Polgármesteri Hivatal
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. január 5-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályezető
Horváthné dr. Kepenyes Edit beruházási ügyintéző
Tóth Sándor vagyongazda
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 12 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Giricz Katalin és Földesi Zoltán képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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Napirendi pontok:
1. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 8 óra 30 perckor tartandó
rendkívüli közgyűlésének napirendjei
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 11 órakor tartandó rendkívüli
közgyűlésének napirendjei
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-vel a belterületi zöld felületek és területek
ápolása tárgyában kötött megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Szarvasi Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. Víziszínpad beruházásához kapcsolódóan a tervellenőri és a közbeszerzési szakértő műszaki ellenőri feladatok ellátása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. Integrált Városfejlesztési Stratégia
Előadó: Dr. Melis János jegyző

és

Elő-akcióterületi

7. Orosházi úti kerékpárút közbeszerzési feladatainak
ellenőrzésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Terv

ellátására,

elfogadása
és

műszaki

8. „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázat (a szerződés-tervezet az ülésen
kerül kiosztásra)
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9. Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a fürdő fejlesztésére pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
10. Szarvas, Bethlen Gábor utcai lakótelep közvilágítás bővítése
Előadó: Dr. Melis János jegyző
11. Az inkubátorház termál hőellátásával kapcsolatos hálózat fejlesztési hozzájárulás
Előadó: Dr. Melis János jegyző
12. Bejelentések

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

-31.) napirendi pont: A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 8 óra 30 perckor
tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjei
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18án két közgyűlést tart. Az egyik 8.30 órakor kezdődik Békéscsabán a Megyeházán. A
képviselő-testületnek felhatalmazást kell adni a polgármester, alpolgármesterek és a jegyző
részvételére vonatkozóan.
Babák Mihály polgármester: A parlament csökkentette a Felügyelő Bizottságok és Igazgató
Tanács Tagok létszámát. Ezek a beosztások pénzzel járnak. Szarvas város nem írta alá a
szerződést, így az elmúlt évben már nem volt képviselete ezekben a testületekben. A
közgyűlésen való képviseletre vonatkozó határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
1/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18án de. 8 óra 30 perckor (határozatképtelenség esetén 9 óra 30 perckor) kezdődő
rendkívüli közgyűlésén való részvétellel meghatalmazza Babák Mihály
polgármestert és/vagy Besenczy Zoltán alpolgármestert és/vagy Kiszely Mihály
alpolgármestert és/vagy Dr. Melis János jegyzőt. E meghatalmazás a tanácskozási
és döntéshozatali jogra is kiterjed.
Határidő:
2010. január 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A Közgyűlés 1. napirendi pontja az Igazgatósági
tagok visszahívása és új igazgatósági tagok megválasztása. A köztulajdonban álló gazdasági
társaságok takarékosabb működéséről szóló törvény 3.§ (3) bekezdése 3-5 főben maximálta a
köztulajdonban álló gazdasági társaságok igazgatósági létszámát. A Vízművek Zrt. jelenleg
11 tagú igazgatósága létszámának csökkentése vált szükségessé.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ez tulajdonosi hányadhoz is volt kötve.
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A Vízművek Zrt. vezető testületeibe való
delegálás jogát az a szindikátusi szerződés rendezi amelyben Szarvas város nem szerződő fél.
Ezért a határozati javaslat „tartózkodás” szavazat leadását tartalmazza.

-4Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1. napirendre vonatkozó
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
2/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 8 óra 30 perckor tartandó
közgyűlésének 1. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a
meghatalmazott képviselőjét, hogy az 1. napirend szavazásánál „tartózkodás”
szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. január 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A második napirendi pont a Felügyelő Bizottsági
tagok visszahívásáról illetve megválasztásáról szól. A törvény 3-6 főben határozta meg azon
gazdasági társaságok felügyelő bizottság tagságának létszámát ahol a jegyzett tőke 200 mFt
fölött van, illetve köztulajdonban álló gazdasági társaság. A Vízművek Zrt. jelenleg 15 tagú
Felügyelő Bizottsággal rendelkezik, így szükségessé vált a tagok számának csökkentése. A
Felügyelő Bizottságba való delegálás jogát szintén az a szindikátusi szerződés rendezi
amelyben Szarvas Város Önkormányzata nem szerződő fél. Ezért a határozati javaslat
„tartózkodás” szavazat leadására tesz javaslatot.
Dr. Bagi László képviselő megérkezik az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Komoly gondok vannak a Felügyelő Bizottsággal. A
szakszervezet is tagja és asszisztált ahhoz, hogy a vagyont kilopják.
Az előterjesztésben szereplő 2.) napirendre vonatkozó határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
3/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 8 óra 30 perckor tartandó
közgyűlésének 2. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a
meghatalmazott képviselőjét, hogy a 2. napirend szavazásánál „tartózkodás”
szavazatot adjon le.
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Határidő:
Felelős:

2010. január 18.
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A közgyűlés 3. napirendi pontja a társaság
alapszabályának módosítására irányul. Mivel az első két napirendi pont megváltoztatja a
Felügyelő Bizottság illetve az Igazgatósági Tagok nevét, azt szükséges átvezetni az
alapszabályon. Mivel a korábbi két napirendnél „tartózkodás” szavazat leadására kerül sor, a
határozati javaslat itt is „tartózkodás” szavazat leadását javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3. napirendre vonatkozó
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
4/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 8 óra 30 perckor tartandó
közgyűlésének 3. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a
meghatalmazott képviselőjét, hogy a 3. napirend szavazásánál „tartózkodás”
szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. január 18.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A közgyűlés 4. napirendi pontja azon tulajdonos
önkormányzatok kérésére került bevezetésre akik üzemteltetési vagy tulajdonosi
jogviszonyban állnak, de ÖNHIKI-re jogosultak. Az ÖNHIKI-t csak akkor vehetik igénybe,
ha a Vízművek Zrt-vel vagyonkezelői jogviszonyt létesítenek a közművekre vonatkozóan. Ez
kifejezetten a hátrányos helyzetű önkormányzatok kérésére történő rendelkezés, így a
határozati javaslat „igen” szavazat leadását javasolja.
Babák Mihály polgármester: Azért, hogy valaki ÖNHIKI-t kapjon a vagyonkezelői jogát át
kell adnia egy cégnek aki soha nem végezte ezt megfelelően.
Az előterjesztésben szereplő 4. napirendre vonatkozó határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-65/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 8 óra 30 perckor tartandó
közgyűlésének 4. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a
meghatalmazott képviselőjét, hogy a 4. napirend szavazásánál „igen” szavazatot
adjon le.
Határidő:
2010. január 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 11 órakor
tartandó rendkívüli közgyűlésének napirendjei
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A Vízművek Zrt. 2010. január 18-án 11 órakor
újabb közgyűlést tart. A képviselő-testületnek felhatalmazást kell adni Babák Mihály
polgármester és/vagy Besenczy Zoltán alpolgármester és/vagy Kiszely Mihály alpolgármester
és/vagy Dr. Melis János jegyző részére.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő képviseletre vonatkozó határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
6/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18án de. 11 órakor (határozatképtelenség esetén 12 órakor) kezdődő rendkívüli
közgyűlésén való részvétellel meghatalmazza Babák Mihály polgármestert
és/vagy Besenczy Zoltán alpolgármestert és/vagy Kiszely Mihály alpolgármestert
és/vagy Dr. Melis János jegyzőt. E meghatalmazás a tanácskozási és
döntéshozatali jogra is kiterjed.
Határidő:
2010. január 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

-7Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A közgyűlés 1.) napirendi pontja korábbi
határozatok hatályon kívül helyezéséről illetve a változásbejegyzési kérelem visszavonásáról
szól. A Vízművek Zrt. október 15-i közgyűlésén megemelte az alaptőkét. Az Igazgatóság
ennek megfelelően az Alapszabály módosítását benyújtotta a Cégbíróság felé aki
hiánypótlásra utasította a társaságot és kérte annak igazolását, hogy a vállalt pénzbeli
hozzájárulások befizetése megtörtént. Mivel az alaptőke emelésben részes önkormányzatok
még nem telesítették maradéktalanul a pénzbeli hozzájárulást csak erre vonatkozó
kötelezettségvállaló nyilatkozatot tettek, szükséges a határozatok hatályon kívül helyezése és
a változásbejegyzési kérelem visszavonása. A korábban elfogadott közgyűlési határozatokhoz
képest jelentős változást nem tartalmaz, így annak támogatása indokolt.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1. napirendre vonatkozó
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
7/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 11 órakor tartandó közgyűlésének
1. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy az 1. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. január 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogi előadó: A 2.) napirendi pont a Társaság alaptőkéjének
felemeléséről szól. Mivel a 2009. október 15-i közgyűlésen az önkormányzat képviselője
„tartózkodás” szavazatot adott le, most is „tartózkodás” szavazat leadását javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az önkormányzat számára nem jelent hasznot az alaptőke
emelés, a lazább gazdálkodásra ad lehetőséget.
Az előterjesztésben szereplő 2.) napirendre vonatkozó határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
8/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. január 18-án de. 11 órakor tartandó közgyűlésének

-82. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét,
hogy az 2. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. január 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-vel a belterületi zöld
felületek és területek ápolása tárgyában kötött megállapodás módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az önkormányzat és a KOMÉP Városgzadálkodási Kft. között
megállapodás megkötésére került sor a belterületi zöld felületek és területek ápolása
tárgyában. A megállapodás kiegészítése szükséges azzal, hogy a KOMÉP Kft. feladatkörét
képezze a kandeláberek karbantartási, javítási és pótlási munkálataival.
Babák Mihály polgármester: Az izzócsere is a KOMÉP Kft. feladata és nem a TIVI Kft-jé.
A Kossuth téren nem kerülnek cserére a kandeláberek mert a városrehabilitációs pályázatban
szerepel a térvilágítás. A vásártér környékén szükséges a csere. A díszkivilágítás sem volt
eddig a megállapodás része.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
9/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft-vel a belterületi zöld felületek és területek ápolása
tárgyában kötött megállapodás módosítását elfogadja a mellékelt előterjesztés
szerint.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás módosításának
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.

-94.) napirendi pont: Szarvasi Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A Kajak-Kenu Club pályázni kíván 50 mFt-ra. Pályázni fog a
Körös-szögi Nonprofit Kft., a Gyógy-Termál Kft. és a Kajak-kenu Club. Az FVM a pályázat
elbírálója. Önerő nélküli a pályázat. A tervek aktualizálásra kerültek, érvényes építési
engedéllyel rendelkeznek.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
10/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szarvasi Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club (székhely: 5540-Szarvas
Erzsébet Liget, képviseli: Dobruczky Zsolt elnök) pályázatot nyújtson be a
kezelésében lévő szarvasi belterületi 5324/5. és 5324/1. hrsz-ú ingatlanokat érintő
ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshelyek és turistaházak kialakítása
tárgyában a 150/2009.(XI.6.) FVM rendelet alapján a Nemzeti Diverzifikációs
Program keretében és a pályázati támogatás elnyerése esetén a projektfejlesztést
végrehajtsa.
A Képviselő-testület a projekt megvalósítást követő minimum az előírt
üzemeltetési kötelezettség lejártáig biztosítja az egyesület részére az ingatlanok
használatát, egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy a pályázat elnyerése esetén a
vízitelep üzemeltetésére megkötött megállapodás kiegészüljön azzal, hogy az
egyesület az ingatlanokat ifjúsági turizmushoz kapcsolódó szálláshely
biztosítására is hasznosíthatja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. január 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Víziszínpad beruházásához kapcsolódóan a tervellenőri
közbeszerzési szakértői – műszaki ellenőri feladatok ellátása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

és

a

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Víziszínpad nyertes pályázatával
kapcsolatban a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás indításához
szükséges kiválasztani a szakértői szolgáltatásokat ellátó céget. Elsőként a generál
tervellenőrző cég kiválasztása szükséges.

- 10 A hatályos jogszabályok szerint a kiviteli tervet tervellenőrrel jóvá kell hagyatni és csak ezt
követően indítható a közbeszerzési eljárás. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése
alapján három cégtől került sor ajánlatkérésre. Az ünnepek miatt határidőre egyik ajánlat sem
érkezett meg. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosított határozati javaslatot
fogalmazott meg.
Babák Mihály polgármester: Telefonon megkeresték a felkért cégeket?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Igen, de a felkérésben az szerepelt, hogy
postai úton vagy személyesen kell leadni az ajánlatokat. Postai úton feladták, de nem érkeztek
meg az ajánlatok. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság január 7-én ismét összeül és az
addig beérkező ajánlatokat felbontaná. A képviselő-testület felhatalmazást adna a
bizottságnak az ajánlatok bontására és a legkedvezőbb ajánlatot tevő kiválasztására.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a kiosztott anyagban
szereplő módosított határozati javaslatot támogatta.
Babák Mihály polgármester: Az 1.) sz. módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
11/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Körösszögi kistérség kulturális és szellemi értékeire épülő rendezvényeihez, turisztikai
célú infrastrukturális háttér fejlesztése” c. DAOP-2.1.1./C-2008-0004
pályázatában szereplő Víziszínpad kiviteli terveinek generál tervellenőrzésére
árajánlatokat kér a következő cégektől:
Construct-Plan Kft. (5600 Békéscsaba, Gábor Áron u. 9. sz.)
Novodomszki és Társa Bt. (5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2. sz.)
L. Kofrage Kft. (5661 Újkígyós, Kossuth u. 64. sz.).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot,
hogy a 2010. január 7. 13.00 óráig beérkező árajánlatok közül a legkedvezőbb
ajánlatot tevő cégtől a szerződéskötésig kérje meg a szakmai alkalmassági
dokumentumokat (tervellenőri jogosultság igazolása) és a teljesített
referenciamunkáról szóló nyilatkozatokat. Amennyiben a szükséges
dokumentumokat a szerződéskötésig nem nyújtja be a cég, abban az esetben a
Regionális Színház Nonprofit Kft. a felállított sorrend szerint a második
legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel köti meg a szerződést.
A Képviselő-testület utasítja Csasztvan Andrást, a Regionális Színház Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy a generál tervellenőrzésre a legkedvezőbb ajánlatot tevő
céggel kösse meg a szerződést.
Határidő:
2010.január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető

- 11 Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A 2.) sz. határozati javaslat arra
vonatkozik, hogy a közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőrzést végző céget is ki kell
választani. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság három helyről kért árajánlatot.
Mindhárom ajánlat határidőre beérkezett. A módosított határozati javaslatban szerepelnek a
vállalási árak, mely mindegyike sokkal magasabb mint a rendelkezésre álló összeg.
Hodálik Pál képviselő: Kéri a képviselő-testületet hatalmazza fel a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságot az ártárgyalás lefolytatására.
Babák Mihály polgármester: Kéri, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke is legyen
jelen a tárgyaláson.
A 2.) sz. módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
12/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Körösszögi kistérség kulturális és szellemi értékeire épülő rendezvényeihez, turisztikai
célú infrastrukturális háttér fejlesztése” c. DAOP-2.1.1./C-2008-0004
pályázatában szereplő Víziszínpad közbeszerzési szakértői és műszaki ellenőri
feladatainak elvégzésére kért árajánlatokat megismerte, melyek a következőek:
Ajánlattevő
Közbeszerzési szakértés
Thermál-BER Kft.
nettó 1.760.000,- Ft
BÁTERV Kft.
nettó 2.000.000,- Ft
Pintér Lajos
nettó 1.900.000,- Ft

Műszaki ellenőrzés
Összesen
nettó 5.600.000,- Ft nettó 7.360.000,- Ft
nettó 6.000.000,- Ft nettó 8.000.000,- Ft
nettó 6.000.000,- Ft nettó 7.900.000,- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot,
hogy a 2010. január 7. 13.00 órakor tartandó rendkívüli ülésén az ajánlattevőkkel
tárgyaljon a vállalási árak mérséklése érdekében (a pályázatban szereplő keretre
tekintettel).
A Képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot,
hogy a beérkező árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő cégtől a
szerződéskötésig kérje meg a szakmai alkalmassági dokumentumokat
(tervellenőri jogosultság igazolása) és a teljesített referenciamunkáról szóló
nyilatkozatokat. Amennyiben a szükséges dokumentumokat a szerződéskötésig
nem nyújtja be a cég, abban az esetben a Regionális Színház Nonprofit Kft. a
felállított sorrend szerint a második legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel köti meg
a szerződést.
A Képviselő-testület utasítja Csasztvan Andrást, a Regionális Színház Nonprofit
Kft. ügyvezetőjét, hogy a közbeszerzési szakértői és műszaki ellenőri feladatainak
elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot tevő céggel kösse meg a szerződést.
Határidő:
2010.január 31.

- 12 Felelős:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető

Babák Mihály polgármester: A beruházást fel kell pörgetni mert 1 év már elveszett.
Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Integrált Városfejlesztési Stratégia és Elő-akcióterületi Terv elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A mai napon kell benyújtani a
városközpont fejlesztésére vonatkozó pályázatot. Ahhoz, hogy a pályázatot a város
benyújthassa, szükséges, az Integrált Városfejlesztési Stratégia elfogadása azzal, hogy az
abban szereplő Antiszegregációs tervet valamint az elő-akcióterületi Tervet nem változtatta
meg.
Babák Mihály polgármester: Az aktualizálásnak ára van?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A képviselő-testület döntött arról, hogy 500
eFt+ÁFA összeget fizet a Gekko Consulting Kft-nek az anyagok átdolgozásáért.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
13/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” c. DAOP 5.1.2/A pályázat
kötelező mellékleteként csatolandó, aktualizált Integrált Városfejlesztési
Stratégiát megismerte és elfogadja, az Antiszegregációs terv változatlanul
hagyása mellett.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

- 13 Határidő:
Felelős:

2010. január 5.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A 2.) sz. határozati javaslat az Előakcióterületi Terv elfogadásáról rendelkezik.
Babák Mihály polgármester: Kimaradt a „Csalóköz” belső része. Itt várhatóan a
tulajdonosok felhergelik majd a bérlőket. A tulajdonosok semmilyen aktivitást nem mutattak
a közvilágítás, járdaépítés során. Forrás hiány miatt maradt ki a Mitrovszky-kastély felújítása.
Nem maradhat ki a bíróság homlokzatának felújítása és a piac kiszolgáló létesítményeinek
megépítése. A termálvíz bevezetése is elmarad forráshiány miatt. A Kossuth L. utca, Deák F.
utca, Fő tér, Templom tér felújítása benne van, de a Kacsa-tóhoz vezető út már nincs. A Béke
u. 1-3. sz. alatti volt bank épületének felújítása is szerepel a pályázatban. Itt kerülne
elhelyezésre az okmányiroda, a hatósági, igazgatási feladatok. A Mitrovszky-kastélyra meg
kell próbálni pénzt szerezni, hogy idővel a titkárság, a pénzügyi osztály átköltözhessen.
A Kossuth L. utcán két csővezeték halad. Az egyik a víztoronyba táplálta a vizet. Ezt fel
kellene újítani, mert probléma esetén használni lehetne. Tervezve volt, hogy a
szennyvízcsatornát a Kossuth tértől a Deák F. utcáig meg kell csinálni. Mindenki be van
kötve hátulról a Szabadság utcai vezetékre, így ez elmaradhat.
Földesi Zoltán képviselő: A parkoló óráknak is helyet kell biztosítani.
Babák Mihály polgármester: Ezen is gondolkodni kell. A Kossuth utcán csökkenni fog a
parkolási lehetőség. Nem lehet megengedni, hogy a boltosok megérkeznek és nem lehet
megállni az utcában.
A koncepcióban szerepel még a „kis Árpád” homlokzatának felújítása. Kész terv van a
szállodára vonatkozóan. Az ÁFÉSZ nem mozog ebben a dologban, csak a „kis Árpád” a
városé.
Galambos Imre képviselő: A Kossuth utcán a város közepén egy ingatlan szennyvíz
elvezetése nem megoldott. Szikkasztás van a város közepén. Ennek a 4 lakásnak a kisajátítása
folyamatban van? Macskák tömege futkározik, minősíthetetlen viselkedés folyik.
Babák Mihály polgármester: A 4 lakás a zenepavilon helyén van, kezdeményezte a
képviselő-testület a kisajátítást.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület döntött az ingatlan megvásárlásáról, melyre
elutasító válasz érkezett a tulajdonosoktól. Ezt követően a képviselő-testület megbízta a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot azzal, hogy keressen jogi képviselőt a kisajátítás
lebonyolítására. A januári soros ülésre előterjesztésre kerül a Dr. Gyebnár Ügyvédi Iroda
megbízása.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot. A kisajátítási eljárás lebonyolítására a bizottságnak más javaslata is van.

- 14 Dr. Melis János jegyző: Ez az ügyvédi iroda volt az, aki az elmúlt 20 évben ilyen ügyekben
leginkább mozgott. Be lehet vonni más ügyvédi irodákat, de nem biztos, hogy érteni fogják a
dolgukat.
Babák Mihály polgármester: Az ÁFÉSZ-tól kérte, hogy adjanak el egy közt a 60 lakás alatti
üzletekből. Így egy átjárón keresztül meg lehetne közelíteni a belső udvart. Eddig nem
érkezett válasz. A Vízművektől is kérte a város az ingatlant de ők sem nyilatkoztak. Ez
korábban a városé volt, de beszállt a törzsvagyonba ezért vissza kell vásárolni. Egy állandóan
folyó díszkutat kellene építeni amiből a gyógyvíz folyna. Így aki gondolja hazaviheti saját
felelősségére.
Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
14/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” c. DAOP 5.1.2/A pályázat
kötelező mellékleteként csatolandó Elő-akcióterületi Tervet megismerte és
elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
2010. január 5.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.

7.) napirendi pont: Orosházi úti kerékpárút közbeszerzési feladatainak ellátására és
műszaki ellenőrzésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Az Orosházi kerékpárút közbeszerzési szakértői és
műszaki ellenőri tevékenységének elvégzésére vonatkozóan a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság javaslata alapján három cégtől kért ajánlatot a hivatal. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatokat és a legkedvezőbb ajánlatot adó WORKMETALL TRANS Kft-t javasolja a bizottság elfogadásra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.

- 15 Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatát tartalmazza a
kiosztott anyagban szereplő módosított előterjesztés.
Babák Mihály polgármester: A módosított előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
15/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP3.1.2/A-09-2009-0009 azonosító számú „Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvast
Orosházával összekötő 4404 jelű út mentén” című nyertes pályázat közbeszerzési
feladatainak ellátására (lebonyolítás) és műszaki ellenőrzésére megbízza a
WORK-METALL TRANS Kft.-t (5553 Kondoros, Csabai u. 49. sz.) az
ajánlatában foglalt összesen bruttó 3.000.000,-Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
megbízási szerződés aláírása 2010. január 8.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: „Közösségi közlekedés fejlesztése” című pályázat
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A közösségi közlekedés fejlesztése pályázat kapcsán ki
kell kérni a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ véleményét. A nyilatkozatban
leírták, hogy a Magyar Közút Zrt-vel konzorciumi megállapodást kell kötni az
önkormányzatnak. A megállapodás hasonló mint amit Gyomaendrőddel és Hunyával kötött az
önkormányzat.
Babák Mihály polgármester: A pályázatnál plusz pontot jelentenek ezek a megállapodások.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
16/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP2009-3.2.1/A „Közösségi közlekedés fejlesztése” címen meghirdetett pályázathoz
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kapcsolódóan konzorciumi megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt.vel.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a konzorciumi megállapodás
aláírására.
Határidő:
2010. január 6.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a fürdő fejlesztésére
pályázat benyújtása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A Kajak-Kenu Club, a Körös-szögi Nonprofit Kft. mellett a
Gyógy-Termál Kft. is szeretne pályázatot benyújtani.
Megkérdezi Dr. Demeter László ügyvezetőt, milyen fejlesztést szeretne a pályázat keretében
megvalósítani.
Dr. Demeter László ügyvezető: Egy kültéri gyógymedence, családi medence vízforgatóval,
finn szauna ház, jakuzzi és egy merülő medence kerülne megépítésre. Ezzel kompletté válna a
fürdő.
Babák Mihály polgármester: A „Csalóközt” a fürdőhöz kell beapplikálni valamilyen
módon. Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
17/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 173/2009. (XI.17.) számú
közleményében meghirdetett „A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a
turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes
feltételeiről” című felhívása alapján pályázatot nyújt be a „4.célterület: meglévő
önkormányzati üzemeltetésű közfürdő fejlesztése”területhez kapcsolódóan, a
150/2009.(XI.6). FVM rendelet alapján, a Szarvasi Városi Fürdő fejlesztésére. Az
Önkormányzat a maximális 200.000 euró támogatási összegre nyújtja be
pályázatát. Felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, a pályázat
benyújtásával összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 15.

- 17 Felelős:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
18/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Vidékfejlesztési Hivatal 173/2009. (XI.17.) számú közleményében meghirdetett
„A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” című felhívása
alapján a „4.célterület: meglévő önkormányzati üzemeltetésű közfürdő
fejlesztése”területhez kapcsolódóan benyújtott pályázaton belül a Szarvasi Városi
Fürdő fejlesztésére vonatkozóan ,a pályázathoz szükséges teljes körű szakmai
előkészítés, és lebonyolítás biztosítására utasítja a Szarvasi Gógy-Termál Kft
ügyvezetőjét, Dr. Demeter Lászlót.
Felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a határozati javaslattal
összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
19/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Vidékfejlesztési Hivatal 173/2009. (XI.17.) számú közleményében meghirdetett
„A Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről” című felhívása
alapján „4.célterület: meglévő önkormányzati üzemeltetésű közfürdő fejlesztése”
területhez kapcsolódóan, a 150/2009.(XI.6). FVM rendelet alapján, a Szarvasi
Városi Fürdő fejlesztésével kapcsolatos engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésével, a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szarvas-Városterv Kft.-t (5540.

- 18 Szarvas, Deák F.u.2.) bízza meg, és szerződést köt vele nettó 800 000Ft + ÁFA,
azaz bruttó 1.000.000,-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a tervezési szerződés
aláírására és a szerződéskötéssel kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) napirendi pont megtárgyalását.
10.) napirendi pont: Szarvas, Bethlen Gábor utcai lakótelep közvilágítás bővítése
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A városban lévő lakótelepek
közbiztonságának növelése érdekében a 2010. évi költségvetésben szabad tartalék terhére
5.000.000,-Ft-os keretösszeg kerülne beállításra közvilágítás bővítésére.
Babák Mihály polgármester: Ezt az összeget a városnak kell felügyelni. A Bethlen G. utcai
lakótelep, a Béke lakótelep is sötét. A KOMÉP Kft-t kell megbízni ennek rendezésével. A
Petőfi utcai udvarbelső magántulajdon így arról nem gondoskodhat a város. A Hunyadi utcai
lakótömbben vannak önkormányzati bérlakások, így ott megoldható.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
20/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közbiztonság növelése érdekében a városban lévő lakótelepek közvilágításának
bővítésére/kialakítására a 2010. évi költségvetés terhére 5.000 eFt keretösszeget
hagy jóvá.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
közvilágítási hálózat bővítését megrendelje.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.

- 19 11.) napirendi pont: Az inkubátorház termál hőellátásával kapcsolatos hálózat fejlesztési
hozzájárulás
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az ipartelepen a BAREX Kft. távhő ellátást szolgáltat.
Közműfejlesztési hozzájárulást kér ahhoz, hogy termálvízzel fűtse az épülő csarnokot.
Bizottsági ülésen az volt a vélemény, hogy építse ki a vezetéket a csarnokig és ha szükséges
akkor majd vásárol a város termálvizet. Az önkormányzat sem kért az intézményektől
hozzájárulást. A Liget-kempinghez bevezetésre került, aminek költsége megtérül a fűtési
számlában. Egyforma mércével kell mérni. Véleménye szerint ne fizessen a város
közműfejlesztési hozzájárulást mert ez már elszemtelenedés. Korábban a közvilágításra kértek
pénzt, most pedig a termálvezetékre. A közműfejlesztési hozzájárulás megfizetésének
elutasítását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
21/2010.(I.05.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése inkubátorház építésével” című
pályázat keretében megvalósuló Inkubátorház termál hőenergia ellátásához
szükséges, a BAREX Kft. által megvalósítandó távvezeték kiépítésével
kapcsolatos hálózatfejlesztési hozzájárulás bruttó 625.000 Ft-os költségét nem
biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozattal
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: Bejelentések
Babák Mihály polgármester: Két képviselő (Dr. Molnár Mihály és Dr. Bagi László) nem
veszi fel a költségtérítést. Ez szíve joga, megteheti, de a többi képviselőre ez rossz fényt vet.
Személy szerint nem vesz fel költségtérítést. A tiszteletdíjat csökkentette a képviselő-testület.
A költségtérítés a költségvetést lényegesen kímélve került kifizetésre. Rendezni kellene ezt a
helyzetet.
Dr. Bagi László képviselő: Nem fog benzin számlákkal rohangálni. Ezt megalázónak tartja.
Ez egy áldöntés, kifelé egy mutatvány, közben pedig csak a járulékkal kerül kevesebbe. Ez
egyáltalán nem szabályos. A polgármester úr sem szeret szabálytalan dolgokat csinálni – ezt
gyakran hangoztatja is. Nehéz lenne számára ál üzemanyag számlákat beszerezni.
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Babák Mihály polgármester: Kéri, ne keverje bele ebbe a dologba és ne bíráljon másokat
amikor a maga dolgában kell nyilatkoznia. Valódi számlákat írt alá.
Dr. Bagi László képviselő: Az üzemanyagot amiről a számla szól nem az önkormányzati
munkához használják fel a képviselők. Miért kell kényszeríteni a képviselőt arra, hogy
ilyeneket szerezzen be.
Földesi Zoltán képviselő: Mindenki maga dönti el, hogy kell-e neki vagy sem az a pénz ami
jár. Két-három számlát össze lehet gyűjteni 1 hónap alatt. Személy szerint április 25-ig nem
vehet fel költségtérítést.
Babák Mihály polgármester: A törvény lehetőséget ad arra, hogy a képviselő tiszteletdíjat
kapjon és különböző költségei megtérítésre kerüljenek. Teljesen törvényesen működik,
kímélve a városi költségvetést.
Földesi Zoltán képviselő: Miért került ez most a képviselő-testület elé?
Babák Mihály polgármester: Azért, mert két képviselő költségtérítésének dolga lóg.
Földesi Zoltán képviselő: Híresztelik ezt valahol, hogy ők nem veszik fel a költségtérítést?
Dr. Bagi László képviselő: Senkinek nem híreszteli.
Földesi Zoltán képviselő: Karsai József országgyűlési képviselő sem vesz fel egy fillért sem
azért mert képviselő. Ez állampolgári joga.
Babák Mihály polgármester: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke készített egy
korrekt előterjesztést ami kiosztásra került a testületi ülésen. Két képviselő elkezdte csinálni a
fesztivált ami ebben a testületben eddig nem volt szokás. A hivatal vezetőiről otromba cikkek,
hozzászólások jelentek meg a médiában azért, mert két képviselő felbújtotta a testületet.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi Bizottság folyamatosan figyelemmel kíséri a számlák
jogosultságát. Minden számlán fel kell tüntetni, hogy mivel kapcsolatban került
felhasználásra. Nem mind üzemanyagszámla, nagyon sok alapítványi bál, rendezvény
támogatására vásárolnak a képviselők kisértékű eszközöket, tombolatárgyakat.
Dr. Melis János jegyző: Teljesen szabályos rendszer. Ezt nem itt találták ki, hanem az
országban sok helyen alkalmazzák. Előzetes norma kontroll alá vetette a város.
Babák Mihály polgármester: Kéri a jegyzőt kérje fel a két érintett képviselőt a probléma
rendezésére.
Dr. Bagi László képviselő: A jutalmazást nem tartotta helyénvalónak. Nagyon rosszul
csengett össze a 13 millió forint elvonásával. Jobban át kellett volna gondolni. A tárgyalást
megelőző percekben került kiosztásra. Nem az a két személy okozta a negatív visszhangot aki
nem szavazta meg, hanem maga a tény ami történt. Meg lehetett volna csinálni egyszerűbben.
A bizottságokon át kellett volna futtatni.
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Babák Mihály polgármester: Ez a Pénzügyi Bizottság privilégiuma. Ebben a kérdésben csak
a bizottságnak van joga előterjeszteni.
Dr. Bagi László képviselő: Ennél kisebb dolgokat is meg szoktak tárgyalni a bizottságok. A
jelenlegi gazdasági viszonyok közepette felzaklatta a lakosságot ez a kérdés.
Babák Mihály polgármester: Az iskoláknál is kifizetésre került amire lehetőség volt,
amennyiben megtakarítottak erre pénzt.
A képviselő-testület minden évben megtette ezt a gesztust a hivatalával. Ez jóval kevesebb
annál amilyen összegeket az országban kifizettek jutalomként.
Földesi Zoltán képviselő: Aki egy forintot is felvesz ebben az országban azt irigylik és
keresetlen szavakkal illetik. Nem kel tv híradót nézni, újságot olvasni, telefonálókat ilyen
ügyekben meghallgatni. A politika is hergeli ezt a helyzetet. Szarvason nincs rossz világ, a
polgármester megérdemli a négy havi jutalmat.
Dr. Melis János jegyző: Békéscsabán sokkal több jutalmat osztottak a városházán, mégis
Szarvas került a középpontba a jutalmazással kapcsolatban.
Babák Mihály polgármester: Nemcsak a 4 vezető kapott jutalmat, 5 mFt elosztását és
kifizetését a dolgozók között a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság engedélyezi majd.
A projekt pénzekről szóló kimutatás is kiadásra került. Nincs eltitkolva semmi, ezek a pénzek
szerepelnek a pályázatokban. 5%-ba kerül az a bér ami így kifizetésre került. A pedagógiaiszakmai uniós pályázatoknál is van menedzsment költség.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A reálszférában előre kell kifizetni a pénzt ezekre a
dolgokra.
Babák Mihály polgármester: A Városházán és az intézményekben is vannak akik többet
keresnek a polgármesternél.
Dr. Melis János jegyző: Nagyon nehéz műszaki szakembert találni a Városházára. Nem a
közigazgatás az, ahová ezek az emberek rohannak. Ahhoz, hogy versenyképes bért kapjanak
számolni kell ezzel a költséggel. Műszaki szakembert 300 eFt alatt nem lehet felvenni.
Babák Mihály polgármester: A Városházán minden kifizetés teljesen törvényesen történik.
Kozák Imréné képviselő: A Megyegyűlésben fel sem merül olyan probléma, hogy
képviselő-testület elé visznek egy-egy kérdést. Eldöntötték a képviselők, hogy bizottsági
hatáskörbe tartozik és soha nem döntenek közbeszerzési ügyekről, pénzügyekről, eldönti az
adott bizottság.
Babák Mihály polgármester: Az elmúlt 8-10 év döntései igazolták helyességüket. Szarvas
atipikus mert megtett olyan lépéseket amiért fel is jelentették alkalmasint a vezetőket.
Működik a háziorvosi rendszer, az ügyelet, a védőnői szolgálat, a kistérség.
A Vajda Péter Gimnáziumot az országban nem jegyzik, pedig lehetne egy jó gimnázium. A
szakképzést és a gimnáziumot külön kell választani mert így lehet pénzt szerezni.

- 22 A képviselő-testület minden lehetőséget kihasznált és azután is ezt fogja tenni.
Dr. Bagi László képviselő: Ezt nem személyének kellene címezni, hanem publikálni kellene
a médiában, a sajtóban.
Babák Mihály polgármester: A vitát berekeszti. Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
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