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EL TERJESZTÉS
Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete decemberi ülésére

Tárgy: DAREH fejlesztési célú pályázat önrészének forrásbiztosítása

Tisztelt Képvisel - testület!

A Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás a KEOP-
7.1.1.1. kódszámú Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése cím  kiírására pályázatot nyújtott be
2010. szeptember 14-én, „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet- Alföld
Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén”
címmel.
Ez a pályázat jelenleg bírálati fázisban van. Mivel az eredeti pályázati dokumentációban a beruházást érint  ÁFA
mértéke  még  20%-os  volt  így  az  áfa  törvény  változásából  (25%)  adódóan  módosítani  szükséges  a  Társulásban
résztvev  Önkormányzatok pályázati saját forrás vállalási önrészének mértékét is.
A DAREH Önkormányzati Társulás Taggy lése módosította a 17/2009. (III.12.) TGY.határozat d) pontjában
meghatározott lakosonkénti hozzájárulás mértékét eddigi 80 Ft/f  mértékét 85 Ft/f re.
Ez Önkormányzatunkat érint en a Társulásba történ  belépésünknek megfelel  id pontra vetített lakosságszám
(3160 f ) alapján 268.600.- Ft, fejlesztési célú támogatás érték  kötelezettség vállalást jelent a 2011. évi
költségvetésünkben.
A fentiekben részletezett pályázat saját forrás fedezetének igazolásához csatolni kell képvisel -testületünk ilyen irányú
fedezet vállalási határozatát.

Tisztelt 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 fejlesztési célú pályázat önrészének forrásbiztosítása

Határozati Javaslat

1) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete 268.600.-Ft (azaz: Kett száz-hatvannyolcezer-
hatszáz forint) fejlesztési célú hozzájárulást biztosít – az önkormányzat képvisel -testülete 2011. évi
költségvetési rendeletében elkülönítetten – a Délkelet- Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás által a KEOP-7.1.1.1. kódszámú pályázathoz szükséges önrész
(lakosságszám arányos) fedezetéhez, a  „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a
Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás
területén” cím  pályázati projekthez.

2) A  Képvisel -  testület  felkéri  Kató  Pálné  jegyz t  és  általa  az  Adó-  és  Pénzügyi  Iroda  Vezet jét,  hogy  az
önkormányzat képvisel - testülete 2011. évi költségvetési rendelet-tervezetében a támogatás- érték
fejlesztési célú kiadási el irányzatok között elkülönítetten szerepeltesse a 1) pontban részletezett pénzügyi
forrás fedezet összegét.
Végrehajtás határideje: A 2011. évi költségvetési rendelet- tervezet benyújtásának id pontja 2011.

február 15.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

Kató Pálné jegyz
Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda vezet

Beszámolás határideje:  2011. február 15.

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


