Tiszta vizet a pohárba - vezetékes vízzel
Mintha fájna egyeseknek a Tápió-vidék fejlődése
A tápió-vidéki polgárok az elmúlt időszakban észrevehették, hogy egyesek ravasz csúsztatásokkal
próbálják félrevezetni őket. A hazugságáradat célja a károkozás: megzavarni egy sikeres tápiómenti
beruházást.
Számunkra elsődleges a lakosság pontos tájékoztatása, éppen ezért röviden összefoglaljuk a fontosabb
alapvetéseket:
Először is tisztázzunk egy alapvető tényt: nem szabad összetéveszteni a Tápiómenti Települések
Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatát (vagyis a víziközmű-társulatot), amelynek tagjai az
ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók, (az érdekeltségi hozzájárulást ennek fizetjük), illetve a
Tápiómenti Területfejlesztési Társulást!
A 20 települési önkormányzat által létrehozott
önkormányzati társulás kizárólag önkormányzati tagokból áll. A kettőt azért sem szerencsés
összekeverni, mert a két különböző jogi személynek nem ugyanazok a feladataik.
Természetesen vannak, akik szándékosan mossák össze ezt a két szereplőt. Ők tudják, miért teszik.
Nyilván a szűkebb pátriáért érzett hevületből.
A Tápiómenti Települések Csatornamű Vízgazdálkodási Társulata közfeladatát alapszabálya határozza
meg; a víziközmű-társulatnak ezt kell megvalósítania ahhoz, hogy a sokak által hivatkozott elszámolási
eljárást megindíthassa.
Ugyanakkor tudvalevő, hogy az európai uniós beruházás jogosultja a Tápiómenti Területfejlesztési
Társulás, vagyis nem a víziközmű-társulat. Csakhogy a Tápiómenti Területfejlesztési Társulás
esetében nincs elszámolási eljárás! És esetünkben éppen ez a lényeg.
Az európai uniós beruházás megépítésével tehát a víziközmű-társulat még nem valósította meg az
alapszabály szerinti feladatát! A beruházásban megépített csatornarészek csak egy részét képezik a
víziközmű-társulat kötelezően ellátandó feladatának.
A víziközmű-társulat tagjait a törvény kötelezi az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére még a
társulat megszűnését követően is. Ráadásul törvény határozza meg a behajtás szabályait is a
nemfizetőkkel szemben! Az érdekeltségi hozzájárulást a víziközmű-társulat alapszabálya és
taggyűlésének határozata állapítja meg.
Vagyis a tagoknak az érdekeltségi hozzájárulást minden körülmények között meg kell fizetniük
mindaddig, amíg az alapszabály és a taggyűlési határozat így rendelkezik! Nem lehet megtagadni
a fizetést például azzal, mert valaki szerint túl magas összeget írt elő a taggyűlés, vagy még nem kapott
csatornacsonkot, illetve házi bekötést az ingatlan, vagy a lakos nem kér csonkot, illetve házi bekötést.
A víziközmű-társulat egyetlen forint állami támogatást nem igényelt és nem kapott. Egy tipikus
példa a csúsztatásra: a beruházás akadályozói által felemlegetett támogatásokat a Tápiómenti

Területfejlesztési Társulás igényelte és kapta meg (amelyik ugye nem azonos a víziközmű-társulattal)!
Ezt összekeverni csak zavarkeltésre jó.
Logikus, hogy mivel a víziközmű-társulat nem kapott semmilyen támogatást, ezért nem is
csökkentheti a „támogatás” az érdekeltségi hozzájárulás összegét! Minden, ezzel ellentétes közlés
(történjék az bárkire hivatkozással) valótlan, és csak azzal a költséges következménnyel jár, hogy a
jegyző lefolytatja a behajtási eljárást a nemfizetővel szemben. Nincs is más lehetősége.
Érdekes, hogy a nemfizetésre buzdítók kivétel nélkül befizették az őket terhelő érdekeltségi
hozzájárulást! Ezek szerint ők is tudják, hogy nem igaz, amit összehazudnak.
Az állami többlettámogatásokból valósíthatta meg a beruházó önkormányzati társulás (nem pedig a
víziközmű-társulat) az olyan munkákat (mint például az alapberuházásból kimaradt utcák csatornázása),
illetve fedezhetett olyan szükséges költségeket, amelyekre egyébként nem volt pénz. Vagyis a
többlettámogatás nem került át a víziközmű-társulathoz. Hogyan kérhetnék számon annak
felhasználását a víziközmű-társulaton? Ügyes szófacsarás, de aljas trükk ez a beruházás akadályozóitól,
amely nehéz helyzetbe juttathat hiszékeny, becsületes embereket.
Az állami többlettámogatás egy részét lehetett felhasználni a beruházási önrész pótlására, az így
felszabaduló önrész pedig más fontos célra felhasználható akkor, ha mindenki befizeti az
érdekeltségi hozzájárulását! A felszabaduló önrészből a víziközmű-társulat elvégeztetheti a
szennyvízközmű-rendszer működéséhez szükséges házi bekötővezetékek kiépítését és élőre kötését,
(amit meg is kaptak azok, akik kérték és beengedték ingatlanjukra a munkásokat) valamint fedezheti
saját működésének költségeit, és az önerőt megelőlegező bankhitel járulékos költségeit is.
A hazugságokat terjesztők másik ferdítése is a pénzről szól. Nem igaz az, hogy bármelyik tag kérheti
az érdekeltségi hozzájárulás visszafizetését a víziközmű-társulattól. Ilyen lehetőséget nem állapít
meg semmilyen jogszabály! A hozzájárulás módosítására (csökkentésére) csak a víziközmű-társulat
taggyűlése lenne jogosult!
Az érdekeltségi hozzájárulás felülvizsgálata csak a víziközmű-társulat megszűnésekor végezhető el,
például
• amikor már ki lehet mondani, hogy a társulat a feladatát elvégezte és további költségek már
biztosan nem lesznek,
• amikor már pontosan meg lehet állapítani, hogy milyen összegű érdekeltségi hozzájárulást nem
fizettek be a tagok, vagy
• amikor már meg lehet állapítani, hogy van-e maradványösszeg a víziközmű-társulatnál, és arról
dönteni lehet.
Ezeknek az eldöntése számításokon és nem azon múlik, hogy a tagok mennyit szeretnének fizetni!
Ne felejtsük el, hogy a jelenlegi hozzájárulás összege helyett az európai uniós és állami támogatások
nélkül a tagoknak több millió forintot kellett volna befizetni ahhoz, hogy mindent meg tudjunk
építeni, minden feladatot el tudjunk végezni!

Kérünk mindenkit, hogy minél előbb teljesítse a víziközmű-társulattal szembeni fizetési kötelezettségét.
Ezzel az ügy mielőbbi lezárását segíti, vagyis a víziközmű-társulat elszámolásának megkezdését.
Minden más híresztelés szimpla hazugság.
Nyilvánvaló tény, hogy minél kevesebb a befizetés, annál kevesebb marad a végén! Ne felejtsük el azt
sem, hogy a nemfizetőkkel szembeni behajtás további költségekkel jár és ezt is nekik kell majd
megfizetni. Egy biztos, mindazok, akik a nemfizetésre buzdítanak, nem fogják helyettünk megfizetni
a hozzájárulást, vagy megtéríteni a kárainkat.
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