
Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata
                        Polgármesterét l                           J e g y z  j é t  l

 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.  63/578-510; fax: 63/578-517;
E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.hu

Üi.sz.: 91-26/2010.

EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete decemberi ülésére

Tárgy: DAREH Munkaszervezet 2011. évi m ködési költség fedezet (tagdíj) biztosítása

Tisztelt Képvisel - testület!

A Dél- Kelet alföldi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulása (DAREH) tárgyév
december 09-i ülésnapján tárgyalta a Társulás Munkaszervezetének 2011. évi m ködési költségek fedezetét biztosító
tagi önkormányzatok tagdíjai mértékét, mely 2011. január 15-éig kerül véglegesítésre.
Az el zetes számítások szerint az alapvet  m ködés fedezete - az érintett önkormányzatok belépéskori
lakosságszámát figyelembe véve –  az eddigi 40 Ft-tal szemben 45Ft/ lakos mérték  tagdíj hozzájárulásokkal
fedezhet .

Önkormányzatunkat érint en ez a tagdíj vállalás (mint konzorciumi társulási tag) 142.200.- Ft/éves költségkihatással
bír.
A 2011. évi költségvetési koncepciónk készítésének id pontjában még nem volt ismeretes az egy lakosra vetített
díjtétel mértéke, így a képvisel - testület külön döntése indokolt a fentiekben részletezett tagi hozzájárulás 2011. évi
mértékének jóváhagyásához. Ennek megfelel en kerülhet beépítésre a 2011. évi költségvetési rendeletünkbe

ködési célú támogatás érték  kiadásként a fentiek szerinti éves költségvonzat.

Tisztelet Képvisel -testület!

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

Csanytelek, 2010. december 9.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
Polgármester      jegyz
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…../2010. (XII. 10.) Ökt határozata

Tárgy: DAREH Munkaszervezet 2011. évi m ködési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosítása

Határozati javaslat

Tárgy: DAREH Munkaszervezet 2011. évi m ködési költségéhez fedezet (tagdíj) biztosítása

Határozat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete a Délkelet- Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer (DAREH) Önkormányzati Társulás Munkaszervezetének m ködési
költség fedezetére (lakosság arányosan) 142.200.- Ft (azaz: száznegyvenkett ezer- kett száz forint)
hozzájárulást biztosít az önkormányzat képvisel -testülete 2011. évi költségvetési rendeletében.

2.) A képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, hogy az 1.) pont szerinti költség fedezetét az önkormányzat képvisel -testülete 2011. évi
költségvetési rendelet- tervezetébe építse be a m ködési célú támogatásérték  kiadások kiemelt
el irányzat-csoport fejezetben.

Végrehajtás határideje: 2011. február 15.
Beszámolás határideje: végrehajtást követ  testületi ülés
Végrehajtásáért felel s: Kató Pálné jegyz

Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- DAREH Önkormányzati Társulás Munkaszervezet Vezet je (Orosháza)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár


