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Képviselő-testületének

2016.május 27-i ülésére

a VP6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási
kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2016. február 09-én megjelent a Vidékfejlesztési Program (VP)
„Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú pályázati felhívás.
A program keretében a települések egyedi szennyvízkezelésének fejlesztésére – a
Vidékfejlesztési Program (VP) céljaihoz illeszkedő módon – van lehetőség.
A Felhívás keretében vidéki térségben működő települési önkormányzatok, önkormányzati
társulások számára a 2000 lakos egyenérték alatti települések autonóm és természet közeli
szennyvízkezelésének megvalósításának érdekében.
A hivatkozott pályázati forrás elvi lehetőséget teremt Kétpó község lakossági szennyvíz
kérdésének nagyobb arányú megoldására.
A támogatási kérelem benyújtása 2016. április 22-től június 15-ig van lehetőség.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege maximum 155 millió Ft lehet, a
támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 85%-a, mivel a település
kedvezményezett járásba tartozik.
Fentieket figyelembe véve, kérem az előterjesztés megtárgyalását és az alábbi határozati
javaslat elfogadását.
Kétpó, 2016.május 25.
…………………..
Keresztes Péter Pál
polgármester
Határozati javaslat
Kétpó Község Önkormányzata
……/2016. (…….) képviselő-testületi határozata
a VP6-7.2.1.2-16 „Egyedi szennyvízkezelés” tárgyú konstrukcióra történő támogatási
kérelem benyújtásról, kapcsolódó beszerzési eljárás megindításáról
Kétpó Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)
bekezdés b) pontja alapján – figyelemmel a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-ában foglaltakra - az alábbi határozatot hozza:
1. Kétpó Község Önkormányzata jelen határozatában rögzíti, hogy támogatási kérelmet
nyújt be a VP6-7.2.1.2-16 - Egyedi szennyvízkezelés –pályázaton történő
részvételéhez.
2. Kétpó község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a
felkészüléshez szükséges, a pályázati felhívásban foglalt előkészítő dokumentáció
elkészítésének megrendeléséről intézkedjen.
Felelős:

Keresztes Péter Pál polgármester
Dr. Enyedi Mihály jegyző

Határidő:

azonnal

A határozat végrehajtásában közreműködik:
___
A képviselő-testület határozatáról értesül:
1. Keresztes Péter Pál polgármester, Helyben
2. Virágné Lukács Gabriella alpolgármester, Helyben

3.
4.
5.
6.

dr. Enyedi Mihály jegyző, Helyben
dr. Farkasinszki Fanni aljegyző, Helyben
Képviselő-testület tagjai, Helyben
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal,5000 Szolnok, Kossuth L. u.
2.

Kétpó, 2016. május 25.

Keresztes Péter Pál

dr. Enyedi Mihály

polgármester

jegyző

