ENYINGI VÍZIKÖZMŐ TÁRSULAT

HÍREK
Tisztelt Enyingi Lakosok!

Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy Társulatunk tagi létszáma az eltelt idıszakban és
jelenleg is szépen gyarapodik.
A munkánk során sajnos találkozunk ártó szándékú megnyilvánulásokkal és álhírekkel is.
Ezek cáfolata mellett Társulatunk folytatja következetes szervezı tevékenységét és arra
törekszik, hogy tagi létszámát maximalizálja. A környezetvédelem jó és hasznos ügye most
Enyingen ebben az óriási építési projektben fog megtestesülni. Kérek mindenkit,
gondolkozzék felelısséggel a jövırıl, és ha még ezt nem tette, csatlakozzék hozzánk, mert ezt
a nagy mővet csak mindannyiunk erejével, közösen tudjuk megvalósítani. Annyi sok
kudarcunk után számunkra most jött el az idı megmutatni, hogy igen, Enyingen is képesek
vagyunk összefogni egy jó terv megvalósítása érdekében!
Egyszerően nem engedhetjük meg magunknak, hogy egy ilyen jelentıs állami támogatást és
lehetıséget a lemaradásunk behozására ne ragadjunk meg!
Mindenkinek tudnia kell, hogy ha ezt a lehetıséget most elszalasszuk, nem lesz még egyszer
ennyi
pénz
csatornára.
Csatornázatlanul
viszont végleg
konzerválnánk
fejlıdésképtelenségünket.
Kérek mindenkit, tegyen azért, hogy ez ne következhessen be!

Az elmúlt idıszak társulati hírei:

-

-

Március 11-én aláírásra került a Támogatási Szerzıdés egyrészrıl a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, másrészrıl pedig Enying Város Önkormányzata között
Április- Május: közzétételi eljárás nélküli tárgyalásos úton az eredeti szerzıdéshez
képest jóval alacsonyabb áron megállapodás kötöttünk a tervezıvel az engedélyes terv
szerzıi jogainak megvételére, továbbá a tenderterv elkészítésére igen rövid
határidıvel. A jogdíj és tervezés árát négy részletben, két év alatt fizetjük ki.
Május 31-én sikeresen lezajlott az évi rendes közgyőlésünk, elfogadásra került az
elızı évi gazdálkodásról szóló jelentés és a 2011 évi terv is.
Június 20-án aláírásra került a társulati hitelszerzıdés, amely a lakossági önrész
megelılegezésére szolgál. Tagjaink többségének ugyanis LTP kötvényekben van az

-

-

érdekeltségi hozzájárulása, így ez még nem fordítható finanszírozásra. Felhasználható
hitelkeretünk: 526 millió Ft.
Június végén a kész tendertervet átvettük és a tervezési díj elsı részlete kifizetésre
került. Az engedélyes terv az önkormányzat tulajdona lett, megkezdıdhettek a
közbeszerzési eljáráshoz kötıdı minıségbiztosítási szakasz tevékenységei.
Július 13-án megtörtént a hitelszerzıdés közjegyzıi okiratba foglalása. A hitelösszeg
rendelkezésre áll, ezért külön díjat a bank nem számít fel. A majdani lehívások
kamatfedezetére a bank óvadéki számlát nyitott, melyet az egyösszegő tagi
befizetésekbıl töltünk fel, és a társulatnak kamatozik.

Közben folynak a közbeszerzési eljárással érintett részfeladatok adminisztratív
munkálatai, melyek nem látványosak ugyan, de nélkülözhetetlenek. Mindent a jogszabályok
és elıírások szerint szabad csak csinálni, és ez idıigényes. Kérjük türelmüket emiatt!
Kérjük, hogy aki még nem tekintette meg a térképeken saját bekötését, nem egyeztetett
illetve még nem rendelkezik közmőtársulati tagsággal, okvetlenül keresse fel irodánkat ez
ügyben személyesen (8130 Enying, Szabadság tér 16. – Rendelıintézet I. emelet – Török
Zsuzsanna ügyintézı), telefonon a 06-22/372-986-os telefonszámon vagy email-ben az
enying@kozmutar.t-online.hu email címen.

Varga Gyula
Társulat elnöke

