
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 
 

 

Készült: Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 
27-én     ( szerdán  ) 16,30  –órakor     tartott   rendkívüli üléséről.     
 
Az ülés helye: Községháza.  
 
 
Jelen vannak: Fischer József  polgármester 
                         Fischerné  Koncz Katalin  
                         Hangyál Csaba                     
                         Zab Zsuzsanna  
                         települési képviselő 
                          
                                                         
Továbbá:            
                       Koncz Tímea külsős alpolgármester  
                       Gálné Papp Erika jegyző megbízásából : 
            Horváth Jánosné  igazgatási főelőadó , jegyzőkönyvvezető 
 
Igazoltan távolmaradt:  Suhaj Józsefné 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. Horváth Jánosné igazgatási  főelőadót bízta meg azzal, hogy 

az ülésen képviselje.  

 
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Zab Zsuzsanna    települési képviselőt.  
 
A képviselő-testület a javaslattal egyetértett, s  négy    igen szavazattal, tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül a jegyzőkönyv hitelesítésére Zab Zsuzsanna   települési 
képviselőt   megválasztotta.  
 
 
Elmondja, hogy rendkívüli ülés összehívására  azért került sor, mert  meghívóban 
szereplő napirendi pontokat március hó 31- napjáig  meg kell tárgyalni és a napirendi 
pontokra vonatkozóan döntéseket kell hozni.  
 
 
 
 



 

2 

 

Javaslatot tesz az ülés napirendjére:     

 

Napirend:  
 
 

1./   Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 
 
Előadó:  Fischer  József polgármester 

 

2./  Döntés az „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-
0071 azonosítószámú projekthez  kapcsolódóan közbeszerzési eljárások 
előkészítésére, szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátásáról szóló , a PR és tájékoztatási feladatok ellátásáról szóló valamint a 
projektmenedzsment ellátásra kötött megbízási szerződések valamint a tervezési 
szerződés módosításáról 
Előadó:  Fischer  József polgármester 
 
 

 
A képviselő-testület a napirendre vonatkozó javaslatot  egyhangúan   elfogadta. 

           
 

1. napirend 
 

Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve 
 

A  képviselő-testület tagjai a napirendre vonatkozó előterjesztést és határozati 
javaslatot áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva. 
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény ( a továbbiakban: Kbt.)  33§  (1) 
bekezdése szerint az Önkormányzat, mint klasszikus ajánlatkérő legkésőbb tárgyév 
március 31-napjáig  éves összesített közbeszerzési tervet ( a továbbiakban: 
közbeszerzési terv) köteles készíteni    az adott évre tervezett közbeszerzéseiről. A 
közbeszerzési terv nyilvános, ezért a település honlapján is elérhetővé kell tenni és a 
helyben szokásos módon történő kihirdetéséről is gondoskodni kell. 
A közbeszerzési tervet legalább  öt évig meg kell őrizni  
A közbeszerzési terv elkészítése előtt az ajánlatkérő indíthat közbeszerzési eljárást, 
amelyet a tervben szintén megfelelően szerepeltetni kell. 
A közbeszerzési terv nem vonja maga után az abban megadott közbeszerzésre 
vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét. Az ajánlatkérő továbbá a 
közbeszerzési tervben nem szereplő közbeszerzésre vagy a tervben foglaltakhoz 
képest módosított közbeszerzésre vonatkozó eljárást is lefolytathatja, ha az általa 
előre nem látható okból előállt közbeszerzési igény vagy egyéb változás merült fel. 
Ezekben az esetekben a közbeszerzési tervet módosítani kell az ilyen igény vagy 
egyéb változás felmerülésekor, megadva a módosítás indokát is. 
Az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság vagy a jogszabályban az ajánlatkérő 
ellenőrzésére feljogosított szervek kérésére a közbeszerzési tervét megküldeni. 
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 Az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve összeállításakor figyelembevettük a 
Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvényben 
meghatározott nemzeti értékhatárokat, melyek a következők: 

- árubeszerzés esetében: 8 millió forint 
- építési beruházás esetén 15 millió forint 
- a szolgáltatás megrendelése esetén  8 millió forint 

 
Az előbb ismertetett értékhatárok a Kbt. 11. § (1) bekezdése alapján az általános 
forgalmi adó nélkül értendők. Törvényi kötelezettségünknek megfelelően elkészült 
Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési terve, mely tartalmazza a 
jelenlegi ismereteink szerint 2013. évben megvalósuló fejlesztést a  Hantosi 
ivóvízminőségének javítása érdekében KEOP támogatással megvalósuló projektet. 
 
Természetesen, amennyiben év közben  változásra kerül sor, bővül vagy szűkül a 
jelenleg közbeszerzési tervben szereplő beszerzések száma,  akkor szükséges lesz a 
terv  módosítására. 
 
A közbeszerzési tervben csupán  a Hantosi ivóvíz arzénmenetesítésére benyújtott 
pályázatban  tervezett  összegek szerepelnek.  
Tudjuk, hogy  a terv szerint  Telepen egy kút fúrására  kerül sor, az biztosítja majd 
községünknek az arzénmentes ivóvizet. Előtte próbafúrást végeznek majd.  
Jó  lenne, ha az idei évben már a kút elkészülne. 2015. augusztus a határideje a 
munkák befejezésének.  
 
Kéri  a képviselő-testület tagjait, hogy  Hantos  Községi Önkormányzat 2013. évi 
közbeszerzési tervének elfogadásáról szóló előterjesztést és határozati javaslatot 
vitassák meg és hozzák meg döntésüket!                                              

 
A napirendi ponttal kapcsolatban     kérdés,  hozzászólás nem hangzott el. 

 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a  Hantos Községi Önkormányzat 2013. évi 
közbeszerzési tervére vonatkozó   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: 
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Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2013. 
(III. 27.) számú határozata 

 
Hantos  Községi Önkormányzat 2013. évi  közbeszerzési tervének elfogadásáról 

 
Hantos  Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta  a    „az 
Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének  elfogadása” című előterjesztést 
és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
Hantos  Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Önkormányzat 2013. évi  
közbeszerzési tervét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelős:   Fischer József  polgármester 
Határidő:  folyamatos 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

A közbeszerzés 

tárgya és 

mennyisége CPV kód 

Irányadó 

eljárásrend 

Tervezett 

eljárási típus 

Időbeli ütemezés Sor kerül-e 

vagy sor 

került-e az 

adott 

közbeszerzé

ssel 

összefüggés

ben 

előzetes 

összesített 

tájékoztató 

közzétételér

e? 

Megjegyzés 

Az eljárás 

megindításán

ak, illetve a 

közbeszerzés 

megvalósításá

nak tervezett 

időpontja 

szerződés 

teljesítésének 

várható 

időpontja vagy 

a szerződés 

időtartama 

 I. Árubeszerzés             

 

         

 
 

II. Építési  
beruházás       

 

 

„Hantosi ivóvíz 

arzénmenetesít

ése „ projekt 

kivitelezési 

munkái ( KEOP 

pályázat )  

45.25.20.  

00-8 

30.791.000.

-Ft 

Kbt. 

Harmadik 

rész 

(nemzeti 

eljárásrend) 

Kbt.122.§.(7)

bekezdés a.) 

pont szerinti 

hirdetmény 

közzététele 

nélküli 

tárgyalásos 

eljárás 2013.július hó  

2014. 

június hó  

Nem  

 
 

III. Szolgáltatás- 

megrendelés       

 

 0        

 
 

IV. Építési  

koncesszió       

 

 0        

 
 

V. Szolgáltatási  

koncesszió       

 

 0        
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2. napirend 
 

 

Döntés az „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0071 
azonosítószámú projekthez  kapcsolódóan közbeszerzési eljárások 

előkészítésére, szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok 
ellátásáról szóló , a PR és tájékoztatási feladatok ellátásáról szóló valamint a 

projektmenedzsment ellátásra kötött megbízási szerződések valamint a tervezési 
szerződés módosításáról 

 
 
A  képviselő-testület tagjai az előterjesztést, és a    határozati javaslatot       
áttanulmányozás végett írásban megkapták, jegyzőkönyvhöz csatolva.   
 
 
Fischer József polgármester:  
 
A  „Hantosi ivóvíz arzén mentesítése” című, KEOP-7.1.0/11-2011-0071 

azonosítószámú projekthez  kapcsolódóan közbeszerzési eljárások előkészítésére, 
szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátásáról szóló , a 
PR és tájékoztatási feladatok ellátásáról szóló valamint a projektmenedzsment 
ellátásra kötött megbízási szerződéseket ,  valamint a tervezési szerződést módosítani 
kell , mert sajnos az eredeti tervekhez képet három hónapos csúszás keletkezett . 
 
Tulajdonképpen a korábban megkötött szerződésekben semmi nem változott, csupán a 
határidők lettek meghosszabbítva.  A szerződésekben szereplő  összegek is 
változatlanok maradtak.  
 
Tudjuk, hogy  a pályázat utófinanszírozott, tehát az önkormányzatnak kell a 
költségeket előre megfizetnie. Hogy milyen forrásból, azt később kell meghatározni.  
Ez a pályázat 85 %-os garantált támogatottságú, de  később a 15 % önrészre is lehet 
pályázni. Természetesen mi is beadjuk rá a pályázatot.  
 
Az időjárás függvénye, hogy a próbafúrás mikor kezdődik meg.  
 
Négy határozat meghozatalára van szükség a napirendre vonatkozóan.  
 
Kéri,hogy a kiküldött , s a jegyzőkönyv mellékletét képező   határozati javaslatokat   
vitassák meg,  majd hagyják jóvá.  
 
 
Kéri a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi ponttal kapcsolatban mondják 

el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket. 
 
 

A napirendi ponttal kapcsolatban   kérdés,   hozzászólás   nem hangzott el. 
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Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása 
céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. 
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében megkötött  megbízási szerződés módosításáról 
szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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  29/2013.(  III. 27.)  Kt. számú   
h a t á r o z a t  a 

 
Döntés a hantosi ivóvíz minőségének javítása céljából  „ HANTOSI IVÓVÍZ 

ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, az előkészítő 

szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása 
érdekében megkötött  megbízási szerződés módosításáról 

 
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 a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, az 
előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
feladatok ellátása érdekében megkötött  megbízási szerződés módosításáról” 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 a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében  
 
a  Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.  
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes  ügyvezető ) 2012. május 02-án  megkötött megbízási 
szerződés módosítását határozza el. 
 
 
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 a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési 
eljárások előkészítése, az előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos 
közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátása érdekében  
 
a  Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.  
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes  ügyvezető ) 2012. május 02-án  megkötött megbízási 
szerződés módosításának tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül 
jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy  a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő 
szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó közbeszerzési eljárások előkészítése, az 
előkészítő szakaszhoz kapcsolódó szükséges független hivatalos közbeszerzési tanácsadói 
feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés módosítását a  Conedis Pannónia Oktatási és 
Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.  Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes  
ügyvezető )  írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:  2013. március 31. 
 
Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából 

„ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. 
azonosító számú projekt  előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra 

vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása  érdekében  kötött megbízási 
szerződés módosításáról   szóló határozati javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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 

30/2013.(  III. 27.)  Kt. számú  h a t á r o z a t  a 
 

Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekt  előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és 

tájékoztatási feladatok ellátása  érdekében  kötött megbízási szerződés 
módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 
számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR 

és tájékoztatási feladatok ellátása  érdekében kötött megbízási szerződés 
módosításáról” című előterjesztést és az ügyben az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a hantosi ivóvíz minőségjavítás 

céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-
2011-0071. azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási 

szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása    érdekében  
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az AZITOP Kiadó és Tanácsadó Betéti Társasággal   ( Sárbogárd, Szent István út 56/A , 
Képviseli: Alpek Zoltán vezető tisztségviselő ) 2012. május 02-án   megkötött  
 
megbízási szerződését módosítását határozza el. 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a hantosi ivóvíz minőségjavítás 

céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-
2011-0071. azonosító számú projekt előkészítési szakaszában a megvalósítási 

szakaszra vonatkozó PR és tájékoztatási feladatok ellátása    érdekében  
 
az AZITOP Kiadó és Tanácsadó Betéti Társasággal   ( Sárbogárd, Szent István út 56/A , 
Képviseli: Alpek Zoltán vezető tisztségviselő ) 2012. május 02-án   megkötött  
 
megbízási szerződés módosításának  tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) 
változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy  a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt 
előkészítési szakaszában a megvalósítási szakaszra vonatkozó PR és 

tájékoztatási feladatok  ellátásáról szóló megbízási szerződés módosítását az   AZITOP 
Kiadó és Tanácsadó Betéti Társaság  ( Sárbogárd, Szent István út 56/A , Képviseli: 
Alpek Zoltán vezető tisztségviselő ) írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:  2013. március 31. 
 

 
 

Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából 

„ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. 
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok 
ellátása érdekében megkötött   megbízási szerződés módosításáról   szóló határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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: 
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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének  31/2013.(  III. 27.)  Kt. számú 

h a t á r o z a t  a 
 

Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátása érdekében 

megkötött   megbízási szerződés módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 
számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátása 
érdekében kötött megbízási szerződés módosításáról  ” című előterjesztést és az ügyben 
az alábbi döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a hantosi ivóvíz minőségjavítás 

céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-
2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri 
feladatok ellátása   
 
a Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 
52.  Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes  ügyvezető ) 2012. május 02-án  
 
a  „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. 
azonosító számú projekt előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok 
ellátásával Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT- t   ( 8000 Székesfehérvár, 
Várkörút 52.  Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes  ügyvezető ) megkötött megbízási 
szerződés módosítását határozza el. 
 
A Képviselő-testület a „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-
7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt előkészítő szakaszában a 
projektmenedzseri feladatok ellátásáról szóló megbízási szerződés módosításának  
tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás nélkül jóváhagyja. 
 
 
A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy  a „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú projekt 
előkészítő szakaszában projektmenedzseri feladatok ellátásáról szóló megbízási 
szerződés módosítását  Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 
Székesfehérvár, Várkörút 52.  Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes  ügyvezető )    írja alá 
, a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:  2013. március 31. 
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Fischer József polgármester:  
 

Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából 

„ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. 
azonosító számú projekthez kötődő tervezési feladatok ellátása és részletes 
megvalósíthatósági tanulmány  és ennek részeként költség-haszonelemzés 
elkészítése  érdekében megkötött   tervezési szerződés módosításáról  szóló határozati 
javaslatot fogadja el. 
 
Kéri, hogy aki a napirendre vonatkozó 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  32/2013.(  III. 27.)  Kt. számú  
 h a t á r o z a t  a 

 
Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ 

ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú 
projekthez kötődő tervezési feladatok ellátása és részletes megvalósíthatósági 
tanulmány  és ennek részeként költség-haszonelemzés elkészítése  érdekében 

megkötött   tervezési szerződés módosításáról 

 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  megtárgyalta a polgármester 
előterjesztésében a „Döntés a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI 
IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító 
számú  projekthez kötődő tervezési feladatok ellátása és részletes megvalósíthatósági 
tanulmány  és ennek részeként költség-haszonelemzés elkészítése  érdekében 
megkötött   tervezési szerződés módosításáról ” című előterjesztést és az ügyben az alábbi 
döntést hozta: 
 
Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  a hantosi ivóvíz minőségjavítás 

céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-
2011-0071. azonosító számú  projekthez kötődő tervezési feladatok ellátása és 
részletes megvalósíthatósági tanulmány  és ennek részeként költség-haszonelemzés 
elkészítése  érdekében  
2012. október 1. napján  
 
a KEVITERV Eger Mérnöki Iroda KFT –vel (3300 Eger Remenyik Zsigmond út 18. 
képviseli: Fekete György ügyvezető igazgató)  megkötött   tervezési szerződése  

módosítását határozza el. 

 
A Képviselő-testület  a hantosi ivóvíz minőségjavítás céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ 
ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú  
projekthez kötődő tervezési feladatok ellátása és részletes megvalósíthatósági 
tanulmány  és ennek részeként költség-haszonelemzés elkészítéséről  szóló tervezési 
szerződés módosításának  tervezetét ( írásban a jegyzőkönyvhöz csatolva) változtatás 
nélkül jóváhagyja. 
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A Képviselő-testület felkéri és utasítja a polgármestert, hogy  a hantosi ivóvíz 

minőségjavítás céljából „ HANTOSI IVÓVÍZ ARZÉNMENTESÍTÉSE” című  
KEOP-7.1.0/11-2011-0071. azonosító számú  projekthez kötődő tervezési feladatok 
ellátása és részletes megvalósíthatósági tanulmány  és ennek részeként költség-
haszonelemzés elkészítéséről  szóló tervezési szerződés módosítását   a KEVITERV 
Eger Mérnöki Iroda KFT –vel (3300 Eger Remenyik Zsigmond út 18. képviseli: Fekete 
György ügyvezető igazgató)    írja alá , a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Fischer József polgármester 
Határidő:  2013. március 31. 
 
 

 
 
 

A képviselő-testületi ülésen további kérdés,  bejelentés  nem hangzott el. 
 
Fischer József polgármester: 
 
 
Megköszönte a megjelenést , s az  ülést 17.00 órakor   bezárta.                      

    

K.m.f. 

    Fischer József                                    Gálné Papp Erika 
        polgármester                                                                             jegyző   

megbízásából: 
Horváth Jánosné 
igazgatási főelőadó  

 
 
 
 
 
 

/ : Zab Zsuzsanna   :/ 
jkv. hitelesítő 


