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Tisztelt Képviselı-testület! 

 
A Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium Konzorciumi Tanácsa által 

lefolytatott Dél –alföldi Régió ivóvízminıség javítása – Ivóvíz 3.1 program keretén belül a 
településen szolgáltatott ivóvíz minıségének javítására irányuló elıkészítési és tervezési 
munkákra kiírt közbeszerzési eljárás eredményes volt, és az AQUAPROFIT Mőszaki, 
Tanácsadási és Befektetési Zrt. által képviselt és vezetett konzorcium lett a nyertes. 

Kérem, hogy a mellékelt „Meghatalmazás és megbízólevél” aláírásához a Tisztelt 
Képviselı-testület a felhatalmazást adja meg. 

 
 
Határozati javaslat: 
 
 Békés Város Képviselı-testülete felhatalmazza polgármesterét, hogy a Dél-Alföldi 
Ivóvízminıség-javító Konzorcium által lefolytatott közbeszerzési eljárás keretében 
nyertesként kihirdetett és megbízott AQUAPROFIT Mőszaki, Tanácsadási és 
Befektetési Zrt. által vezetett tervezıi konzorcium részére a mellékelt megbízást adja, 
illetve, annak ellátásához a jegyzıkönyv …. számú mellékletében csatolt 
„Meghatalmazás és Megbízólevél” címő dokumentumot írja alá.  
 

Határid ı: Pályázat beadásra 2008. március 31. 

Felelıs:  Izsó Gábor polgármester 

 

Békés, 2008. március 18. 
         Izsó Gábor 
        Polgármester 
………………………… 
         Jogi ellenjegyzı 
 
………………………… 
     Pénzügyi ellenjegyzı 



MEGHATALMAZÁS ÉS MEGBÍZÓLEVÉL 
 
Alulírott Izsó Gábor, 
Békés város Önkormányzatának Polgármestere a Képviselı-testület ………./……./………… sz. 
határozata alapján ezúton meghatalmazom az 

AQUAPROFIT M őszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. 
által képviselt és vezetett konzorciumot - 

konzorciumi tagok: 
1. AQUAPROFIT M őszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.  

(7621 Pécs, Rákóczi u. 1), 
2. FİMTERV F ıvárosi Mérnöki Tervezı és Tanácsadó Zrt 

3. ÖKO Környezeti, Gazdasági, Technológiai, Kereskedelmi Szolgáltató és Fejlesztési Zrt. ( 
… ), 

ill. a konzorcium jogszerő képviseletét ellátó AQUAPROFIT M őszaki, Tanácsadási és Befektetési 
Zrt.-t, hogy a 

„Dél –alföldi Régió ivóvízminıség javítása – Ivóvíz 3.1” 
tárgyú program keretén belül, a településen szolgáltatott ivóvíz minıségének javítására irányuló 
elıkészítési és tervezési feladatokhoz az elızetes megvalósíthatósági tanulmányban felsorolt 
változatok közül: 

a) az önkormányzat által a tervismertetı tárgyaláson megfogalmazott vélemény 
figyelembevételével,  

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

c) a Környezetvédelmi- és Vízügyi Minisztérium szakfıosztálya és Fejlesztési Igazgatósága, 
mint Közremőködı,  

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 elıtt 
az önkormányzat nevében eljárjon.  

A Megbízott személyesen, illetve a nevében és a Megbízott felelısségével 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, amirıl a Megbízó Önkormányzat polgármestere a belsı 
szervezeti és mőködési, hatásköri szabályai szerint köteles a Képviselıtestületet tájékoztatni, vagy 
szükség esetén határozathozatalt kezdeményezni. 
A Felek az a) – d) pontokban felsoroltak által jóváhagyott dokumentumokba foglalt kötelezettségeket 
kötelesek végrehajtani, tőrni vagy elısegíteni. 

Jelen határozatot a Képviselı-testület a Dél-alföldi Ivóvízminıség-javító Konzorcium Konzorciós 
Szerzıdésében, valamint a „A Dél-alföldi Régió Ivóvizminıség-javító Programja”címő, EU-
támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt elıkészítésének részleges finanszírozása (NFH-ENV 
1/2005) tárgyú Támogatási Szerzıdésben foglalt kötelezettségeire való tekintettel hozta meg.  
 
Békés, 2008. április 30. 
 
 
 

Ph. 
 
 .......................................... 

polgármester 


