
Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű Társulat Küldött gyűlése
Székhelye: 9071 Gönyű, Kossuth L. u. 67.

Jegyzőkönyv

Mely felvételre került a Gönyű és Nagyszentjános Víziközmű-társulat székhelyén megtartott 
évi rendes küldöttgyűlésről 2011. május 16. napján 17 órakor megkezdve.

Jelen vannak: csatolt jelenléti ív szerint.
Meghívottként: Dr. Lászlófi Gabriella ügyvéd.

Eljáró  ügyvéd  köszönti  a  megjelenteket,  felkéri  a  jelenlévő  küldötteket  és  önkormányzati 
tisztségviselőket, hogy a jelenléti íven aláírásaikkal igazolják megjelenésüket. 

Major Gábor Intéző Bizottsági elnök bejelenti, hogy dr. Lászlófi Gabriella ügyvédet kéri fel a 
jegyzőkönyv vezetésére, a küldöttgyűlés levezetésére és a szükséges okiratok elkészítéséhez, 
a cégbíróság előtti képviselet ellátására.
Felkéri a küldötteket, hogy szavazzanak a jegyzőkönyvvezető személyére. 

A küldöttek egyhangú szavazással  8 igen szavazattal elfogadták, hogy a küldöttgyűlésről a 
jegyzőkönyvet eljáró ügyvéd készítse. 

Dr. Lászlófi  Gabriella megállapítja,  hogy a jelenlévő 8 küldött 1499 érdekeltségi egységet 
képvisel. 
A távolmaradását előre bejelentő  Pozsgai Veronika, 183 érdekeltségi egység képviseletében 
járt volna el. 
Távol maradt Czepanecz Jenő az Ellenőrző Bizottság tagja, távolmaradását előzetesen, szóban 
kimentette.
Megállapítható, hogy a küldöttgyűlés határozatképes, összehívása szabályszerűen történt. 

Ismerteti a meghívóban közölt napirendi pontokat, melyek sorrendjének megváltoztatására a 
küldöttek egyhangúan akként szavaztak, hogy a meghívóban közölt sorrendben történjen a 
napirendi pontok tárgyalása. 

Ezt  követően  levezető  elnök  felkéri  a  küldöttgyűlést,  hogy  szavazzanak  a  jegyzőkönyvet 
hitelesítő személyekről. Javasolja hitelesítőnek Szabó Gyula és Bedi Ferenc küldötteket. 
A küldöttgyűlés nyílt szavazással a két érintett tartózkodása mellett, egyhangúan megszavazta 
a hitelesítők személyét. 

A közgyűlés megkezdi az 1. napirendi pont tárgyalását. 

Dr. Lászlófi Gabriella röviden ismerteti a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit, 
szervezeti rendjét. 

Szabó  Gyula  küldött:   az  SZMSZ  áttanulmányozása  után  javasolom  a  közgyűlésnek 
elfogadásra. Teljes körű szabályozást nyújt, nincs jogszabályba ütköző és módosításra szoruló 
része. 
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A  levezető  elnök  szavazásra  kéri  a  közgyűlést,  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatra 
vonatkozóan. 

Jelenlévő küldöttek és tisztségviselők egyhangúan elfogadták a beterjesztett SZMSZ-t. 

A 2. napirendi pont tárgyalása körében a társulat könyvelője Tóthné Horváth Csilla ismerteti a 
mérleg adatokat. Az ismertetéshez kiegészítés, hozzászólás nem volt.

Levezető  elnök  szavazásra  kéri  a  közgyűlést,  a  2010-es  gazdasági  évről  készített  mérleg 
elfogadásáról. 

A küldöttek egyhangú szavazással az előterjesztett mérleget, változtatás nélkül jóváhagyják. 

Kövesdi  Lászlóné  az  Ellenőrző  Bizottság  elnöke:  szóban  megerősítette  az  írásban  már 
megfogalmazott véleményt a mérlegről, melyet változtatás  nélkül, jóváhagyásra javasolja a 
közgyűlésnek a beterjesztett számadatokat. 

Az Intéző Bizottság elnöke röviden összefoglalja a Társulat ez évi tevékenységét, beszámol 
arról,  hogy  a  rendszer  építéséhez  a  pénzügyi  finanszírozásban  kizárólag  a  Pannon 
Takarékszövetkezet tett ajánlatot.
A K & H Zrt.  Bank  és  a  Nyúli  Takarékszövetkezet  visszavonta  az  ajánlatát.  Röviden  a 
pályázati  eljárásról  Németh  Tibor  projekt manager tart  tájékoztatót,  kifejti  hogy  a 
pénzintézetek megváltozott hitelezési stratégiája miatt, jelenleg a Társulat közműfejlesztésére 
ajánlat  kizárólag  a  Pannon  Takarékszövetkezet  részéről  érkezett.  A  pályázati  eljárás 
sajnálatosan már második éve húzódik, nagyon lassú az adminisztráció, egy levélváltás is kb. 
két hónap alatt történik meg.

Dr.  Csanaki  Vida  Intéző  Bizottsági  tag:  javaslom,  hogy  médiában  próbáljunk  nyomást 
gyakorolni az ügyben, ez a kikötői vasút ügyében is sikeres volt. 

Major Gábor IB elnök: ebben az esetben nem tartom szerencsésnek a nyilvánosság bevonását, 
tájékoztatásomra a pályázat elbírálóktól olyan adatokat kaptam, hogy heti 42 pályázat érkezik, 
és ebből 5-6-ot tudnak elbírálni. 

Szabó Mihály küldött: az egyebek napirendi pont tárgyalásán belül, tájékoztatást kérek arra 
vonatkozóan, hogy hogy alakulnak a hátralékos befizetések. A lakosság azért is bizalmatlan a 
beruházással szemben, mert nagyon elhúzódik, ezért sem akarják fizetni a 2900 forintokat.

Major Gábor IB elnök: Gönyűn  2,9 % azoknak az aránya (33 család) akik egyáltalán nem 
fizetnek,  a  10  ezer  forint  felett  tartozók  száma  211  család,  amely  19,15  %-ot  jelent 
Elmondhatjuk, hogy minden ötödik fizetésre köteles családnak van tartozása, összesen 1102 
családról van szó.  
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Friderics Cecília IB elnökhelyettes: Fontosnak tartom a lakosság tájékoztatását,  hogy miért 
ilyen  hosszadalmas  a  pályázati  elbírálás  időszaka.  Sajnálatos  hogy  Nagyszentjánoson 
rosszabbak a nem fizetők arányára vonatkozó százalékos értékek, mivel itt 584 szerződésből 
9,42 % nemfizető van (55 család), a 10 ezer forint feletti tartozás 20,72 %-os (121 család). 
Célszerűnek tartja  a  nem fizetők  folyamatos  írásbeli  felszólítását,  mert  ezek  a  családok a 
385.000,-Ft egyösszegű befizetést sem fogják tudni teljesíteni. Javaslatot tesz arra, hogy az 
Intéző  Bizottság  15  napon belül  dolgozzon  ki  egy olyan  értesítési  rendszert,  amelyben  a 
küldöttek veszik fel a kapcsolatot, a régiójukba tartozó nem fizetőkkel. 

Szabó Mihály küldött: abban az esetben, ha a család felbontotta a Fundamenta szerződés, mi 
várható az esetükben?

Major Gábor IB elnök: A 385.000,-Ft-ot 30 napon belük, egyösszegben lesznek kötelesek 
befizetni. 
Tájékoztatja a küldötteket arról is, hogy 2011. május 27-én lakossági fórum lesz Gönyűn, ahol 
az egyik napirendi pont a közműhálózattal lesz kapcsolatos. 

Takács  József   küldött: keveslem,  hogy  évente  csak  egy  alkalommal  van  küldöttgyűlés, 
bővebben  szeretnék  hallani  az  Intéző  Bizottság  negyedévenként  tartott  üléseinek 
napirendjéről.

Friderics Cecília: válaszában kifejti, hogy az Intéző Bizottság a negyedéves ülésein, előkészíti 
a közgyűlés anyagát. 
A  Társulat  2010.  október  és  november  hónapokban  is  tartott  közgyűlést,  az  azóta  eltelt 
időszak gazdálkodását, a kinntlévőségeket és a pályázattal kapcsolatos adminisztráció képezte 
az Intéző Bizottság feladatait. 
Kiemeli továbbá azt is, hogy hosszúnak tűnik ez az adminisztrációs időszak, de ez már az 
eljárás végét jelenti,  jövő évben legkésőbb a beruházás megvalósul és befejeződik. Kifejti, 
hogy Nagyszentjános esetében a vízelvezetésnek és az egészséges ivóvíznek létfontosságú 
szerepe  van,  minden  fórumon  tisztában  vannak  a  falu  helyzetével,  ezért  bízik  az 
adminisztrációs eljárások eredményes és gyors befejezésében. 

További hozzászólás, értékelés a küldöttgyűlésen nem hangzott el. 

A küldöttgyűlést levezető elnök megköszönte a jelenlévőket a részvételt és a jegyzőkönyvet 
18 órakor lezárta, és a hitelesítőkkel együtt aláírta. 

K.m.f.

Major Gábor                      Dr. Lászlófi Gabriella ügyvéd
IB elnök                                       jegyzőkönyvvezető



Bedi Ferenc               Szabó Gyula 
hitelesítők

A jegyzőkönyv mellékletét képezi:
- 1 pld. jelenléti ív, 
- 1 pld. meghívó és
- 1 pld. éves beszámoló. 


