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Hantos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  99/2013.(  VI.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: 
 
1./ OÁZIS KFT (8800 Nagykanizsa, Pivári u.6., képviseli: Horváth Ferenc) 
2./ Szahara KFT (8300 Tapolca, Kazinczy tér 3. ( Képviseli: Szijjártó Lajos) 
3./ Szakály-Víz e.v.(8220 Balatonalmádi, Móra  Ferenc u.3./II.4. képviseli: Szakály Áron) 
 
 
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. június 19. 
Szerződéskötésre: 2013. július 1.  

 
 

 


