Tisztelt Víziközmű Társulati Tag!
Tudjuk, hogy nem minden társulati tag tud megjelenni a beszámoló közgyűlésen, ezért az
Intéző Bizottság úgy döntött, hogy a beszámoló legfontosabb megállapításait, és az aktuális
információkat ebben az évben is tájékoztatásul közreadja.
A Víziközmű Társulat 2012-ben is folyamatosan pontosította nyilvántartásait, aminek
eredményeként Nagybaracskán 986, Hercegszántón 930, és Garán 900, mindösszesen 2816
tagot tartunk nyilván. Ők azok, akik a pályázat szempontjából támogathatónak minősülnek.
Ők azok, akik az egy ingatlanra eső cca. 1,1 milliós beruházási költségekből több mint 82 %ot, azaz 930 000 Ft-ot vissza nem térítendő támogatásként kapnak a pályázat révén. Ők azok,
akik közül a szervezés időszakában 2247-en IGEN-t mondtak a beruházásra, és 75,9 %-os
aránnyal biztosították a többségi akaratot.
A befizetések 2010. július 25-i határidővel kezdődtek. Összesen 432 fő (Garán 179 fő,
Hercegszántón 146 fő, és Nagybaracskán 107 Fő) teljesítette az egyösszegű, 100 000 Ft-os
befizetést, és 403-an fizették be az érdekeltségi hozzájárulást három részletben. (Garán 145
fő, Hercegszántón 130 fő, és Nagybaracskán 128 fő).
A Társulat mérlegadatai szerint 2012. december 31-ig összesen 141 049 000 Ft került
befizetésre a tagok részéről. A befizetett összeg a Bácska Takarékszövetkezetnél vezetett
elkülönített számlán van. 75 000 000 Ft volt 2012.12.31-én tartós lekötésben, 66 038 000 Ft
volt a bankszámlán, és 11 000 Ft a pénztárban.
A 2012.12.31.-én nyilvántartott kintlévőségünk, azaz a be nem fizetett hozzájárulás összege
16 503 000 Ft volt. A behajtásukra törvény kötelezi a Társulatot, amelyet a jegyzőnek kell
adó módjára végrehajtania. Folyamatosan törekedtünk a részletfizetéssel történő
megállapodások megkötésére.
Sajnos a 2013. 03.31-i állapot szerint Garán 334 tulajdonosnak vannak elmaradásai 6 336 460
Ft értékben, Hercegszántón 334 tulajdonos tartozik összesen 7 352 860 Ft-tal, és
Nagybaracskán 337 ingatlantulajdonost kell zaklatnunk 5 724 523 Ft tartozás miatt. A helyzet
tehát nem javult, negyed év alatt 2 910 843 Ft-tal növekedett a kintlévőség.
Örömmel tájékoztatjuk a tagságot, hogy az Önkormányzati Társulás elnöke 2012. 02. 22.-én
aláírta a Támogatási Szerződést. A beruházás összköltsége várhatóan 3 296 689 690 Ft lesz.
A kapott támogatás ennek az összegnek a 82,612800 %-a, de maximum 2 723 487 660 Ft.
A szükséges önerő 573 202 030 Ft. Megkezdtük a szükséges közbeszerzési eljárások
előkészítését, lefolytatását, amelyek várhatóan 2013. augusztus hónapban zárulnak, és
kedvező esetben az ősszel megkezdődhetnek a kivitelezés előkészítő munkálatai. A projekt
zárása 2014. december 31-ig kell, hogy megtörténjen a próbaüzemmel együtt. Ekkorra már az
ingatlanok rákötését is meg kell valósítani. Kérjük a tulajdonosokat, hogy a 2014. évben
készüljenek erre!
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