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ELŐTERJESZTÉS 
Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013. decemberi ülésére 

 
Tárgy: Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a folyamatban lévő KEOP pályázati program szennyvízberuházásának 
kivitelezésére irányuló eredményes pályázatában a horizontális szempontok keretében a Képviselő-testület 
vállalta, hogy ez évben elkészíti  Csanytelek település Környezet Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21). 
Ezen fenntarthatósági terv természetesen nem csupán a jelenlegi szennyvízhálózat kiépítési program 
végrehajtása szempontjából lényeges, hanem további EU-s előírások tükrében is fontos dokumentum. 
Átfogó képet ad a helyi környezeti viszonyokról, a fenntarthatóság különböző szempontjairól, irányairól, 
stratégiai célokról. (helyzetértékelés, helyzetfelmérés, környezeti elemek állapota, stratégia, várható hatások, 
prioritások, fenntarthatósági célok, cselekvési terv, monitoring, visszacsatolás, indikátorok, stb.). 
A fenntarthatósági terv elkészítését természetesen széleskörű előkészítés, adatgyűjtés és különböző 
felmérések előzték meg. A Fenntarthatósági Tervet szakemberek bevonásával a Hódmezővásárhelyi 
székhelyű Hordalék Kft. koordinálta és készítette el, melynek a Képviselő- testület általi jóváhagyása után 
kerülhet a szennyvíz projekt végrehajtását felügyelő és koordináló Nemzeti Környezetvédelmi és Energia 
Központ Non-profit Kft. (Budapest) számára megküldésre. 
 

 
Tisztelt Képviselő- testület! 

 
 

Javasoljuk a előterjesztésben rögzítettek megtárgyalását és a csatolt határozati javaslat változtatás nélküli 
elfogadását. 
 
 
 
Csanytelek, 2013. december 13. 
 
 
 

Tisztelettel: 
   
 
 
 
 

Forgó Henrik         Kató Pálné 
  polgármester                 jegyző 
 
 

  



…./2013 (XII.20.) Ökt határozat 
 
 
Tárgy: Csanytelek Község Környezeti Fenntarthatósági Tervének elfogadása 
 
 

Határozati    j a v a s l a t 
 
 

1.) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő–testülete megtárgyalta a Polgármester és Jegyző 
előterjesztésében Csanytelek település 2013-2015. időszakára vonatkozó Környezeti Fenntarthatósági Tervét, 
melyet ezen határozathoz csatolt  1. melléklet szerint fogadott el. 

2.)   A Képviselő-testület felkéri Kató Pálné jegyzőt, hogy az elfogadott Csanytelek település Környezeti 
Fenntarthatósági Terve 1. példányát a Csanyteleki Polgármesteri Hivatal Adó- és Pénzügyi Irodája 
Vezetője által küldje meg a Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Non-profit Kft. részére, tekintettel  a 
folyamatban lévő KEOP pályázati program szennyvízberuházásának kivitelezésére irányuló 
eredményes pályázatában a Képviselő-testület által - a horizontális szempontok keretében - tett azon 
vállalására, miszerint 2013. évben elkészíti a Település Környezet Fenntarthatósági Tervét (Local Agenda 21).. 

 
Végrehajtási határideje:  2013. december 31. 
Végrehajtásért felelős:    Kató Pálné jegyző és általa 
              Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője 
Beszámolás határideje:   a Képviselő-testület 2014. januári soros ülése 
 
 
Határozatról értesítést kap: 

- Nemzeti Környezetvédelmi és Energia Központ Non-profit Kft (Budapest) 
- Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete Tagjai (Helyben) 
- Forgó Henrik polgármester 
- Kató Pálné jegyző és általa 
- Tóth Józsefné Adó- és Pénzügyi Iroda Vezetője  
- Irattár 

 
 
 
 
 

 
 


