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A küldöttgyûlésen  történtekről, 
a  döntésekről  és  a  részletekről 
Simó Károlyt, a  társulat  elnök-
helyettesét kérdeztük.

– Mi volt a Csatornamû Tár
sulat küldöttgyûlésének célja?
–  A május  23-án  megtar-

tott  küldöttgyûlésen  az  Érdi 
Csatornamû  Társulat  elnöke, 
Szabó Béla  számolt  be  először 
a  Társulat  elmúlt  évi  tevékeny-
ségéről.  Ebben  az  elmúlt  évi 
tevékenység összefoglalása mel-
lett elhangzott, hogy a társulati 
tagok  továbbra  is  rendszeresen 
fizetik a hozzájárulásokat, ezzel 

is kifejezve azt, hogy mennyire 
fontosnak  tartják  a  beruházást. 
2010.  év  folyamán  95  134  befi-
zetési  tranzakciót  dolgoztunk 
fel. 

– Hogy állnak a tagok a befi
zetésekkel?
–  Tizenöt  százalék  alá  csök-

kent  a  nemfizetők  aránya,  ami 
azt  jelenti,  a  legtöbben  megér-
tették,  hogy  ebből  nem  lehet, 
de  nem  is  éri  meg  kimaradni. 
A nemfizetők  esetén  a  jogsza-
bályok  alapján  a  jegyző  fogja 
behajtani adók módjára az érde-
keltségi hozzájárulást.

– Mit lehet tudni a társulat 
gazdálkodásáról?
– A küldöttek megismerték és 

elfogadták a 2010. évi mérlegbe-
számolót  és  eredménykimuta-
tást, majd meghatározták a 2011. 
évi  költségvetési  kereteket  is. 
A beszámolókból kiderült, hogy 
a  küldöttek  által  tavaly  jóvá-
hagyott  költségvetési  kereteket 
sikerült  tartani  a  gazdálkodás 
során.  Kifizetés  csak  a  17  000 
társulati  tagot  kiszolgáló  ügy-
félszolgálati  iroda  fenntartására 
és  a  befizetések  adminisztráci-
ója érdekében történt, összesen 
41,7 millió Ft értékben. A tagok 
által e célra befizetett összegek-
ből  fennmaradó  részt  a  társu-
lat  rövid  távú  bankbetétekben 
helyezte el. A legnagyobb kiadá-
si  tételek  továbbra  is  a  banki 
tranzakciós  költségek  (mintegy 
8  millió  Ft),  illetve  a  postai, 
nyomdai  költségek  (összesen 
kb.  6 millió  Ft). Az  iroda  fenn-
tartása 3,8 millió Ft-ba került.
–  A társulathoz  befizetett 

pénzekről  is  pontos  számokat 
közölt a társulat vezetése. 2010. 
március 31-én a bank által szol-
gáltatott adatok szerint a  társu-
lati tagok LTP számláján össze-
sen 631 148 987 Ft megtakarítás 
volt. A beszámoló készítésének 
időpontjában  (2011.  április 
25.)  a  társulat  bankszámláin 
740 615  110  Ft  volt  (bankbetét-
ben  és  rövid  távú  lekötésben). 
Összesen tehát a társulati tagok 
megtakarításai  meghaladták  az 
1 371 000 000 Ft-ot. 

– Hol tart a projekt megvaló
sítása?
–  Kovács Péter Barna,  a 

beruházást  megvalósító 
önkormányzati  társulás  veze-
tője  tájékoztatta  a  küldötte-
ket  a  beruházás  haladásáról. 
A szennyvíztisztító bővítésénél 
a tervek szerint az új teleprész 
ez  év  végére  elkészül.  Ez már 
önmagában  is  kapacitásbővü-
lést  jelent,  de  jövő  tavaszra  a 
teljes telepfelújítási munkákkal 
is  el  kell  készülni,  hogy  ezt 
követően  az  egy  év  próbaidő 
zökkenőmentesen megvalósul-
jon. Ez alatt folyamatosak lesz-
nek a rákötések is.
–  Az  érdi  utcákat  érintő 

szennyvízhálózat  kiépítésé-
re  Érd  esetében  április  végén 
zárult  le  az  ajánlattételi  határ-
idő.  Az  értékelés  folyamatban 
van,  június  első  napjaiban  ter-
vezik  az  eredményhirdetést. 
Amennyiben az eredményhirde-
tést követő 15 napon belül nem 
támadják  meg  az  eredményt, 
akkor június közepén meg lehet 
kötni  a  kivitelezési  szerződést. 
Ez  azt  jelenti,  hogy  ebben  az 
esetben  a  tervezett  2013.  őszi 
befejezési  határidő  itt  is  tart-
ható  lesz. Amennyiben  a  kihir-
detett eredményt megtámadják, 
akkor  mind  a  kezdés,  mind  a 
befejezés  határideje  kitolódik. 
De  reméljük,  ez  csak  elméleti 
lehetőség, nem fog bekövetkez-
ni és minél előbb elkezdődhet a 
csatornahálózat építése is.
  Vecsey Károly

Évet értékelt a Csatornamû Társulat Küldöttgyûlése

A szennyvíztisztító telep  
új része év végére elkészül
A tulajdonosokat képviselõ küldöttek elfogadták az 
elmúlt évrõl szóló gazdálkodási és tevékenységi beszá-
molókat. Új szakasz kezdõdik a csatorna-beruházás-
ban: június elsõ napjaira várják az eredményhirdetést 
a csatornahálózat kivitelezésére kiírt közbeszerzési 
eljárásban. 

A küldöttgyûlés elfogadta a 2010. évi mérlegbeszámolót és eredménykimutatást
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Hazaszeretet, családszeretet, 
hûség.  Gyakran  meghur-
colt  fogalmak  ezek.  Finom 
kezû entellektüellek szokták 
fanyalogva kiejteni őket, mint 
egy  letûnt  múlt  fogalmait, 
amelyek  így  együtt  sanda 
összefüggésekre  engednek 
következtetni.  A hősök, 
a  nemzeti  hősök,  akiknek 
emlékét e napon ünnepeljük 
90  éve,  épp  erre  a  hozzáál-
lásra cáfolnak rá, megmutat-
va, hogy nekünk utódoknak 
az a dolgunk, hogy ennek a 
kornak az embere is a magáé-
nak  tudja  érezni  ezeket  az 
értékeket.  Megadasson  szá-
munkra is az az érzés, hogy 
tagjai  vagyunk  egy  nem-
zetnek,  a  magyar  nemzet-
nek,  s  ez  a  nemzet,  s  ez  a 
haza  számunkra  közösséget 
jelent, olyan köteléket, ame-
lyért képesek lehetünk áldo-
zatokat  hozni.  Ahol  ez  az 
érzés  nem  lel  táptalajra,  ott 
beszélhetünk  lakosságról, 
beszélhetünk  népességről, 
nemzetről  és  hazáról  nem. 
Hőssé pedig csak ez utóbbia-
kért  válhat  az  ember.  A mi 
időnk,  a  béke  ideje  dönti 
el,  van-e  bennünk  elegendő 
tett,  erő,  akarat    s  szándék, 
amely képessé  tesz bennün-
ket  együttes  felelősségválla-
lásra, együttes fellépésre. 
Akikre  ma  emlékezünk, 

nem menekültek  el  a  tettek 
elől, pedig nem akartak sem 
hősökké,  sem  áldozatokká 

válni. Egyszerûen bennük élt 
az a valami, ami helytállásra 
késztette  őket.  Félek,  nem 
értenék  meg  a  ma  kényes-
kedő  hangjait.  Nem  értenék 
meg,  mert  a  mi,  mai,  kér-
dőjelekkel  sûrûn  teleagga-
tott  fogalmaink  számukra 
természetesek, magától érte-
tődőek  voltak.  Nem  szabad 
elfelejtenünk:  május  utolsó 
vasárnapján  olyan  hősök-
re  emlékezünk,  akik  szinte 
minden  magyar  családban 
megtalálhatók.  Ha  a  falvak-
ban,  városokban  felállított 
emlékmûvekre  gondolunk, 
neveik ma is kőbe vésve hír-
detik,  valamennyiük  helyt-
állását,  hősiességét.  Nem 
vehetik el tőlünk emléküket, 
hiszen  a  nemzet  hősi  halot-
tai biztosították számunkra a 
mát,  függetlenül  attól,  hogy 
melyik  világégésben  áldoz-
ták  értünk  életüket.  Sírjaik, 
ha  az  megadatott,  harcaik, 
áldozataik  helyszínei  az  az 
alap,  amelyre  ez  az  ország 
épül,  s mi  akkor  gondolunk 
rájuk  az őket megillető  tisz-
telettel,  ha mindennapjaink-
ban, munkánk során  tovább 
építjük,  és  nem  hagyjuk 
elveszni, amiért ők az életü-
ket adták, s amit a  legtömö-
rebben  így  lehet  megfogal-
mazni: Magyarország. 

T. Mészáros András
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