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EL TERJESZTÉS

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2011. decemberi ülésére

Tárgy: A Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner
átutalás módjának meghatározása

Tisztelt Képvisel -testület!

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a ivóvízmin ség-javító program létrehozására a korábbi években
megalakított Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium munkája a pályázat benyújtásával alapvet en
befejez dik. A kivitelezési munkálatok végrehajtására az érintett önkormányzatok külön társulásokat
hoztak létre.
Önkormányzatunk a konzorcium által benyújtott pályázat tervezési részéhez az elmúlt évek során
folyamatosan fizetett fejlesztési célú hozzájárulásokat. Az ilyen jelleg  befizetésekb l a pályázat lezárását
követ en maradvány keletkezett. A maradvány 70 %-a visszautalásra kerül, míg 30 %-os forráshányad az
esetlegesen lejárt engedélyek meghosszabbításával összefügg  költségek fedezeteként marad a
Konzorcium számláján. A Konzorciumi Taggy lés 8/2011. (12. 07.) TGY határozata alapján az érintett
társulásoknak, illetve az abban résztvev  önkormányzatoknak képvisel -testületi határozat formájában
nyilatkozni kell arról, hogy a korábban befizetett tervezési hozzájárulás maradványát, mint visszafizetend
összeget a Társulás (esetünkben Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás)
vagy annak tagönkormányzata részére kérik visszautalni.
Az önkormányzatunknak járó és visszautalandó tervezési hozzájárulás rész 337.208.- Ft (azaz:
háromszázharminchétezer-kett száznyolc forint).
Ezt az összeget önkormányzatunk saját költségvetési elszámolási számlájára javasoljuk visszautalni a
mellékelt határozati javaslatban foglaltak szerint.

Tisztelt Képvisel -testület!

Az el terjesztésben rögzítettek alapján javasoljuk az el terjesztésben foglaltak és a csatolt határozati
javaslat változtatás nélküli elfogadását.

Csanytelek, 2011. december 08.

Tisztelettel:

Forgó Henrik Kató Pálné
polgármester    jegyz

…../2011. (XII. 16.) Ökt határozat
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Tárgy: A Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner
átutalás módjának meghatározása

Határozati javaslat

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító
Konzorcium Taggy lésének 8/2011 (12. 07.) TGY. határozata alapján nyilatkozik arról, hogy a
Dél-alföldi Ivóvízmin ség-javító Konzorcium részére tervezési hozzájárulásként befizetett és
fennmaradt öner  70 %-át, 337.208.- Ft (azaz: háromszázharminchétezer-kett száznyolc
forint) mely összeget önkormányzatunk saját Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Csanyteleki Kirendeltségén vezetett 57800024-10005800 számú költségvetési elszámolási
számlájára kéri utalni.

2.) A Képvisel -testület felkéri Kató Pálné jegyz t és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda
Vezet jét, a tervezési hozzájárulásként befizetett és fennmaradt öner -átutalásával kapcsolatos
munkálatok végrehajtására.

Végrehajtás határideje: 2011. december 31.
Végrehajtásért felel s: Forgó Henrik polgármester

                      Kató Pálné jegyz
Beszámolás határideje: támogatás visszautalását követ  testületi ülés

Határozatról értesítést kap:
- Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testület Tagjai (Helyben)
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Társulás Elnöke (Csongrád),
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezet je
- Irattár


