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Köszült: Gönyü ös NagyszentjänosTelepüldsekSzennyviz-csatornäuilsa
Onkorminyzati Tärsuläs
Küldött gyü1ösdnek2010.
mäjus 31-i ül6söröl
Helyszin: NagyszentjänosPolgärmesteriHivatala, 9072Nagyszentjänos,Vasütu. 1.
A küldöttgyü16s
megnyitäsänakidöpontja:2010. mäjus 31., 17. 6ra05. perc.
Jelenvannak: mellökelt jelenlöti iv szerint
Nem jelent meg: Bozsics FerencKüldött, Vdghnö Kurdi Orsolya EIIenörzöBizottsägi tag.
Major Gäbor az intözö bizottsäg elnöke köszönti a megjelenteket,a küldöttgyülöst megnyitja.
Me gä11
apftj a, hogy a kül döttgyülös hatärozatkdpes.
Major Gäbor javasolja, hogy a küldöttgyülös levezetö elnöke Unger Vilmos alelnök legyen,
hitelesitö tagok szemdlydrejavaslatottesz GregovicsJänosös Bedi Ferencszemdlyöben..
Jelenlövök megvälasztjäk egyhangulag, ellenszavazatnölküI, egy-egy-egy tartlzkodäs mellett
levezetö elnöknek Unger Vilmost, hitelesitö küldötteknek Gregovics Jänos ds Bedi Ferenc
küldötteket.
Jelenlövök ellenszavazatnölkül megvälasztläk jegyzökönywezetönek Kerekes Anität, a Tärsulat
munkav ällalöjät.
Megvälasztott Levezetö Elnök köszönti a megjelenteket ös javasolja a meghfvöban szereplö
napirendi pontok megtargyaIäsärt.
1. Gönyü 6s NagyszentjänosVfziközmü Tärsulat 2009. övi beszämolöjänakelfogadäsa
2. Gönyü ös Nagyszentjänos Yiziközmü Tärsulat tagjainak örvönyes Fundamenta
szerzödöseirö1
3. Egyebek

1. napirendi pont: Gönyü 6s NagyszentjänosViziköznrü Tärsulat 2009, 6vi beszämolöjänak
elfogadäsa
Levezetö Elnök ismerteti a jelenlövökkel a Tärsulat 2009-esövi beszämol6jät, amit elözöleg az
Ellenörzö Bizottsäg tagai m6r elfogadtak.
Egy kiegöszitö melldkletben röszleteztea kiadäsokat6s bevöteleket,valamint a jelenlegi pönzngyi
helyzetet is ismertetve lett a päIyazathozvall pönzigyihättör magyarfzatäval.
Abeszämolöt6s a mörlegetköri levezetöelnök csatolni a jegyzökönyvhöz (1.srsz-ümelldklet)
Ajelenldvök közül Vigh Tibornö Küldött (9071 Gönyü,Ady E. u. 32.) a beszämolöbölhiänyoltaa
pönzigyi müveletek bevdteleinöl a kamatbevdtelekröszletezösöt,az anyagi jellegü räfordftäsok
pontosabblefräsät,valamint azizemi tevökenysdgeredmönydnekismertetdsöt.

Levezetöelnök välaszfhankifejti, hogy ezek könyvelösikördösek,ezeketbärmikor, bärmely
ktildclttmegtekinthetia Tärsulatszökhelyön,
vagy tf4ökoztatäst
körheta könyvelötöI.
LevezetöElnök a pontosabbtäjökoztatäsördeköbena Tärsulatkönyvelöjönekjelenldtöt teszi
szüksdgessd
a küldöttgyüldsek
alkalmäval.
LevezetöElnök javasolja, hogy a ktildottgyülösaz elöbb ismertetettekszerint hatärozzonarröI,
hogy a vfziközmrürärsulat beszämolljätelfogadhatönak
taftja:
Ahozzäszöläsok
utän LevezetöElnök a Vfziközm:dTärsulatbeszämolljätszavazäsra
bocsätja6s
megällapitja,
hogy a küldöttgyülös
(SzaböGyulaKüldött,9071Gönyü,Bajcsy
egy tartlzkodässal,
Zs.u. 113.),ellenszavazat
ndlkül,egyhangülag
meghozta,
Levezetö
elnökkihirdeti a Tärsulat:
| 12010(05.31.) hatärozatät:
Gönyü 6sNagyszentjänos
VfziközmtiTärsulat (Cg. 08-16-001568)
9072Nagyszentjänos,
Vasüt
u. I.. alatti Tärsulat küldöttgyül6se2010.05.3I..
a Tärsulat 2009.6vibeszämoldjät6s m6rleg6t
elfogadja.

2. napirendi pont: Gönyü 6s NagyszentlänosVfziközmi Tärsulat tagjainak örvdnyesFundamenta
szerzödöseiröl
jelenlegi helyzetöröI
Levezetö Elnök täjökoztatjaa küldöttgyüldstagjait a Fundamentaszerzödösek
ös befizetdsimödj ä161.
Jelenlövök közül Vanyönd Pösän ZsuzsanrtaKüldött (9071 Gönyü, Räköczi F. u. 14.) a lakossägi
befizetdsekös nem fizetök aränyärölkdrt täjökoztatäst.
Jelenlövö Kerekes Anita a rendelkezösre ä116kimutatäst ismerteti, 2. srsz. alatt csatolja a
jegyzökönyvhö2.
Ahozzäszöläsok utan a küldöttek tudomäsul vettdk a täjökoztatästös Levezetö Elnök a küldöttek
j 6v ähagyäsäval meghozta az aläbbi:
2 12010(05.31.) hatärozatät:
Gönyü 6s NagyszentjänosViziközmä Tärsulat (Cg. 08-16-001568)9072 Nagyszentjänos,Vasüt
u. L. alatti Tärsulat küldöttgyül6se 2010.05.3L. a Tärsulathoz befizetett összegeket 6s
hiänyokat tudomäsul vette.

3. napirendipont: a csatornapälyäzatII. fordulöja ös aközremüködö szakörtökszerepe
Levezetö Elnök täjökoztatja a küldöttgyülös tagait a csatorna pälyäzat jelenlegi älläsäröL,a
közremüködöszakörtökmunkäjäröl ös arröl a folyamaffll, ami apälyazathozmögszüksdges.
Jelenldvök közül Szabö Gyula Küldött a projektmanager szerzödösöröI,az abban foglalt
vällaläsairöl kört täjökoztatäst, valamint a döntösi szintek összeghatärigvalö pontosftäsänak
szabälyozäsätköri, köri az Al apszabäly mödositäsät.
Unger Vilmos välaszäbanelöadja,hogy a beruhäzäsgördülökenymüköddseördeköbenvolt szüksdg
erre a speciälis területre szakember megbizäsäraAz Önk ormfnyzatoknäl, a Tärsul atnäI nincsen
ebben järtas szakember.A KEOP tämogatilshozszüksög van az önrösz felmutatäsära,amikor ez
aktuälissävälik, nem lehet akkor kezdeni a bankok megkeresdsöt.AzUtP szerzödösekhavidijänak

megällapitäsakor
az alakulöKözgyülöselöttez egykalkulältkiadäsitötelvolt.
Az Alapszabäly
mödositäsa
lehetsöges,
de nem cölszenia költsdgekmiatt, errea szeruöddskötdsre
felhatalmazta
aKözgyulösaz IB-t, de az egyöbkdntis együttesaläiräsijoggaljärnak el az elnökös
helyettese,
igy a visszaölösek
kizärhatöak.
SzaböGyulaköri, hogy a következökben
folyamatosügyvödijelenlötmelletmüködjöna Tärsulat,
köri az elnököt,hogy bizzon meg ügyvödet,aki folyamatosanrendelkezösreäll. Unger Vilmos
ennekakadälyätnem lätja, de nyilvän ennekszintönköltsdgvonzatavan.
Dr. CsanakiVida (9071 Gönyü,Arany J. u. 93.) Intözö Bizottsägitag a II. fordulö beadäsänak
idejörevonatkoz6ankdr täjökoztat6t.
junius elejdnnyüjtjabe a Tarsuläsa pälyäzatot,
UngerVilmos elöadja,hogy värhatöan
a pälyf.r:ati
anyaggyakorlatilagköszenvan.
SzaböMihäly Küldött (9072Nagyszentjänos,
Radnötiu. 34.) a csatornäzäsi
hatäridök,valaminta
kivite1ezösrevon atkoz6an kört täjökoztatäst.
Unger Vilmos elöadja,a közbeszerzöstöl
fiiggöenkezdhetömeg a tönylegeskivitelezds,ez öv
öszöretervezia Tärsuläsa munkäkmegkezdösöt.
TakäcsJözsefKüldött (9071Gönyü,lränyiD. u. 37.)az informäciömegfelelöbbäramläsät
köri.
Unger Vilmos elöadja,hogy igyekeznek,az Önkormänyzatihonlapokonminden lönyegi adatot
közzötewri,de bärki szemölyesen
is ördeklödhet
KerekesAnitänäI,vagy azIB tagtrainal.
A hozzäszöläsok
utän a küldöttektudomäsulvettdk a tqökoztatäst6s LevezetöElnök a küldöttek
jlvähagyäsävalegy hrtözkodässalellenszavazatnölkijJ meghozta,levezetöelnök kihirdette az
aläbbi:
3 12010(05.31.) hatärozatät:
Vasüt
9072Nagyszentjänos,
ViziközmüTärsulat (Cg. 08-16-001568)
Gönyü6sNagyszentjänos
foglalt
a Tärsulat szak6rtöinekszerzfid6sbe
u. 1".alatti Tärsulat küldöttgyül6se2010.05.3L.
projekttel
tudomäsul
vette.
kapcsolatos
täjfikoztatäsokat
a
munkäjät 6s dijazäsait,valamint
az
nemhangzottel, LevezetöElnök megköszönte
több öszrevötel
kapcsolatban
Az elhangzottakkal
üldsenvalö röszvöteltösa gyülöst18.25.perckorbezärta.
k.m.f.
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