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KISZOMBOR 
 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
Az Ecocaritas Nemzetközi Karitatív Környezetvédelmi Közhasznú Egyesület (4400 
Nyíregyháza, Kállói u. 71/a., képviseli: Bakos Tamás egyesületi elnök) megkeresésében 
tájékoztatott, hogy az Ecocaritas Egyesület és az Erdélyi Kárpát Egyesület pályázatot készít 
elı Magyarország és Románia határ menti folyóinak megtisztítására és annak lakossági 
tájékoztató kampányára. 
Az elıkésztés alatt lévı pályázat a két ország déli megyéiben Békés, Csongrád, valamint 
Bihor, Arad és Temes megyén átfolyó Fehér-Körös, Fekete-Körös, Maros folyók területén 
lévı településeket érinti. Érintett települések Magyarországon: Apátfalva, Békés, 
Békésszentandrás, Doboz, Ferencszállás, Gyomaendrıd, Gyula, Kiszombor, Körösladány, 
Köröstarcsa, Magyarcsanád, Makó, Szarvas, Szeged. 
 
A program fıbb elemei: 

− a folyópartokról az illegális elhagyott, lerakott, folyók által odaszállított hulladékok 
összegyőjtése, 

− az érintett települések számára hulladékgazdálkodási akcióterv kidolgozása, 
− hulladékgyőjtı konténer kihelyezése a települések folyóparti szakaszára, 
− iskolai elıadások tartása a települések általános és középiskoláiban, 
− tájékoztató kiadványok készítése az érintett lakosság számára, 
− bemutató program a résztvevı települések rendezvényein és a megye jelentısebb 

fesztiváljain. 
 
Kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy az elıterjesztést vitassa meg és döntsön az 
együttmőködési szándéknyilatkozat tárgyában. 
 
Kiszombor, 2012. január 26. 
 
 

Tisztelettel: 
Szegvári Ernıné 

             polgármester
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____/2012.(I. 31.) KNÖT h. 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete megtárgyalta az 
együttmőködési szándéknyilatkozat a „Tiszta Folyók 2” címő projekthez tárgyú elıterjesztést 
és az alábbi döntést hozta: 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy 
együttmőködési szándékát nyilvánítja ki az Ecocaritas Egyesület és az Erdélyi Kárpát 
Egyesület Bihor megye által Magyarország-Románia határon Átnyúló Együttmőködési 
Program 2007-2013. pályázati kiírására benyújtandó „Tiszta Folyók 2. – Közös fellépés a 
határon átnyúló folyók illegális szemétlerakóinak felszámolásáért” címő projektével 
kapcsolatban. 
 
Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza Szegvári 
Ernıné polgármestert az együttmőködési szándéknyilatkozat – a jelen határozat melléklete 
szerinti tartalommal történı - aláírására. 
 
Az együttmőködési szándéknyilatkozat jelen határozat mellékletét képezi. 
 
A határozatról értesül: 
- Bakos Tamás elnök 
  Ecocaritas Egyesület 4400 Nyíregyháza, Kállói u. 71/a. 
- Szegvári Ernıné polgármester 
- Dr. Kárpáti Tibor jegyzı 
- Irattár 
 



 
 
 

Együttmőködési szándéknyilatkozat 
 
 
Alulírott Szegvári Ernıné, mint Kiszombor Nagyközség polgármestere, 
 

együttmőködési szándékomat fejezem ki településünk nevében 
 
az Ecocaritas Egyesület és az Erdélyi Kárpát Egyesület Bihar megye által Magyarország-
Románia határon Átnyúló Együttmőködési Program 2007-2013. pályázati kiírására 
benyújtandó „Tiszta Folyók 2. – Közös fellépés a határon átnyúló folyók illegális 
szemétlerakóinak felszámolásáért” címő projektével kapcsolatban. 
 
Az Ecocaritas Egyesület tervezett projektje során településünk folyópartjai mentesülnének az 
ott található illegális hulladéktól, illetve hulladéktároló konténerek kihelyezésével és 
szemléletformáló kampánnyal, illetve a hulladékgazdálkodási akciótervek elkészítésével a 
jövıbeli szennyezés kialakulását elızhetnénk meg. Ezen eredmények településünk számára 
környezetvédelmi, egészségügyi, gazdasági és turisztikai területen egyaránt fontos elırelépést 
jelentene, melyet más forrás hiányában sajnos nem tudnánk megvalósítani. Ezért a tervezett 
projekt megvalósítása településünk számára kivételes lehetıséget jelentene, illetve azt legjobb 
szándékunk szerint támogatjuk. 
 
Az Egyesület jelen projektet megelızı, Tiszta Folyók címő, illetve a jelen projekttervének 
ismeretében kijelentem, hogy polgármesterként lehetıségemhez mérten segíteni fogom a 
projekt megvalósítását és a kötelezı fenntartását, továbbá hozzájárulunk, hogy az Egyesület a 
megvalósítás során elvégezze a településünket érintı munkálatokat. 
 
Kiszombor, 2012. …………….. 
 
 
      Tisztelettel: 
 
         Szegvári Ernıné 
           polgármester 
 


