
nem történne meg. Ez el is kezdõdött, 
hisz az elsõ rész támogatást már kifi-
zették. Jelenlegi információink szerint 
Brüsszelben minden kérdés tisztázás-
ra került és a formális jóváhagyás is 
hamarosan várható.

Alaposan kidolgozott és biztonságos 
pénzügyi tervvel rendelkezünk

Csatornázás

Szkárossi Annamáriát, az Érdi Csatornamû Társulat Ellenõrzõ 
Bizottságának elnökét kérdeztük.

– Hogyan jött a gondolat, hogy tisztséget vállaljon a Csatorna 
Társulatban? 

– Szakmai életutam során mindig törekedtem a hatékonyságra, a világos 
és pontos megfogalmazásokra, és az igényes munkára. Talán ez a szak-
mai végzettségemnek is velejárója. 2002-ben vásároltunk Parkvárosban 
egy családi házat, ugyanis hobbim a kertészkedés. Nagyon jól érezzük 
magunkat Érden. Megörültünk a hírnek, hogy elindul a csatornázás a 
városban, ami egyébként európai uniós követelmény. Amikor becsön-
gettek hozzánk a szervezõk, igen sok észrevételt és javaslatot tettem a 
beruházással kapcsolatban. A szervezõk – gondolom látva, hogy járatos 
vagyok az uniós adminisztrációban, de a mûszaki és pénzügyi területen 
is – megkérdezték, hogy javasolhatják-e a Szervezõ Bizottságnak, hogy 
vegyék igénybe ismereteimet. Én igent mondtam, az alakuló közgyûlésen 
pedig meg is választottak.

– Miért tartja fontosnak, hogy részt vegyenek a tulajdonosok a társulat 
tevékenységének ellenõrzésében? 

– Minden embernek fontos, hogy lakhelye szép, kulturált és fejlõdõ 
környezetben legyen. Adózunk, és ezzel hozzájárulunk a fejlõdéshez. 
Azonban azt, hogy a pénzünk miként lesz felhasználva, nekünk tulajdo-
nosoknak, tudnunk kell. A jó munkát a folyamatos ellenõrzés csak segíti, 
ezért rendkívül fontos, hogy az általunk felhatalmazott küldöttek és az 
Ellenõrzõ Bizottság figyelemmel kísérje a beruházás elõkészítését és a 
lakossági hozzájárulás felhasználását. Észrevételeinket, javaslatainkat ne 
kritikaként, hanem jobbító, segítõ szándékként fogadják. 

– Hogyan zajlik az Ellenõrzõ Bizottság tevékenysége? Ki tagja még a 
Bizottságnak? Milyen szempontokat tartanak szem elõtt?

– Az EB-nek a törvényi elõírásoknak megfelelõen, évente két alkalom-
mal kell ülésezni. Mi megegyeztünk, hogy bármikor, ha annak szükségét 
látjuk, összeülünk. A Bizottság háromfõs, a szakmánkat tekintve villa-
mosmérnök, ügyvéd, és gépészmérnök. A Társulat elnöke fontosnak tart-
ja, hogy minden intézkedésrõl tudjunk, ezért meghívást kapok és részt is 
veszek az operatív megbeszéléseken is.

– Mit tapasztalt az eddigi munka során? Hogyan zajlik a Társulat tevé-
kenysége? Találtak-e szabálytalanságot? 

– Szabálytalanságot az eddigi munka során nem tapasztaltunk. 
A legutóbbi küldött gyûlésen felhatalmazást kért az elnök független 
könyvvizsgáló alkalmazására, hogy költségvetést a könyvvizsgáló auditál-
ja, de ezt a kérést a küldöttgyûlés szinte egyhangúan elvetette. Megértem 
a döntésüket, mert ez közel egymillió forintba került volna évente. 
A magam részérõl viszont örültem volna, ha megszavazzák, mert egy 
könyvvizsgáló személyében és anyagilag is felel azért, hogy a költségvetés 
a Számviteli Törvény elõírásainak megfelel. 

– Mit tart a jövõben a Társulat legfontosabb feladatainak?
– Elsõsorban azt, hogy a munkálatok a terveknek megfelelõen halad-

janak! A kivitelezõk folyamatosan adjanak számot a munka készültségi 
fokáról. A kifizetések a munka készültségi fokának megfelelõen történ-
jenek. Mindenek eredményeként pedig Érd lakói folyamatos és korrekt 
tájékoztatást kapjanak a mûszaki és a pénzügyi helyzetrõl! 

Mit jelentenek a különbözõ költségek  
az LTP számlakivonaton?

Egy társulati küldött kérésére szeretnénk a lehetõ 
legegyszerûbben leírni, hogy mit is jelentenek a 
különbözõ számlakivonatokon feltüntetett elszámolá-
sok. A küldött jelezte, hogy sokan nem értik a 150 Ft 
számlavezetési díjat, a 2200 Ft számlanyitási díjat és a 
különféle számokat (2605 Ft, 1820 Ft, stb).
Ha pár mondatban szeretnénk összefoglalni, akkor a 
következõ a lényeg: az, aki a társulat szervezése során 
azt választotta, hogy lakás-takarékpénztári konstrukci-
óban fizeti meg a hozzájárulást, az 2008. október óta 
havonta 2605 Ft-ot kell fizessen, 96 hónapon keresztül, 
nem többet! Kivétel az utolsó 20 hónap, amikor 5 Ft-al 
kevesebbet, 2600 Ft-ot kell fizetni. A pénzügyi konst-
rukció úgy van kialakítva, hogy aki ezt befizeti, az 8 
év alatt, részletekben kb. 250 000 Ft-ot fizet be és a 
különbözõ számlavezetési, egyéb díjakat is ezek a befi-
zetések fedezik. Tehát nem kell megijedni a számlakivo-
natokon feltüntetett díjaktól, ezek bele voltak számolva, 
pontosan így volt ez eltervezve, hogy a befizetések 
fedezetet nyújtsanak ezekre a díjakra. A fenti összegek 
akkor érvényesek, ha banki átutalással, bankban történõ 
befizetéssel, vagy  csoportos beszedéssel fizetik be a 
Társulathoz. Aki postai készpénz-átutalási megbízáson 
(„sárga csekk”) fizeti be, annak befizetett csekkenként 
100 Ft tranzakciós költség kerül felszámításra.
Korábban többször leírtuk és szakértõknek szívesen 
elmagyarázzuk a pénzügyi konstrukció részleteit is, de 
a lényeg összefoglalva: aki havonta befizeti a 2605 Ft-ot 
(és ha postán fizet, akkor annak 100 Ft/csekk tranzak-

ciós költségét), annak késõbb nem kell semmilyen díjat 
vagy egyebet fizetni!

Hol lehet ellenõrizni az érdekeltségi  
hozzájárulási befizetéseket?

A nap bármely órájában ellenõrizni lehet a beérkezett és 
feldolgozott befizetéseket a http://www.erdicsatorna-
zas.hu oldalon, a befizetõ-azonosító megadásával.
Kérjük, amennyiben elmaradást észlel, legközelebbi 
befizetése alkalmával fizesse be az elmaradt összege-
ket.

Mit tegyen, akinek elfogyott a csekkje?
Kérjük, telefonon vagy e-mailben jelezze, ha elfogytak a 
postai készpénz-átutalási megbízásai (csekkek). Kérjük, 
munkatársunkkal egyeztesse, hogy „postai befizetés” 
vagy „banki átutalás” státuszban van. Ugyanis tavasszal 
kizárólag azoknak küldtünk csekket, akik postai befize-
tés státuszban vannak.

Simó Károly elnökhelyettes
Honlapunk: www.erdicsatornazas.hu

E-mail: info@erdicsatornazas.hu
Telefon: 06-23/521-340

Postai cím és ügyfélszolgálati iroda: Alispán u. 8.

Társulati hírek

A csatornázási projekt nem csak összegében, hanem idõben is a 
legnagyobb beruházási programok közé tartozik Érden. Egy több évig 
tartó projekt esetén – várhatóan 2-3 évig fog tartani, az összes elszá-
molással – fontos, hogy jól végiggondolt, megfelelõen alátámasztott 
és végrehajtható pénzügyi terv mentén dolgozzanak. Az EU-s pályá-
zat is megkövetelte, hogy mutassák be, milyen módon biztosítják azt, 
hogy minden pillanatban fizetõképes legyen a beruházást megvaló-
sító önkormányzati Társulás. Ennek hátterérõl, részleteirõl kérdeztük 
Lehoczky Zsuzsa szakértõt, aki részt vett a pályázat kidolgozásában.

KEOP támogatás, ebbõl 24.457.252.521

EU Kohéziós Alap támogatás 20.788.664.643   

központi költségvetési támogatás 3.668.587.878   

Saját forrás igény 6.936.891.779

Érdre esõ saját forrás igény 5.402.549.650 

Tárnokra esõ saját forrás igény 687.099.408 

Diósdra esõ saját forrás igény 847.242.721

A munkálatok a terveknek 
megfelelõen haladjanak!


