
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 
13-án     (    kedden   ) 16,00  –órakor     tartott   rendkívüli üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné Koncz Katalin , 
                         Hangyál Csaba  ,                   
                         Suhaj Józsefné  
                         települési képviselő 
                          
                                                         
Továbbá:            
                       
                       Gálné Papp Erika jegyző megbízásából : 
             Samuné Léhner Erzsébet  főelőadó , jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:    
                                         Zab Zsuzsanna  települési képviselő.  
 

                         
                         

 Napirend előtt: 
 
Fischer József polgármester : 
 
Köszönti a  képviselő-testület tagjait,  s valamennyi megjelentet. Megállapítja, hogy 
az ülés határozatképes,  öt választott    települési képviselőből  négy    fő jelen van 
,azt  megnyitja.  
 

Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy Gálné Papp Erika jegyző a mai ülésen nem tud részt 

venni  egyéb elfoglaltsága miatt. Samuné Léhner Erzsébet   főelőadót bízta meg azzal, hogy 

az ülésen képviselje.  

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hangyál Csaba     települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  négy     igen szavazattal, tartózkodás 
és ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Hangyál Csaba    települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására  azért került sor, mert  a  „HANTOSI 
ÍVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 
számú projekttel kapcsolatban a próbakút fúrására árajánlatot kértünk  Az  
árajánlattétel határideje lejárt,  de sajnos nem érkezett be árajánlat, így  újra meg kel 
hirdetni.    
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Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     
 

Napirend:  
 
1./ Döntés a Hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „HANTOSI 
ÍVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 
számú projekt előkészítő szakaszában próbafúrás feladatok ellátása 
érdekében árajánlatkéréséről, árajánlat kérés elkészítésére, az 
árajánlatkérés és a megkötendő szerződéstervezet Közreműködő 
Szervezettel történő előzetes jóváhagyására történő felhatalmazásról. 

 
Előadó: Fischer József polgármester 

 
 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

           
 

1. napirend 
 

Döntés a Hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából „HANTOSI 
ÍVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 

számú projekt előkészítő szakaszában próbafúrás feladatok ellátása 
érdekében árajánlatkéréséről, árajánlat kérés elkészítésére, az 

árajánlatkérés és a megkötendő szerződéstervezet Közreműködő 
Szervezettel történő előzetes jóváhagyására történő felhatalmazásról. 

 

 
A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
 
Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait arról, hogy a múlt héten lejárt határidőig 
sajnos a próbakút fúrásra nem ékezett be árajánlat, ezért szükséges minél előbb (a 
határidő betartása miatt) újra meghirdetni. 
 
Az alábbi cégeket a Fejérvíz Zrt. Javaslatára szeretném felkérni. 
 
1./ Mészáros Antal ev., 6721 Szeged, Honvéd tér 3. (képviselő: Mészáros Antal) 
2./ VIKUV Rt., 2700 Cegléd, Rákóczi u. 72. 
3./ GEO-GENESIS Bt., 8103 Várpalota, Thököly u. 17. (képviselő: Shifter Gyula) 
4./ Remo-Land Bt. 9113 Koroncó, Szt.István u. 39. (képviselő: Molnár Gábor) 
 
Kérem szíveskedjenek a javaslatomat  megvitatni, és a határozati javaslatról dönteni. 
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A napirendi ponttal kapcsolatban     hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  

 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a Hantosi ivóvíz minőségének 
javítása céljából „HANTOSI ÍVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című KEOP-
7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában 
próbafúrás feladatok ellátása érdekében árajánlatkéréséről, árajánlat 
kérés elkészítésére, az árajánlatkérés és a megkötendő 
szerződéstervezet Közreműködő Szervezettel történő előzetes 
jóváhagyására történő felhatalmazásról  szóló    határozati javaslatot fogadja 
el. 
 
Kéri, hogy aki a  határozati javaslatot elfogadja, az   kézfelemeléssel szavazzon.  
 
 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a napirenddel kapcsolatban : 
négy     igen szavazattal ,  
ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozta: 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 120/2013. (VIII. 13.) 

számú határozata 
 
 

Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 

szakaszában  próbafúrás  feladatok ellátása érdekében  árajánlatkérésről,  árajánlatkérés 
elkészítésére, az árajánlatkérés és a megkötendő szerződéstervezet Közreműködő Szervezettel 

történő előzetes jóváhagyására történő felhatalmazásról  
 

Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában  próbafúrás  feladatok ellátása érdekében  árajánlatkérésről,  árajánlatkérés 
elkészítésére, az árajánlatkérés és a megkötendő szerződéstervezet Közreműködő Szervezettel 
történő előzetes jóváhagyására történő felhatalmazásról  
” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  
„ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 
számú projekt előkészítő szakaszában próbafúrási feladatok  ellátása   felkéri és utasítja a 
polgármestert, hogy a „  
 
HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekt előkészítő szakaszában próbakút fúrási  feladatok Döntés a hantosi ivóvíz minőségének 
javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-
0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában  próbafúrás  feladatok ellátása érdekében 
árajánlatkérésről,  árajánlatkérés elkészítéséről , az árajánlatkérés és a megkötendő 
szerződéstervezet elkészítéséről és a  Közreműködő Szervezettel történő előzetes jóváhagyásáról 
gondoskodjon és az elkészült ajánlatkérési felhívást és megbízási szerződés tervezetet 
árajánlatkérés céljából  az alábbi cégeknek küldje meg: 
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1./ Mészáros Antal ev., 6721 Szeged, Honvéd tér 3. (képviselő: Mészáros Antal) 
2./ VIKUV Rt., 2700 Cegléd, Rákóczi u. 72. 
3./ GEO-GENESIS Bt., 8103 Várpalota, Thököly u. 17. (képviselő: Shifter Gyula) 
4./ Remo-Land Bt. 9113 Koroncó, Szt.István u. 39. (képviselő: Molnár Gábor) 
 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy  a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában kút fúrási   feladatok ellátása érdekében Döntés a hantosi ivóvíz minőségének 
javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-
0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában  próbafúrás  feladatok ellátása érdekében  
árajánlatkérésről,  árajánlatkérés elkészítéséről , az árajánlatkérés és a megkötendő 
szerződéstervezet elkészítéséről és a  Közreműködő Szervezettel történő előzetes jóváhagyásáról 
gondoskodjon,. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza és utasítja a polgármestert, hogy  a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában  kútfúrási   feladatok ellátása érdekében kiküldött ajánlattételi felhívásra beérkező 

ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlatevő ajánlatát fogadja el és a nyertes 

ajánlattevővel  hogy a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-
2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában kútfúrási   feladatok  ellátásáról szóló 

– a Képviselő-testület  által jóváhagyott és az ajánlattételi felhívással megküldött - megbízási 

szerződést  aláírja. 

 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:  ajánlattételi felhívásra való kiküldésnek: 2013. augusztus 14. 
Szerződéskötésre: 2013. augusztus 29.  
 
 
 
 

 
 

A képviselő-testületi ülésen további kérdés,  bejelentés  nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester: 
 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést 16,15  órakor   bezárta.                      

    

K.m.f. 

    Fischer József                                    Gálné Papp Erika 
        polgármester                                                                             jegyző   

megbízásából: 
 
Samuné Léhner 
Erzsébet  főelőadó  

 
 

/ : Hangyál Csaba   :/ 
jkv. hitelesítő 


