
Szentes Város Önkormányzata 
J  e g y z ő j é t ő l 
 
Száma: G-2002/2008. 
 

Tárgy: Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító   
program 

 
Szentes Város Önkormányzata 
Képviselő-testülete 
 
S z e n t e s 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Szentes Város Önkormányzata részt vesz a Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító 
programban, a 195/2005. (X. 28.) Kt. határozat szerint. 
A DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. az alábbiakról tájékoztatta az 
önkormányzatot, mint konzorciumi tagot: 
 
A Konzorciumi Tanács a 64/2007. (11.14.) sz. KT. határozatában nyílt szavazással a 
következőkről határozott: 
„A Konzorciumi Tanács az „Ivóvíz 3.1” munkával kapcsolatban javasolja a konzorciumi 
tagtelepülések képviselő-testületeinek, hogy az előterjesztés 11. sz. mellékletében foglalt 
határozat-mintát 2008. január 31-ig fogadják el, illetve a határozatokról egy példány hiteles 
jegyzőkönyvi kivonatot a munkaszervezetnek haladéktalanul szíveskedjenek küldeni.” 
Kérték, hogy a Konzorciumi Tanács határozatának megfelelően a Képviselő-testület a 
megadott határozat-mintában foglalt döntést hozza meg. 
E határozatban foglalt meghatalmazás és megbízólevél a további feladatok ellátásához 
szükséges. 
 
Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után hozza meg 
határozatát. 
 
……/2008. (I.25.) Kt. 
 
Tárgy: Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javító program 
 

Határozati-javaslat 
 

Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium által 
lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében nyertesként kihirdetett és 
megbízott AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. által vezetett 
tervezői konzorcium részére a következő megbízást adja, illetve, annak 
ellátásához az alábbi „Meghatalmazás és Megbízólevél” című dokumentumot 
írja alá: 

 
 MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÓLEVÉL 

 
  Alulírott, Szirbik Imre Szentes Város Önkormányzatának Polgármestere a 
Képviselő-testület …./2008. (I.25.) Kt. határozata alapján ezúton meghatalmazom az 

 



AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 
által képviselt és vezetett konzorciumot 

konzorciumi tagok: 
1. AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és Befektetészi Zrt. 

(7621 Pécs, Rákóczi u. 1.), 
2. FŐMTERV Fővárosi Mérnöki Tervező és Tanácsadó Zrt. 
3.   ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi 

Szolgáltató és Fejlesztési Zrt.(…), 
ill. a konzorcium jogszerű képviseletét ellátó AQUAPROFIT Műszaki, Tanácsadási és 

Befektetési Zrt.-t, hogy a 
 

„Dél-alföldi Régió ivóvízminőség javítása – Ivóvíz 3.1” 
 

tárgyú program keretén belül, a településen szolgáltatott ivóvíz minőségének javítására 
irányuló előkészítési és tervezési feladatokhoz az előzetes megvalósíthatósági 
tanulmányban felsorolt változatok közül: 

a) az önkormányzat által a tervismertető tárgyaláson megfogalmazott 
vélemény figyelembe vételével, 

b) a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa 
jóváhagyása esetén, a DARFT Kht., mint Megbízó, 

c) a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium szakfőosztálya és Fejlesztési 
Igazgatósága, mint Közreműködő, 

d) és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató – 
- a felsoroltak mindegyike – 
által elfogadott és továbbtervezésre javasolt megoldás-változatok elvi 
vízjogi engedélyeztetése és környezetvédelmi engedélyeztetése során, az 
érintett hatóságok előtt az önkormányzat nevében eljárjon. 

 
A Megbízott személyesen, illetve a nevében és a Megbízott felelősségével eljáró bármely 
természetes vagy jogi személy, az eljárása során köteles a fenti szervek által elfogadott és 
jóváhagyott megoldást és álláspontot képviselni. Eljárásáról a megbízó kérésére írásban 
vagy személyes megjelenés keretében helyzetjelentést, tájékoztatást ad, amiről a Megbízó 
Önkormányzat polgármestere a belső szervezeti és működési, hatásköri szabályai szerint 
köteles a Képviselő-testületet tájékoztatni, vagy szükség esetén határozathozatalt 
kezdeményezni. 
 
A felek az a)- d) pontokban felsoroltak által jóváhagyott dokumentumokba foglalt 
kötelezettségeket kötelesek végrehajtani, tűrni vagy elősegíteni. 
 
Jelen határozatot a Képviselő-testület a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Konzorcium 
Konzorciós Szerződésében, valamint a „A Dél-alföldi Régió Ivóvízminőség-javító 
Programja” című, EU támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítésének 
részleges finanszírozása (NFH-ENV 1/2005.) tárgyú Támogatási Szerződésben foglalt 
kötelezettségeire való tekintettel hozta meg. 
 
A határozatról értesítést kap: 
1./ szentes Város Polgármestere 
2./ DARFT Kht. Szeged, Oroszlán u. 2. 
 
Szentes, 2008. január 8. 
 
         

Dr. Sztantics Csaba 


