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Tárgy: Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve elkészítésének egyeztetése

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása 2004. évben elkészítette a
hulladékgazdálkodási tervét, amely a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1)
bekezdése alapján 6 évre készül, melynek 3 évente esedékes kötelez  felülvizsgálata 2007. évben és 2010.
évben is megtörtént.

A fentiekb l következi, hogy a Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási tervének 2011. évt l a
következ  id szakra történ  elkészítése id szer vé vált.

A Hulladékgazdálkodásról szóló törvény stratégiai célkit zésként fogalmazza meg a helyi
hulladékgazdálkodási tervek elkészítését. A települési hulladékgazdálkodási tervek végs  célja, hogy helyi
szinten is megvalósuljon az országosan tervezett és szervezett integrált hulladékgazdálkodás. A
hulladékgazdálkodási tervek kidolgozása nemcsak jogi kötelezettség az önkormányzatok számára. A
hulladékgazdálkodási terv megléte alapfeltétel az európai uniós pályázatok megítélése során, továbbá a
tervek alapján egyszer bben és nagyobb eséllyel lehet pályázni a különböz  hazai és külföldi
környezetvédelmi forrásokra is.

A Htv. 35. § (1) bekezdése értelmében: „Az országos és a területi hulladékgazdálkodási tervben foglalt
célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban a települési önkormányzat illetékességi
területére helyi hulladékgazdálkodási tervet dolgoz ki.”

A 2004. évben elkészült hulladékgazdálkodási tervet és annak felülvizsgálatát a Vikona
Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Bt. készítette el, melyet a Társulási Tanács jóváhagyott.

A Vikona Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Bt. a Társulás Tanács felkérésére megtette
árajánlatát, mely értelmében a társulás 4 településére egyaránt  400.000,- Ft + 25% ÁFA=500.000,-Ft
településenként (mindösszesen 2 millió forint).

A Társulási Tanács a terv elkészítése után beterjeszti  2011. március 31. napjáig azt az Alsó-Tisza-vidéki
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyel séghez véleményezésre, majd annak
ismeretében hagyja jóvá a tervet a 4 önkormányzat képvisel -testülete véleményének tudatában.

Javasoljuk, mint kötelez  önkormányzati feladathoz a pénzügyi forrás 2011. évi költségvetésben való
biztosítását és a Társulási Tanács által a Vikona Bt. megbízását a Csongrádi Kistérség
Hulladékgazdálkodási tervének 2011.-2016. évre terjed en

Tisztelt képvisel -testület!
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Indítványozzuk az el terjesztésben a határozati javaslatban írtak változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. február 1

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester     jegyz

…./2011. (II. 11.) Ökt határozat

Tárgy: Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási Tevének elkészítésének egyeztetése

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete fenti tárgyú el terjesztésben foglaltakat
változtatás nélkül tudomásul vette és egyetért azzal, hogy a Csongrádi Kistérség Hulladékgazdálkodási
Tervét a Vikona Környezetgazdálkodási Tanácsadó és Szolgáltató Bt készítse el az általa adott árajánlat
szerint.

2.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete az önkormányzat 2011. évi költségvetésében
400.000,-Ft+ÁFA=500.000,-Ft-ot (azaz: Ötszázezer forintot) biztosít a Csongrádi Kistérség
Hulladékgazdálkodási Tervének készít je számára a Terv Társulási Tanács általi elfogadását követ  15
napon belül.

3.) Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete felkéri Kató Pálné jegyz t, hogy a határozat 2.)
pontjában írt díj összegének az önkormányzat 2011. évi költségvetésébe való beépítésér l
gondoskodjon és az 1.) pontban írt terv készít jének a díj kifizetésér l e határozat szerint intézkedjen.

Végrehajtás határideje:   folyamatos
Végrehajtásért felel s:    Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: a díj kifizetése utáni képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Elnöke (Csongrád)
- Vikona Bt.
- Csanytelek Község Önkormányzata képvisel -testülete tagjai (Helyben)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár


