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ELŐTERJESZTÉS 
 

Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete novemberi ülésére 
 
Tárgy: DAREH  2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás biztosítása 
       
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer 
Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulása (DAREH) Elnöksége és Taggyűlése áttekintette a 2014. évre 
vonatkozó működéssel kapcsolatos feladatokat, az ehhez szükséges pénzügyi fedezetet és javaslatot tett a 
tagönkormányzatok részére a működési hozzájárulás mértékére. 
Az előzetes számítások szerint az alapvető működés fedezete - az érintett önkormányzatok belépéskori 
lakosságszámát figyelembe véve –  az eddigi 60,-Ft/lakos mértékű hozzájárulásokkal továbbra is 
fedezhető.  
 
Önkormányzatunkat társulási tagként  189.600.- Ft 2014. évre működési hozzájárulás terheli. 
Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója készítésének időpontjában még nem volt ismeretes 
az egy lakosra vetített díjtétel mértéke, így a Képviselő-testület külön döntése indokolt a fentiekben 
részletezett hozzájárulás 2014. évi mértékének jóváhagyásához, amely az önkormányzat 2014. évi 
költségvetési rendeletébe, működési célú támogatás értékű kiadásként kerül beépítésre. 
  
 

Tisztelt Képviselő-testület!   
 
 

Javasoljuk az előterjesztésben foglaltak megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
Csanytelek, 2013. november 25. 
 
 

Tisztelettel: 
 
 
 

  
 
 Forgó Henrik        Kató Pálné 
 Polgármester             jegyző 
 
 
 

  



…../2013. (XI. 29.) Ökt határozata 
 
 
Tárgy: DAREH 2014. évi működési költségéhez működési hozzájárulás  biztosítása 
 

Határozati javaslat 
 
   
1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Délkelet- Alföld Regionális 

Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó (DAREH) Önkormányzati Társulása működési 
költségeinek fedezetére (lakosságszám arányosan) 189.600.-Ft (azaz: Száznyolcvankilencezer-
hatszáz forint) hozzájárulást biztosít az önkormányzat 2014. évi költségvetési rendeletében. 

2.) A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt és általa Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda 
Vezetőjét, hogy az 1.) pont szerinti költségek fedezetét az önkormányzat képviselő-testülete 2014. évi 
költségvetési rendelet-tervezetébe építse be a működési célú támogatásértékű kiadások kiemelt 
előirányzat-csoport fejezetébe. 
Végrehajtás határideje: 2014. február 15. 
Végrehajtásáért felelős: Kató Pálné jegyző 

    Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje: végrehajtást követő testületi ülés 

 
Határozatról értesítést kap: 
-  Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
-  Forgó Henrik polgármester 
-  DAREH Önkormányzati Társulás  (Orosháza) 
-  Kató Pálné jegyző és általa 
-  Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
-  Irattár 
 


