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Előterjesztés 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 

2011. szeptember 16-i ülésére 

 

Tárgy:  Az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok Tulajdonközösségét 

(ARVIFET) létrehozó Együttműködési Megállapodás jóváhagyása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Békés Megye Képviselő-testülete 119/2011. (VI. 24.) KT. számú határozatában döntött arról, 

hogy a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program - az aradi víz átvezetését figyelembe vevő - 

úgynevezett II. változatának kidolgozása érdekében több Társulás által megalakítandó 

Társulások Konzorciumának megalakításában részt vesz, valamint döntött a Romániából 

történő vízátvétel műszaki kidolgoztatásáról is. 

  

A magyar-román határtól az első magyarországi vízelosztó pontig kiépítendő vízvezeték, mint 

önálló beruházás megvalósítására és működtetésére az önkormányzatok közösen önálló 

pályázatot kívánnak benyújtani, melyben a Békés Megyei Önkormányzat is részt kíván venni. 

Az önkormányzatok az Együttműködési Megállapodás megkötésével tulajdonközösséget - 

Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok Tulajdonközössége (Dél-alföldi Régió 

Ivóvízminőség-javítás Program), a Tulajdonközösség rövidített neve: ARVIFET - hoznak 

létre, és mint tulajdonközösség a fenti beruházásra önálló pályázatot nyújtanak be a gesztor 

önkormányzat, - Orosháza Város Önkormányzata - mint közös képviselőjük útján. A 

támogatás kedvezményezettjei az önkormányzatok lesznek, a beruházás során létrejövő javak, 

eszközök, szellemi termékek a Szerződő Felek osztatlan közös tulajdonába kerülnek. 

 

Békés Megye Képviselő-testülete Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottsága 

130/2011. (VIII. 11.) PGSFB számú határozatában döntött arról, hogy hozzájárul ahhoz, hogy 

a Békés Megyei Önkormányzat részt vegyen a magyar-román határtól az első magyarországi 

vízelosztó pontig kiépítendő vízvezeték megvalósítására és működtetésére az 

önkormányzatok által közösen elkészítendő önálló pályázat benyújtásában, melynek kötelező 

melléklete a Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító Programban részes önkormányzatok között, az 

aradi vízátvezetésre épülő egészséges ivóvíz ellátás megvalósításáról szóló Együttműködési 

Megállapodás. A Pénzügyi, Gazdasági és Stratégiai Fejlesztési Bizottság fenti számú 

határozatában támogatja továbbá az Együttműködési Megállapodást és az abban foglalt célok 

megvalósulását. 

 

Az Aradi Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok Tulajdonközössége (Dél-alföldi Régió 

Ivóvízminőség-javítás Program) által beadandó pályázathoz szükséges, az Aradi 

Vízátvezetésre vonatkozó Együttműködési Megállapodás 2011. július 27-én, a Társulási 

Tagok Tulajdonközösségének alakuló ülésén aláírásra került. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és fogadja el a 

következő határozati javaslatot. 

 



Határozati javaslat: 

 

Békés Megye Képviselő-testülete jóváhagyja a jelen határozat mellékletét képező, az Aradi 

Vízbázist Felhasználó Önkormányzatok Tulajdonközösségét (ARVIFET) létrehozó 

Együttműködési Megállapodást és annak aláírását. 

 

 

Felelős:   Farkas Zoltán elnök  

     Bornné dr. Stefkovics Valéria mb. osztályvezető 

 

Határidő: Értelem szerint 

 

 

Békéscsaba, 2011. augusztus 19. 
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