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E L  T E R J E S Z T É S

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete
2011. decemberi ülésére

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Tisztelt Képvisel -testület!

Csanytelek Község Önkormányzata a település lakossága érdekei képviseletében, többszörösen átgondolva
a 24/2011. (IV. 15.) Ökt határozatával döntött arról, hogy a Csongrádi Kistérség települései közül
Csongrád Város Önkormányzatával Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulást hoz létre
2011. május 1. napjától határozatlan id re. Ezen id ponttól az ivóvízmin ség-javítása önkormányzati
társulásban folytatódik, azonban az eredeti KEOP konzorcium keretein belül.
Kiemelt fontosságú, hogy az el zetesen 250 milliós ivóvízmin ség javítást bruttó 50 millió forintos
projekté tudtuk változtatni, amelyben a tervez  elmondása szerint egy új ivóvíz kút fúrása, továbbá mind a
három meglév  kutunkhoz ammónia mentesít  technológia telepítése, valamint mintegy 8 millió forint
körüli értékben hálózat felújítása válik lehet vé. A fenti elvek szerinti tervek elkészültek, vízjogi
engedélyeztetésre benyújtásra kerültek, továbbá a szükséges elemzések (CBA megtérülés) készítése
folyamatban van, ezek elkészülte után a Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Társulás közösen
nyújtja be pályázatát, amelynek beadására és a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére küls  szakért t
bíz meg (ennek fedezete az eredeti konzorciumi tagdíjbefizetésekb l az önkormányzat részére
visszaosztandó összeg lesz - az összeg még nem pontosított).

Tisztelt Képvisel - testület!

Javaslom a tájékoztatásban foglaltak tudomásulvételét.

Csanytelek, 2011. december 8.

Tisztelettel:

Forgó Henrik
polgármester
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…./2011. (XII…...) Ökt határozat

Tárgy: Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás munkájáról szóló beszámoló elfogadása

Határozat

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete napirendje keretében megtárgyalta a Csongrád és
Csanytelek Ivóvízmin ség-javító  Önkormányzati Társulás munkájáról szóló jelentését, melyet változtatás
nélkül elfogad.

Határozatról értesítést kap:
- Képvisel - testület tagjai (Helyben)
- Csongrád és Csanytelek Ivóvízmin ség-javító Önkormányzati Társulás Elnöke (Csongrád)
- Forgó Henrik polgármester
- Kató Pálné jegyz  és általa
- Tóth Józsefné adó- és pénzügyi irodavezet
- Irattár


