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ELŐTERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2009. májusi ülésére

Tárgy: Pályázat benyújtása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az illegális szilárd hulladék
lerakók felszámolása tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdetett az illegális szilárd hulladék lerakók
felszámolásával összefüggő támogatások elnyerésére. A korábbi részletes tájékoztatásoknak megfelelően
elkészültek azok a felmérések, melyek a Táncsics Mihály utcai hulladék lerakóhoz vezető földutas szakasz
(mint közterületen) elhelyezett un. illegális hulladék lerakással összefüggő intézkedéseket, számításokat,
költségkalkulációkat tartalmazzák. Az A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft fogadja az elszállítandó
szilárd hulladékot, és egyben elvégzi az illegálisan lerakott hulladék felszámolását is. (gyűjtés, rakodás,
elszállítás) A tervezett munkálatok keretében mintegy 528 m2 –  es  területről  310  tonna  (530  m3) szilárd
hulladék kerülne elszállításra és ártalmatlanításra.
Az illegális hulladék lerakás felszámolásának becsült összköltsége (25 %-os ÁFÁ-val) 3.770 eFt.
Javasoljuk a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy KVVM- hez kerüljön benyújtásra a fenti tárgykörű
pályázat, melynek keretében a elnyerhető támogatás 80%, de maximum 3.000 eFt. Az önkormányzat által
garantálandó saját forrás fedezet 770 eFt. Ez a tárgyévi fejlesztési tartalék keretből elkülöníthető.
A pályázat elektronikus úton nyújtható be az ügyfélkapus rendszeren keresztül 2009. május 15-ig.

Tisztelt Képviselő-testület!

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli
elfogadását.

Csanytelek, 2009. május 11.

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester   jegyző
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……./2009. (V. 15.) Ökt határozat

Tárgy: Pályázat benyújtása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz az illegális
hulladéklerakók felszámolása tárgyában.

Határozati javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete jóváhagyja, hogy pályázat kerüljön
benyújtásra a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz (KVVM) a Csanytelek, Táncsics
Mihály utcai (045 hrsz-ú területen) illegális hulladék lerakatok felszámolására.

2)  A Képviselő- testület az 1) pontban rögzített munkálatok becsült összköltségét 3.770.000 Ft-ban
hagyja jóvá, melyből az igényelt támogatás összege 3.000.000 Ft, míg az önkormányzat által
garantált saját forrás fedezet 770.000 Ft.

3) A Képviselő-testület a jelen pályázathoz garantált saját forrás fedezetet (770. eFt) a 2009. évi
költségvetési rendeletben eredeti előirányzatként meghatározott és a 2008. évi pénzmaradványból
azt kiegészítő fejlesztési tartalék keret terhére biztosítja.

4) A képviselő- testület felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat és felkéri Kató Pálné jegyzőt,
hogy a pályázat benyújtásával összefüggő intézkedéseket, nyilatkozatokat és egyéb kötelezettség
vállalásokat az önkormányzat képviseletében tegyék meg.

Végrehajtás határideje: pályázat benyújtása 2009. május 15.
Végrehajtásért felelős: Forgó Henrik polgármester

         Kató Pálné jegyző
         Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető

Beszámolás határideje:  a pályázat elbírálását követő Képviselő- testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Képviselő-testület tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyző és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezető
- Irattár


