TÁRSULJUNK KÖRNYEZETÜNK MEGÓVÁSÁÉRT!
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
Tisztelt Gyõrszemerei, Tényõi Lakosok!
A korábbi hírlevelekbõl, vagy a lakossági fórumokon már mindenki értesülhetett arról, hogy a Gyõrszemere, Tényõ szennyvízelvezetési rendszer kiépítésének és a szennyvíztisztító fejlesztésének szakmai elõkészületei jelentõs intenzitással folynak. A projekt
megvalósítását az Európai Unió és a Magyar Állam várhatóan 85 %-os támogatásban részesíti, de a fennmaradó rész finanszírozásáról is gondoskodni kell, ezért 2009. augusztusában elindult a Gyõrszemere - Tényõ Víziközmû Társulat szervezése. A
Társulat hivatalos megalakulásához az ingatlantulajdonosok minimum 67 %-ának csatlakozása szükséges. A lakosság pozitív együttmûködésének köszönhetõen jelenleg az ingatlantulajdonosok több, mint 70 %-a aláírta az elõzetes szándéknyilatkozatot, mellyel egyben támogatását fejezte ki a beruházás megvalósulásával kapcsolatban, és ezzel a Társulat tagjává is vált. A Víziközmû Társulat ezen tények alapján 2009. október 2-án hivatalosan is megtartja alakuló ülését, ahova a Szervezõ Bizottság várja a tényõi és a gyõrszemerei ingatlantulajdonosokat, mert az alakuló ülés minden érintett számára nyilvános.
Senki nem maradhat ki!
A Társulat hivatalos alakuló közgyûlése után – az érvényes törvényi szabályozás alapján - a csatlakozni
nem kívánó ingatlantulajdonosokat is terheli a hozzájárulás.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik az alakuló közgyûlésig nem lépnek be a Társulatba, azoknak a
370.000,- Ft-os hozzájárulást két részletben kell megfizetniük, de ha ezt sem teszik, úgy tõlük ez adó formájában behajtható lesz.
Ezért fontos, hogy még idõben mindenki csatlakozzon a Társulathoz, mert a belépési szándéknyilatkozat aláírásával
igénybe veheti a kedvezményes, részletekben történõ fizetést.
Akik ezt idõben megteszik a 370.000,- Ft hozzájárulásból közel 80.000,- Ft kedvezményt kapnak, így havi 2.900,- Ft,
100 hónapon keresztül történõ befizetéssel teljesíthetik a kedvezményes 290.000,- Ft hozzájárulást.
A lakosság még részletesebb tájékoztatása érdekében, illetve azok számára, akik még nem csatlakoztak a Gyõrszemere - Tényõ
Víziközmû Társulathoz és további információra van szükségük, a Társulat Szervezõ Bizottsága erre szakosodott szakemberek bevonásával lakossági szakmai konzultációs napokat szervez, ahol lehetõség nyílik a Társulatba való belépésre,
valamint a kedvezmény lehetõségét biztosító lakás-takarékpénztári szerzõdéskötésre és a meghatalmazás aláírására is.
A szakmai konzultációs napok idõpontja és helye:
TÉNYÕ
Idõpont: 2009. szeptember 11. (péntek) 11.00-19.00
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, (9111 Tényõ, Gyõri u. 59.)

GYÕRSZEMERE - FALU
Idõpont: 2009. szeptember 11.(péntek) 11.00-19.00
Helyszín: Közösségi Színtér, (9121 Gyõrszemere, Fõ u. 18.)

GYÕRSZEMERE - NAGYSZENTPÁL
Idõpont: 2009. szeptember 12. (szombat) 10.00-18.00
Helyszín: Kultúrterem, (9121 Gyõrszemere, Tölgyfa u. 9.)

A gyõrszemerei és tényõi lakosság bármelyik helyszínen igénybe veheti a szakemberek tájékoztató tevékenységét.
Gyõrszemere - Tényõ Víziközmû Társulat
Szervezõ Bizottsága

„Gyõrszemere és Tényõ települések szennyvízcsatornázása, az összegyûjtött szennyvizek átvezetése
a téti szennyvíztisztító telepre. A téti szennyvíztisztító telep korszerûsítése és bõvítése, Tét és Gyömöre
önkormányzataival együtt.” KEOP-7.1.2.0-2008-0240
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

MEGHÍVÓ
Gyõrszemere – Tényõ Víziközmû Társulat
alakuló közgyûlésére

Idõpont: 2009. október 2. (péntek) 18.00 óra
Helyszín: Gyõrszemere Község Sportcsarnok
(9121 Gyõrszemere, Fõ u. 27.)

Az ülésen az alábbi napirendi pontok kerülnek megtárgyalásra:
1. Az ülés levezetõ elnökének, a jegyzõkönyv vezetõ és két hitelesítõ személyének megválasztása
2. Az elõkészítõ bizottság beszámolója
3. Az érdekeltségi egység meghatározása
4. Az egy érdekeltségi egységre fizetendõ hozzájárulás összegének megállapítása
5. Döntés a Társulat legfõbb szervének formájáról
6. Döntés a Társulat megalakításáról, az alapszabály elfogadásáról
7. Tisztségviselõk megválasztása
8. Küldöttek megválasztása
9. Egyebek

Horváth Gyula
Gyõrszemere – Tényõ Víziközmû Társulat
Elõkészítõ Bizottságának Elnöke

„Gyõrszemere és Tényõ települések szennyvízcsatornázása, az összegyûjtött szennyvizek átvezetése
a téti szennyvíztisztító telepre. A téti szennyvíztisztító telep korszerûsítése és bõvítése, Tét és Gyömöre
önkormányzataival együtt.” KEOP-7.1.2.0-2008-0240
A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

