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Székhelyén  
 
 

Tisztelt Képviselõ-testület! 
 

Az Európai Unióhoz való csatlakozásra irányuló tárgyalások során 
Magyarország úgy döntött, hogy az emberi fogyasztásra szolgáló ivóvíz minõségérõl 
szóló 98/83 EK irányelvekben meghatározott feltételek teljesítése alól nem kér 
mentességet. Ebbõl következik, hogy az irányelvben elõírt határértékek hazai 
jogrendbe való beemelése és az irányelvben megadott határidõk hazánkra nézve is 
kötelezõek.  
 

A fenti szempontok miatt szükségessé vált a hazai ivóvíz-szolgáltatás 
felülvizsgálata elsõsorban vízminõségi szempontból. A szolgáltatott ivóvíz minõsége sok 
helyen nem teljesíti a 201/2001 sz. kormányrendelet által meghatározott paramétereket, 
ezeken a helyeken beavatkozásra van szükség, ami beruházási feladatok elvégzését teszi 
szükségessé. A Dél-alföldi Régióban 217 településen nem felel meg az ivóvíz minõsége az 
Európai Uniós és magyar szabályozásban elõírtaknak.  
 

A Program elõkészítésére az önkormányzatok és a Dél-alföldi Regionális 
Fejlesztési Tanács létrehozták a Dél-alföldi Ivóvízminõség-javító Konzorciumot, amely 
pályázatot nyújtott be a Nagyprojekt Elõkészítõ Alapra, melyet a Magyar Kormány 2,032 
Mrd Ft költséggel elfogadott és 75% támogatásban részesített.  A tervezésre elnyert 75% 
támogatás azon települések tervezési feladataira használható fel, amelyek belépnek a 
Konzorciumba és a tervezés önerejének rájuk esõ részét biztosítják. 
 
A Konzorcium bõvítésének szervezése, illetve az ezzel kapcsolatos tájékoztatás 2005. 
júniusában kezdõdött meg. 
 

A Konzorcium mûködése: 

A Konzorcium legfõbb testülete a valamennyi tagönkormányzat mindenkori 
polgármestere vagy a képviselõ-testület által felhatalmazott képviselõ részvételével 
mûködõ Taggyûlés . Feladatai közé tartozik a Konzorcium képviselõinek, a Konzorciumi 
Tanács tagjainak, illetve a Projekt Ellenõrzõ Szervezet tagjainak megválasztása, valamint 
az éves tagi hozzájárulások a Konzorciumi Tanács által elõterjesztett módosításának 



jóváhagyása, illetve a Tagok kizárásáról való döntés, amennyiben a kizárás oka nem a tagi 
hozzájárulás befizetésének elmulasztása. 

 

A Konzorcium operatív döntéshozó szerve a 15 tagú Konzorciumi Tanács, melynek 
feladatai a következõk:  

- az Ivóvízminõség-javító Program elõkészítése során végzett tevékenységek 
ellenõrzése, a Gesztor felügyelete; 

- a végrehajtáshoz szükséges szerzõdések, megállapodások jóváhagyása, a Gesztor 
felhatalmazása ezek aláírására; 

- Szükség esetén elõterjesztés készítése a Taggyûlés számára az adott évi tagi 
hozzájárulások összegének módosításáról; 

-  A Közbeszerzési Bíráló Bizottságok tagjainak kinevezése (3 kivételével, melyet a 
Támogató és a Közremûködõ Szervezet nevez ki); 

- a Gesztor felhatalmazása, hogy a Konzorcium nevében közbeszerzési felhívásokat 
tegyen közzé, majd a közbeszerzési eljárásban nyertesnek nyilvánított 
ajánlattevõkkel a Konzorcium nevében szerzõdést kössön, végül a teljesítést 
követõen annak ellenértékét kifizesse; 

- döntés a tagok felvételérõl és kizárásáról (amennyiben annak oka a tagi 
hozzájárulás kifizetésének elmulasztása). 

  
A Konzorciumi Tanács tagjait a Taggyûlés 1/2006. (I. 12.) határozata alapján a 

következõ települések jogosultak delegálni: 
 

Érsekhalma Békéscsaba Dóc 

Fülöpszállás Gyomaendrõd Hódmezõvásárhely 

Harta Orosháza Makó 

Kecskemét Gyula Szentes 

Tompa Zsadány Üllés 
 

A projekt végrehajtásának ellenõrzésére a tagok 7 fõbõl álló Projekt Ellenõrzõ 
Szervezetet (a továbbiakban: PESZ) hoztak létre, melynek feladatai többek között a 
Gesztor munkájának, feladatának, és a tagi befizetések felhasználásának ellenõrzése; az 
ütemezett kivitelezés, tervezés és a pénzfelhasználás kontrollálása; a Tagok elé 
terjesztendõ jelentések, beszámolók vizsgálata, a vizsgálat eredményérõl beszámoló 
készítése a tagok illetve a taggyûlés felé, illetve tájékoztatás a tagok kérésére. 
 

A konzorcium vezetésének, képviseletének feladatát, illetve a szervezõ, 
koordináló, valamint pénzügyi-gazdasági feladatokat a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési 
Tanács mint Gesztor, a DARFT Kht-n keresztül látja el.  
 

A Program elõkészítésére létrehozott Konzorcium közbeszerzési eljárás keretében 
elkészítteti azon tanulmányokat és szakmai anyagokat (Elvi Vízjogi Engedélyes Tervek, 
Megvalósíthatósági Tanulmány, Költség-Haszon Elemzés, Környezeti Hatások Nem-
Mûszaki Összefoglalója, Környezeti Hatástanulmányok, Tender dokumentációk, 
Támogatási kérelem és Létesítési engedélyes tervek), amelyek szükségesek a Kohéziós 



Alapra benyújtandó pályázathoz szakmai háttértanulmányként. A pályázat benyújtásához és 
a program elõkészítéséhez az alábbi tervezõi és szakértõi feladatok ellátása szükséges:  

- Hidrogeológiai szakvélemény és adatbázis, 
- A szükséges hálózatrekonstrukció felmérõ tanulmány, 
- Elvi engedélyes tervek és megvalósíthatósági tanulmányok, 
- Környezeti hatások nem mûszaki összefoglalója, valamint Környezeti Hatás 

Tanulmányok, 
- PR stratégia, 
- Régészeti Hatás Tanulmányok 
- Optimális üzemeltetési struktúra tanulmánya 
- Pénzügyi és költséghaszon elemzés, 
- Tender dosszié, 
- Application Form, 
- Rekonstrukció+ távvezetékek vízjogi létesítési engedélyezési terve i+Kiviteli 

tervek (Red Book) 
- Ajánlati felhívási dokumentációk a vízmûfejlesztések kivitelezési munkáinak 

szerzõdésbeadásához (Red Book, Yellow Book) 
 
A Konzorciumi Tanács korábbi tagjait delegáló települések önkormányzatának, így 

Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testületének ismét lehetõsége van a 
Konzorciumi Tanácsba jelöltet delegálni a 2006. október 2-ával kezdõdõ önkormányzati 
ciklus idõtartamára. 
 
 
 
……/2006.(XI. 24.) Kt. 
Tárgy: tájékoztatás a Dél-alföldi Ivóvízminõség-javító Konzorcium Konzorcium 
tevékenységérõl és delegálás a Konzorcium Konzorciumi Tanácsába 
 

HATÁROZATI  JAVASLAT 
 
1./ Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete az elõterjesztés szövegét 
megtárgyalta és az abban foglaltakkal egyetért. 
 
2./ Szentes Város Önkormányzata Képviselõ-testülete a Dél-alföldi Régió Ivóvízminõség-
javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsába Ikládi Andrást a SZENTES-VÍZ Kft. mûszaki 
vezetõjét delegálja.  
 

A határozatról értesítést kap: 
� DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság 
� Szentes Város Polgármestere 
� Szentes Város Alpolgármester 
� Polgármesteri Hivatal Jegyzõje és általa érintett osztályok 
� Ferwagner Péter SZENTES-VÍZ Kft. ügyvezetõ igazgató  
 
 

Szentes, 2006. október 30. 



 
 
 
 
 
                                                                                              Szirbik Imre 
                 polgármester 


