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Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. október 08-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Mikó László osztályvezető helyettes
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos

Besenczy Zoltán alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lohr Gyula és Dankó Pál képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pontok
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a napirendi pontokat.
1.) Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel menetrend szerinti helyi autóbusz-közlekedési
hálózat működtetése tárgyában megkötött szerződés meghosszabbítása
2.) Ideiglenes pénzeszköz átadása
3.) Tulajdonosi hozzájárulás és használati megállapodás akadálymentes parkolók
létesítéséhez
Zárt ülés:
1.) A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2009. október 15-i közgyűlésének napirendjei
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott napirendi pontokat 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.) Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedési hálózat működtetése tárgyában megkötött szerződés meghosszabbítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Ideiglenes pénzeszköz átadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Tulajdonosi hozzájárulás és használati megállapodás akadálymentes parkolók
létesítéséhez
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.

1.) napirendi pont: Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt-vel menetrend szerinti helyi
autóbusz-közlekedési hálózat működtetése tárgyában megkötött
szerződés meghosszabbítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Mikó László osztályvezető helyettest a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Mikó László osztályvezető helyettes: Szarvas városban hosszú évek óta a Körös Volán Zrt.
végzi a helyi autóbusz közlekedéssel kapcsolatos szolgáltatást. A közszolgáltatási szerződés
alapján évente beszámol tevékenységéről, a képviselő-testület évente elfogadja a menetdíj
árakat, illetve szükség esetén a menetrendben történő változtatásokat. Különleges igényeket
(pl. temetőjárat) egyeztetés alapján teljesít a szolgáltató. Az ez év végén lejáró szerződés
meghosszabbítását javasolja az előterjesztés. A törvény lehetőséget ad arra, hogy a határozott
időre megkötött szerződést 1 alkalommal meg lehessen hosszabbítani. A mellékletként
becsatolt vezérigazgatói levélből kiderül, hogy a Körös Volán Zrt. kész a szerződés
meghosszabbítására.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-3543/2009.(X.08.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy változatlan
feltételek mellett 2001. december 31. napjáig az előterjesztés melléklete szerinti
szerződés megismerésével és elfogadásával meghosszabbítja a Körös Volán
Autóbuszközlekedési Zrt-vel 2004. december 20. napján menetrend szerinti helyi
közforgalmú autóbusz-közlekedési hálózat működtetése tárgyában aláírt
szerződést.
Felhatalmazza Szarvas Város Polgármesterét valamint Szarvas Város Jegyzőjét
az előterjesztés melléklete szerinti szerződés aláírására.
Utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a szerződés Körös Volán
Autóbuszközlekedési Zrt. részéről történő aláírásáról gondoskodjon.
Határidő:
2009. október 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Ideiglenes pénzeszköz átadás
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Gyermekélelmezési Kft. kérelemmel fordult a képviselőtestülethez. Az elnyert KEOP pályázat megvalósítása a végéhez közeledik. A pályázat
utófinanszírozott, a Kft-nek pedig nincs elegendő forrása a pályázat befejezéséhez. Ezért
ideiglenesen átadott pénzeszközt kérnek a mellékelt megállapodás szerint.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
544/2009.(X.08.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy
8.432.040,-Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt a Szarvasi
Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. részére a KEOP-6-2-0/A-2008-0022 azonosító
számú pályázat elszámolásához.
Felhatalmazza az alpolgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az összeget utalja át és a következő rendelet-módosítás
során ezen határozatot vegye figyelembe.
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Felelős:

2009. október 12.
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihályné ügyvezető

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.

3.) napirendi pont: Tulajdonosi hozzájárulás és használati megállapodás akadálymentes
parkolók létesítéséhez
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Magyarországi Evangélikus Egyház DAOP pályázatot
nyújtott be a szeretetszolgálat akadálymentesítésének fejlesztésére. A pályázati célok között
szerepel a Vajda Péter utcán 1405 hrsz. alatt található ingatlan fejlesztése is, ahol
akadálymentes parkolók kialakítására kerülhetne sor. A pályázatot első fordulóban
támogatásra érdemesnek ítélte a kiíró. A második forduló sikerességéhez szükséges az
ingatlan tulajdonosának hozzájárulása a parkoló létesítéséhez, illetve ezen túlmenően az
ingatlanra vonatkozó – a pályázat benyújtásától számítva legalább tíz év időtartamra kötött használati megállapodás is.
Lázár Zsolt képviselő: Jelenleg is mozgáskorlátozott parkoló van a területen. Ennek az
Európai Unió szabályainak megfelelő fejlesztéséről lenne szó.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
545/2009.(X.08.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a szarvasi belterületi
1405 helyrajzi számú, közterület művelési ágú, természetben Szarvas, Vajda
Péter utca ingatlan tulajdonosa, tulajdonosi hozzájárulását adja a pályázó
Magyarországi Evangélikus Egyház részére a DAOP-2008-4.1.3/D-2008-20080021 számú pályázati kiírás keretében történő „Az Ótemplomi Szeretetszolgálat
keretein belül új szolgáltatások elindítása és a működő alapszolgáltatások
objektív feltételeinek javítása a Körös-szögi Kistérségben élő idősek,
fogyatékosok és szenvedélybetegek életminőségének javítása érdekében” című
pályázat végrehajtásához és a projekt során megvalósuló infrastrukturális
fejlesztések (akadálymentes parkolók) aktiválásához.

-5Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint

Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
546/2009.(X.08.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonát képező – a szarvasi belterületi 1405 helyrajzi számú, közterület
művelési ágú, természetben Szarvas, Vajda Péter utcai ingatlanra vonatkozóan –
használati megállapodást köt a Magyarországi Evangélikus Egyházzal; a
megállapodás felek általi aláírásától számított tíz év időtartamra.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Besenczy Zoltán alpolgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.

Besenczy Zoltán sk
alpolgármester

Dr. Melis János sk
jegyző
Hitelesítők:

Dankó Pál sk
képviselő

Írásba foglalva: 2009. október 9.

Lohr Gyula sk
képviselő

