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Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 22-i
rendkívüli ülésén.

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hetényi István és Dr. Molnár Mihály képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pont kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pont kiegészül az alábbi
előterjesztéssel:
- 2008. december havi bérek kifizetése
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a kiegészített napirendi pontokat a képviselő-testület tagjai 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

-2Napirendi pontok:
1.) Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP 5.2.1./D-2008-0002) kiemelt
projekt konzorciumi együttműködési megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) 2009. januárban esedékes segélyek és bérek kifizetése
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.)

napirendi pont: Belvízrendezés az élhetőbb településekért (DAOP 5.2.1./D-20080002)
kiemelt
projekt
konzorciumi
együttműködési
megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Veszélyben lehet a 16 település belvízprojektje. Pénteken
érkezett az értesítés a tárgyalásról. A Kormány valószínű át akarja tenni a pénzt gazdaság
élénkítésre. A 16 településnek nagyon fontos ez a beruházás. Nem lenne szerencsés
kötözködni, hogy a megye legyen a beruházó és ne Kondoros. A feltételeknek meg kell
felelni. Felhatalmazást kell adni az NFÜ által készített konzorciumi szerződés módosítás
aláírására. Az NFÜ megküldte a konzorciumi szerződést Kondorost megjelölve. Van olyan
önkormányzat akinek pénzügyi gondjai lesznek. Konzorciumban egyetemes felelősség van a
településekért. Megállapodás született arról, hogy a megye ezek mögé a települések mögé
polgárjogi megállapodással beáll. Ha egy település kiesik mert nem tud fizetni, akkor óriási
baj van.
Rejtő József képviselő: Ha valaki nem tudja biztosítani az önrészt akkor a többi településnek
kell helyette is?
Babák Mihály polgármester: A megye ezek mögé a települések mögé áll be
megállapodással. Az előző konzorciumi szerződésben is ez volt.
A konzorciumi szerződést a holnapi nap folyamán alá kell írni. Az NFÜ láthatja, hogy
komoly a szándék, a szerződés aláírásra került.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete
- tudomásul eszi a 16 Békés megyei település által megvalósítandó „Belvízrenezés az
élhetőbb településekért” című DAOP-2008-5.2.1/D-0002 azonosító jelű kiemelt projekt
megvalósítására irányuló Konzorciumi Együttműködési Megállapodásban, alamint a
Közreműködő Szervezet által rendelkezésre bocsátott Támogatási Szerződés
tervezetében foglaltakat. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.

-3-

Egyetért azzal, hogy az 1. pontban megjelölt konzorcium vezetője Kondoros
Nagyközség Önkormányzata legyen.
- Biztosítja a 15%-os mértékű, 60.081.000,-Ft összegű, a projekt megvalósításához
szükséges saját erőt, amelynek fedezete a 2008. és 2009. évi önkormányzati
költségvetés.
Felelős:Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő:ntézkedésre azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
666/2008.(XII.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
- tudomásul eszi a 16 Békés megyei település által megvalósítandó
„Belvízrenezés az élhetőbb településekért” című DAOP-2008-5.2.1/D-0002
azonosító jelű kiemelt projekt megvalósítására irányuló Konzorciumi
Együttműködési Megállapodásban, alamint a Közreműködő Szervezet által
rendelkezésre bocsátott Támogatási Szerződés tervezetében foglaltakat. A
képviselő-testület
felhatalmazza
a
polgármestert
a
Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás és a Támogatási Szerződés aláírására.
- Egyetért azzal, hogy az 1. pontban megjelölt konzorcium vezetője Kondoros
Nagyközség Önkormányzata legyen.
- Biztosítja a 15%-os mértékű, 60.081.000,-Ft összegű, a projekt
megvalósításához szükséges saját erőt, amelynek fedezete a 2008. és 2009. évi
önkormányzati költségvetés.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő: intézkedésre azonnal

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.)

napirendi pont:

2009. januárban esedékes segélyek és bérek kifizetése
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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hozni a képviselő-testületnek. A segélyeket január 5-ig ki kell fizetni, viszont 2009-ben az
első munkanap január 5. ami már késő.
Babák Mihály polgármester: A segély és bérkifizetésre vonatkozó határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
667/2008.(XII.22.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009.
januárban esedékes segélyek és bérek kifizetése 2008. december 30-án történjen
meg, tekintettel arra, hogy a munkanap átrendezések miatt 2009. első
munkanapja január 5-e, mely időpont késő a kiutalások megindítására.
Határidő:
2008. december 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmf.

Babák Mihály sk.
polgármester

Dr. Melis János sk.
jegyző
Hitelesítők:

Hetényi István sk.
képviselő

Írásba foglalva: 2008. december 29.

Dr. Molnár Mihály sk.
képviselő

