
Csanytelek Község Polgármesterét l
6647 Csanytelek, Volentér János tér 2

                 Tel.: 63 / 578–510  Fax: 63 / 578-517
  e-mail: csanytelek@csanytelek.hu , www.csanytelek.hu
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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. júliusi ülésére

Tárgy: A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program
            elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetése

Tisztelt Képvisel -testület!

A településünket érint  ivóvízmin ség-javító programban való részvételünkr l, az alternatív megoldások
lehet ségeir l az elmúlt id szakban folyamatos tájékoztatást nyújtottam Önöknek. Az id közben elvégzett
egeztetések, pályázati lehet ségek, új társulási megoldások, program koordinációk eredményeként a
jelenlegi körülmények a tárgykörre vonatkozó végleges álláspont kialakítását teszik lehet vé testületi
döntés formájában.

A jelenlegi tényállás a következ :
- A képvisel -testület 24/2011. (IV. 18.) Ökt határozata alapján megkötöttük azon önkormányzati

társulási megállapodást Csongrád város önkormányzatával, melynek alapvet  célja az volt, hogy a két
település vízbiztonságot fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházásait jelent s
költséghatékonyság mellett és a legracionálisabb megoldások alkalmazásával valósíthassuk meg.

- A Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagságunkat mindeddig nem szüntettük
meg, ugyanis Csongrád város és Csanytelek község egyeztetett és összehangolt programjának
végrehajtása – a konzorciumon belül – alternatív megoldások alkalmazásával, ugyanakkor a nagy
konzorciumi pályázattól függetlenül is a megoldás lehet ségét vetítették el re.

     A regionális szint  ivóvízmin ség-javító jelenlegi pályázati projektben már nem is szerepel a
településünkre vonatkozó fejlesztési célkit zés. Álláspontom szerint a településünkre vonatkozó
ivóvízmin ség-javítási program megoldása sokkal kisebb beavatkozást igényel, mint az a regionális
szint  program tervezet tartalmazta. Ebb l adódóan sokkal kisebb költségvonzattal, számított saját er
igénnyel, sokkal hatékonyabban kezelhet  a problémakör. Nagyságrendekkel csökkenthet  a bekerülési
összköltség, az alternatív ivóvízbiztonságot fokozó megoldásokkal olyan optimális és reális forrásigény
jelentkezik, melynek érvényesítése a helyi hatáskörben megállapított vízdíjakban nem jelent nagyobb
mérték  lakossági teher növekedést abban az esetben, amennyiben a díjtétel meghatározás és a
vízm vek üzemeltetésének, fenntartásának joga a települési önkormányzatoknál maradhat.

- Id közben kiírásra került egy új pályázati konstrukció (KEOP-7.1.0/11-„Derogációs vízi-közm
projektek el készítése”) melyben önkormányzatunk Csongrád város önkormányzatával együtt
elindulhat a megkötött „Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás”
keretében a jelzett pályázaton.

E program keretében – eredményes pályázat esetén – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség támogatásával –
biztosítható a projekt el készítés költségeinek jelent s hányada (85 %).

Természetesen  képvisel -testületi felhatalmazás szükséges ahhoz, hogy a megfelel  tárgyalásokat,
egyeztetéseket megtegyem a pályázati részvétel el készítésére Csongrád város önkormányzata nevében
eljárni jogosult Polgármester úrral,  annak gesztorsága mellett.

A projekt tervezett konkrét lépései a következ k:
- A m szaki tartalom meghatározása (önkormányzatonként elkülönített részletezettségben);
- projektmenedzsment szervezet létrehozása;
- megvalósíthatósági tanulmányt készít  szervezet kialakítása;
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- a KEOP-7.1.0/11 pályázat benyújtása (a pályázat viszonylag egyszer , automatikus, a
projektmenedzser el készíti;)

- támogatási értesítést követ en : közbeszerz , tervez  kiválasztása.

A tárgykörre vonatkozó új pályázati lehet ség teljes mértékben összeegyeztethet  településünk alternatív
megoldási javaslataival, így egyértelm , hogy a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító
Konzorciumban való további részvételünk nem indokolt. Kilépési szándékunk a korábbi 25/2010. (V. 28.)
Ökt határozat szerint véglegesítend .

Tisztelt Képvisel -testület!

Javaslom az el terjesztésben és a csatolt határozati javaslatban foglaltak megtárgyalását és annak
változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. július 22.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester



…/2011. (VII. …) Ökt határozat

Tárgy: A település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházási program
            elindítása, a Dél-Alföldi Regionális Ivóvízmin ség-javító Konzorciumi tagság megszüntetése

Határozati javaslat

1.) Csanytelek község önkormányzata képvisel -testülete felhatalmazza Forgó Henrik polgármester urat
arra, hogy a település vízbiztonságát fokozó, valamint alternatív ivóvízmin ség-javító beruházás
megvalósítása érdekében el készít  tárgyalásokat folytasson Csongrád város önkormányzata
Polgármesterével – a Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás keretében
– arra vonatkozóan, hogy a KEOP-7.1.0/11 pályázati programban részt vegyünk. A jelzett pályázati
projekt keretében az ivóvízmin ség-javító beruházások el készületi munkálatainak támogatására
nyújtható be igénylés.

2.) Csanytelek község önkormányzata képvisel -testülete úgy döntött, hogy az önkormányzat kilép a Dél-
Alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorciumból. A képvisel -testület felhatalmazza Forgó Henrik
polgármester urat arra, hogy a konzorciumi tagság megszüntetésével kapcsolaton intézkedéseket
megtegye, egyben kezdeményezze az eddigi tagsággal összefügg  pénzügyi elszámolást a Dél-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökségnél a megállapodásban foglaltak szerint.

Végrehajtás határideje: azonnal és folyamatos
Végrehajtásért felel s:  Forgó Henrik polgármester
Beszámolás határideje: 1.) pont vonatkozásában ez el készít  tárgyalások lezárását követ  képvisel -

testületi ülés
2.) pont vonatkozásában a kilépés elfogadását lezáró Konzorciumi Tanács ülését

követ  képvisel -testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség (Szeged)
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás (Csongrád)
- Csanytelek Község Önkormányzat képvisel -testület tagjai (Helyben),
- Forgó Henrik polgármester,
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó-és Pénzügyi Iroda Vezet je,
- Bori Sándorné Jegyz i Iroda Vezet je,
- Irattár


