5.sz. Határozati Javaslat a 2011.04.20-i Küldöttközgyűlés számára

Előzmények: A Dunamenti Kistérségen belül a Szigetmonostori Önkormányzat, amelyhez az
Egyesület tulajdonát képező, az Erdei Telep által működtetett szigetmonostori telekingatlan
(Telep) tartozik, szennyvízhálózat megépítéséről döntött, a KEOP 1.2.0/B (Uniós Környezet
Energetikai Operatív Program) pályázat támogatásával, és a lakosság, ill. az érintett
vízfogyasztók, jogi személyek kötelező érdekeltségi hozzájárulásával. Ennek érdekében létre
hoztak az öt társult településsel együtt – Szentendre, Leányfalu, Tahitótfalu, Szigetmonostor
és Pócsmegyer - egy víziközmű-társulatot. A víziközmű-társulat által benyújtott pályázat
sikeressége esetén a Meteor Egyesületet kötelezni fogják az Egyesület tulajdonát képező
Szigetmonostori Erdei Telepen lévő hétvégi házak csatlakoztatására a megépülő
szennyvízhálózathoz.
A Telepgyűlés a szükséges döntéseket meghozta (2011.03.30-i Telepgyűlés határozata, l.
Melléklet), de ahhoz, hogy rendelkezésre álljanak a szükséges források, elkerülhetetlen a
telepi háztulajdonosok anyagi szerepvállalása is. Annak érdekében, hogy az érdekeltségi
hozzájárulás megfizetésének, és a rákötéshez szükséges belső hálózat megépítésének, vagy
lehetőség esetén más, alternatív szennyvíztisztítási projektberuházás forrását biztosítsuk, az
Erdei Telepen Használati Megállapodással rendelkező háztulajdonosok havi részletekben
történő előtakarékosság mellett döntöttek, amelyet az erre a célra létrehozandó Céltartalékba
kell teljesíteni.
Az Elnökség 18/2011 sz. határozata valamint a Horány Erdei Telep 2011.03.30-i
Telepgyűlésének határozata alapján az alábbi javaslatot teszi céltartalék létrehozását
illetően:
1. A Küldöttgyűlés jelen határozatával tudomásul veszi a Szigetmonostori Erdei Telep
2011.03.30-i Telepgyűlésének Határozatát.
2. A határozatban foglaltaknak megfelelően, a számviteli előírások betartása érdekében
az Egyesület Szigetmonostori Szennyvízkezelési Céltartalék néven céltartalékot hoz
létre a mai nappal az Erdei Telep leendő szennyvíz tisztítási kötelezettségeinek
teljesítése, és az ehhez szükséges beruházások pénzügyi alapjának megteremtésére.
3. A Céltartalékba való befizetés módjáról, mértékéről, esedékességéről a telepgyűlés
határoz.
4. A Céltartalék kezelésére az egyesület külön bankszámlát nyit (alszámla), amely felett
kizárólag két elnökségi tag rendelkezhet, akik közül egyik aláírónak a telep
vezetőjének kell lennie. Esetleges akadályoztatása ezt a jogot más elnökségi tagnak
átadhatja, vagy aláírási jogát a telepvezetőség által felkért elnökségi tag gyakorolja.

5. A letéti számla/alszámla megnyitásának és fenntartásának költségeit a befolyó
kamatok terhére kell elszámolni, a befolyó kamatok a fizetési kötelezettség javára
számolandók el.
6. A számlán annak lezárása után fennmaradó összeget a továbbiakban telepi közös
költségként kell a befizető tag, illetve örököse javára nyilvántartani, esetleg
visszafizetni.
7. A céltartalék mindenkori kezelésével, felhasználásával, megszüntetésével, ill. minden
azzal kapcsolatos intézkedést és határozatot az Egyesület kizárólag az Erdei Telep
Telepgyűlés előzetes határozatával egyetértésben, annak megfelelően hoz.
8. Az Egyesület tudomásul veszi, hogy a Céltartalékba történő befizetéseket az Erdei
Telepen háztulajdonnal és az ahhoz tartozó Használati Megállapodással rendelkező
magánszemélyek teljesítik, a tulajdonukat képező hétvégi ház jogszabályi és hatósági
előírásoknak megfelelő szennyvízkezelés megvalósítása érdekében.

