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Hantos Községi Önkormányzat  Képviselő-testületének 
47/2012.(  IV. 26.)  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 kért és beérkezett   

árajánlatokról  , és az ehhez kapcsolódó  megbízási szerződés tervezetről 

 
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 kért és beérkezett   
árajánlatokról  , és az ehhez kapcsolódó  megbízási szerződés tervezetről ” 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  érdekében az 
általa megkért és beérkezett árajánlatokból : 
 
Conedis Pannónia Oktatási és Tanácsadó KFT-vel  ( 8000 Székesfehérvár, Várkörút 52.  
Képviseli: Pintérné Gyuricza Ágnes  ügyvezető )  árajánlatát fogadja el. 
 
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 ) bízza meg  
 
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 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 szerződést  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:  2012. április 30. 
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