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O010K áérálás OSJá ülésérÉ
TárÖó: aombóvár város hörnóezeíá cenníaríhaíósáÖá Terve
blőíÉrjÉszíő: maíaó sálmos éolÖármesíer
hészííÉííÉ: sárosüzemelíeíésá froda
TárÖóalía: ménzüÖóá és sárosÖazdálkodásá BázoíísáÖ
Tanácskozásá joÖÖal mÉÖhívoíí: J
hölíséÖvÉíésá, éénzüÖóáJÖazdálkodásá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
hovács dóulaI ménzüÖóá és hölíséÖveíésá froda vezeíője
TörvénóÉsséÖá szÉméoníból ÉllÉnőrázíÉ:
arK dábor cerenc jeÖóző

TászíÉlí héévásÉlőJíÉsíülÉí!

Az buróéaá rnáó íársfánanszírozásában meÖvalósuló éálóázaíok lebonóolííása során
különböző enÖedélóekeí és dokumeníumokaí kell a éálóázó szervezeíeknek benóújíaná
a közreműködő szervezeíek részéreK
aombóvár sáros Önkormánózaía jelenleÖ keííőI a hörnóezeívédelmá és sízüÖóá jáJ
nászíéráum haíáskörébe íaríozó hörnóezeí és bnerÖáa léeraíív mroÖram EhblmF kereJ
íében meÖvalósuló éálóázaííal rendelkezákK jándkéí éálóázaí keííőfordulós EúnK OcFI
ameló azí jeleníáI hoÖó az első fordulóban a közreműködő szervezeí (jelen eseíben
Körnóezeívédelmá és sízügóá jánászíéráum Fejleszíésá IgazgaíóságaF áránóííása melleíí
készülnek el azok a íervek és dokumeníumokI amelóek majd későbbI a másodák forduJ
lós éálóázaíá anóaÖ Öeráncéí és a meÖvalósííás alaéjáí foÖják íaríalmaznáK
gelenleÖ mándkéí éálóázaíunk a másodákfordulós beadás előíí állK
A éálóázaíá dokumeníácáók benóújíásakor a mánél jobb éoníéríék elérésére a közreműJ
ködő szervezeíek arra öszíönzák a éálóázókaíI hoÖó a köíelezőkön íúl íöbbleívállalásoJ
kaí ás íeÖóenekK aombóvár sáros Önkormánózaía vállalía a városra vonaíkozó hörJ
nóezeíá cenníaríhaíósáÖá Terv elkészííéséíK
A hörnóezeíá cenníaríhaíósáÖá Terv nem íanúsííoíí belső dokumeníumI amelóben a
szervezeí sajáí maÖa számára haíároz meÖ erőfeszííésekeí a fenníaríhaíósáÖ szeméoníJ
jaának érvénóesííéséreK A cenníaríhaíósáÖá Terv EéroÖramF készííésének célja a fennJ
íaríhaíósáÖá szeméoníok és meÖfoníolások szervezeíá íevékenóséÖbe íöríénő áníeÖrálhaJ
íósáÖának felméréseI és üíemíerv készííése azok meÖvalósííásáraK
A Terveí mánden évben szükséÖes felülvázsÖálnáI és a felülvázsÖálaíá jeleníésí a közreJ
működő szervezeínek íájékozíaíáskéní meÖ kell küldenáK
A fení leíríakaí fáÖóelembe véveI javaslom az elkészülí hörnóezeíá cenníaríhaíósáÖá
Terv elfoÖadásáíK
eaíározaíá javaslaí
aombóvár sáros Önkormánózaíának hééváselőJíesíüleíe a mellékleí szerání elfoÖadja
aombóvár sáros hörnóezeíá cenníaríhaíósáÖá TervéíK
A kééváselőíesíüleí felkérá a éolÖármesíeríI hoÖó a Tervben foÖlalíaknak meÖfelelően
készíííesse elő a hörnóezeívédelmá mroÖramban meÖhaíározoíí feladaíok véÖrehajíáJ
sához a helóá körnóezeívédelmá rendeleíeíI és azí íerjessze a kééváselőíesíüleí OM1MK
novemberá ülése eléK
eaíárádő: OM1MK novemberá ülés – körnóezeívédelemről szóló rendeleí előíerjeszíésére
cÉlÉlős: molÖármesíer
séÖrÉhajíásérí fÉlÉlős: sárosüzemelíeíésá frodaI geÖózőá froda
aombóvárI OM1MK áérálás UK
maíaó sálmos
éolÖármesíer

