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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 30-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
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lohr Gyula képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Kiszel Pálné osztályvezető h.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Csasztvan András igazgató
Tóth Sándor vagyongazda
Balczó Sándor projekt felelős
Szabó Mihály szakértő

Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Giricz Katalin és Rejtő József 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.
Kiszely Mihály alpolgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a meghívóban szereplő napirendi pontokat
12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

-2Napirendi pontok:
1. Állásfoglalás a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezető testületeinek összetételéről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatására pályázat benyújtása, kapcsolódó
együttműködési megállapodások jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Háziorvosi praxisok támogatása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP-3.2.8/B számú pályázati kiírás
keretében benyújtandó pályázathoz történő fenntartói nyilatkozat kibocsátása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. A szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához önerő biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
7. A közösségi közlekedés fejlesztése és a belterületi utak felújítása beruházások
közbeszerzési feladatainak ellátására, műszaki ellenőrzésére és minősítési tervének
elkészítésére beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
(pótanyagként kerül kiküldésre)
8. A Gyomaendrődi úti kerékpárút pályázatának elkészítésére beérkezett ajánlatok
megtárgyalása
(pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9. Szarvas belterületi belvízrendezés megvalósítása érdekében a beérkezett tervezői
árajánlatok megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
(pótanyagként kerül kiküldésre)
10. „Szarvas város belterületi belvízrendezés IV-V-VI. ütem megvalósítása” –
közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
(pótanyagként kerül kiküldésre)
11. A PCP Zöldenergia Zrt. beruházási tervei a Gyomaendrődi Hulladéklerakó területén
Előadó: Dr. Melis János jegyző
(az anyag a 2010.04.22-i ülésre kiküldésre került)
12. Belterületi utak felújítása beruházásokhoz kapcsolódó nyilvánosság biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

-313. Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Állásfoglalás a Békés Megyei Vízművek Zrt. vezető testületeinek
összetételéről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Hováthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A köztulajdonban álló gazdasági társaságok
igazgatóságai és felügyelő bizottságai létszámát maximálta a jogszabály. Mindezek alapján a
Békés Megyei Vízművek Zrt. igazgatósága és felügyelő bizottsága létszámát is csökkenteni
szükséges. A Vízművek Zrt. azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy tegyen
javaslatot arra, hogy milyen elvek alapján kerüljön összeállításra a két testület. A delegálás
jogát eddig az a szindikátusi szerződés rendezte amelyben Szarvas Város Önkormányzata
nem szerződő fél, így a az önkormányzat képviselője a közgyűléseken ezen kérdésben mindig
tartózkodott. A határozati javaslat szerint a szabályokra nem kíván a képviselő-testület
javaslatot tenni és távol kíván maradni ettől a döntéstől.
Babák Mihály polgármester: Két település kivált a társaságból. Semmilyen szerződése nincs
az önkormányzatnak a Vízművek Zrt-vel. Nem tudni, hogy a felújításokra honnan lesz pénz
mert nem sikerült megtudni, hogy mennyi pénze van az önkormányzatnak a társaságnál. Több
éves elszámolatlan kérdések vannak. Javasolja, hogy az Állami Számvevőszéknél
kezdeményezzenek vizsgálatot e tekintetben. Az ármegállapítás problémakörével pedig a
Gazdasági Versenyhivatalhoz kell fordulni a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
304/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés
Megyei Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottsága és Igazgatósága összeállításának
lehetséges szabályaira nem kíván javaslatot tenni.
Megbízza a jegyzőt, hogy ezen döntésről értesítse a Zrt. vezérigazgatóját.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.

-42.) napirendi pont: Kábítószer prevenciós tevékenységek támogatására pályázat benyújtása,
kapcsolódó együttműködési megállapodások jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium az ESZA Kft.
megbízásából pályázatot hirdetett a kábítószer prevencióval foglalkozó szervezetek
prevenciós tevékenységeinek támogatására. A program keretében általános, célzott és javallott
prevenciós programok támogatására biztosítanak támogatási lehetőséget melyek illeszkednek
a nemzeti stratégiához. A támogatási mérték az összes költség 90%-a lehet, melyhez a
bekerülési költség 10 %-át szükséges önerőként biztosítani. A saját forrás legalább 50%-ának,
vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia. Szarvas Város
Önkormányzata a „Kábítószer Prevenciós Nap Szarvason” projekt keretében szeretné ezt a
támogatást felhasználni.
Együttműködő partnerek a Szarvasi Polgárőr Egyesület, a Nagycsaládosok Szarvasi
Egyesülete, Szarvas Város Közoktatási Intézménye, Szarvas Város Cigány Kisebbségi
Önkormányzata, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása. A pályázati támogatás vissza
nem térítendő támogatás.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
305/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által a
kábítószer-prevencióval foglalkozó szervezetek prevenciós tevékenységeinek
támogatására meghirdetett pályázati felhívására „Kábítószer Prevenciós Nap
Szarvason” címmel pályázatot nyújt be.
A pályázati cél megvalósításának teljes bekerülési költsége 1.000.000,-Ft, ebből a
pályázati támogatás összege 900.000,-Ft (90%), Szarvas Város Önkormányzata
által biztosított önrész összege 100.000,-Ft (10%), melyet Szarvas Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetése terhére biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt a pályázat benyújtásával
összefüggő intézkedések megtételére és az együttműködési megállapodás
aláírására.
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 5.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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3.) napirendi pont: Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete a Jókai u. 48. sz.
ingatlanra vonatkozó beruházás ügyében nyújtott be kérelmet. Fedett terasz építését tervezik
melyhez 200.000,-Ft támogatást kérnek az önkormányzattól.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
306/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete (5540 Szarvas, Jókai utca 48.) részére fedett
terasz megvalósítása céljából bruttó 200.000,-Ft támogatást nyújt az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozattal
összefüggő megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
A megállapodás megkötésére: 2010. május 15.
Határidő:

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Háziorvosi praxisok támogatása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A háziorvosi körzetek adatai alapján minden körzethez tartozik
külterület, ahol jelentős az idősek száma. A kijárás költségét nem fedezi az OEP. Három
hónapra praxisonként 150.000,-Ft egyszeri vissza nem térítendő pénzügyi támogatás
biztosítását javasolja az előterjesztés elszámolási kötelezettséggel.
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árakat megemelték, a város költségvetése elviseli ezt az összeget. Csak az alapszolgáltatásnál
kerül kifizetésre ez az összeg, csak a háziorvosok kapják, beleértve a gyermek háziorvosokat
is.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
307/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közfinanszírozott
egészségügyi alapellátási tevékenységet, Szarvas város területén ellátási
kötelezettséggel rendelkező, az önkormányzattal Megbízási Szerződéssel végző
házi gyermek és felnőtt háziorvosi praxisok működésének részbeni
finanszírozásához működési célú végleges és egyszeri 150.000,-Ft/praxis pénzügyi
forrást biztosít elszámolási kötelezettséggel 2010. május, június, július hónapra.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pénzeszköz átadásáról szóló
Megállapodások aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Érintett háziorvos
Határidő:
Értelem szerint

Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: A Szarvasi Álalános Művelődési Központ TÁMOP – 3.2.8/10/B számú
pályázati kiírás keretében benyújtandó pályázatához történő fenntartói
nyilatkozat kibocsátása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A SZÁMK Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom részt kíván
venni a „Múzeumok mindenkinek” Program oktatási-képzési szerepének erősítése című
pályázaton. A pályázat önerőt nem igényel, az elnyerhető támogatás összege 8.000.000,-Ft. A
pályázat célja a múzeum és az iskolák közötti partnerség erősítése iskolabarát
élményprogramok útján.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
308/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi támogatásáról
biztosítja a Szarvasi Általános Művelődési Központot és annak önálló jogi
személyiséggel rendelkező szervezeti egységét a Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom intézményegységet, a Szarvasi Általános Művelődési Központ által
benyújtani kívánt - TÁMOP -3.2.8/10/B számú - „Múzeumok mindenkinek”
Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázati kiírás
vonatkozásában.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Roszik Zoltán múzeumigazgató
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
309/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvasi
Általános Művelődési Központ - TÁMOP -3.2.8/10/B számú - „Múzeumok
mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című
pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatához az alábbi nyilatkozatot
bocsátja ki:
„Amennyiben a Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom a TÁMOP - 3.2.8/10/B „Múzeumok mindenkinek”
Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése”című pályázati
kiírás keretében sikeresen pályázik, a támogatott beruházással létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig Szarvas
Város Önkormányzata - mint a Szarvasi Általános Művelődési Központ
fenntartója - fenntartja és üzemelteti.
Vállaljuk, a projekt szakmai befejezésétől számított 5 évig, a támogatás
visszafizetésének terhe mellett, hogy a támogatásból beszerzett eszközök
rendeltetésében és tulajdonjogviszonyaiban változás nem történik, használatából
bármely szervezetnek jogtalan előnye nem származik.
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(beleértve kifejlesztett szolgáltatások és eszközbeszerzéseket is) a fenntartási
kötelezettség fennállása alatt a Támogató előzetes jóváhagyása nélkül nem
idegeníthető el, nem terhelhető meg, nem adható bérbe.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mellékelt
fenntartói nyilatkozat aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Roszik Zoltán múzeumigazgató
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: A Szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához önerő biztosítása
Előadó: Dr. Melils János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A képviselő-testület április 22-i ülésén a
napirendről lekerült a szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatára készített anyag. Mára
az előterjesztés annyiban változott, hogy a határozati javaslatba a pályázati útmutató szerint
bekerült, hogy az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény
működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal együttes ülés keretében tárgyalta az
előterjesztést. A tervező elkészült a hálózatbővítésre vonatkozó tervekkel melyek
engedélyezésre benyújtásra kerültek a hatósághoz. A rekonstrukciós munkák tervezete is
készen áll. A pályázatot a mai napon kell benyújtani.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: Együttes ülésen megtárgyalásra került az előterjesztés. A bizottsági
ülésre meghívást kapott minden képviselő, hogy elmondhassa véleményét, igényét a
tervezettel kapcsolatban. A bizottság a szennyvízhálózat bővítéssel érintett területeket
elfogadta. Elfogadta a bizottság a rekonstrukciós csomagot is, melyben a Szabadság utca
mellett 5 kisebb utca is szerepel ahol a vezetékek összetörtek.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-9310/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
pályázatot nyújt be a KEOP-2010-1.2.0./B egyfordulós pályázati kiírásra
„Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése” címmel.
A pályázat összköltségének nettó 1.498.543.201,- Ft-nak a 85%-át, azaz nettó
1.273.761.721,- Ft-ot a Környezet és Energia Operatív Program vissza nem
térítendő támogatási keretéből igényli meg. A pályázat megvalósításához
szükséges nettó 224.781.480,- Ft önerőt, -mely a teljes bekerülési költség 15%-aSzarvas Város Önkormányzata két forrásból kívánja finanszírozni.
A saját forrás összetétele:
 nettó 112.390.740,- Ft-ot az önkormányzat a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet
alapján az EU Önerő Alap támogatási keretéből igényli meg;
 nettó 112.390.740,- Ft-ot pedig az önkormányzat a 2010. évi
költségvetésében a felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Az önkormányzat vállalja, hogy amennyiben a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet
alapján az EU Önerő Alap támogatási keretéből igényelt támogatást nem kapja
meg, akkor a saját forrást teljes egészében a 2010. évi költségvetésének
felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Az önkormányzat nyilatkozik arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény
működtetésének fedezetét saját forrásból biztosítja.
Az önkormányzat továbbá dönt arról, hogy mivel a KEOP-pályázatban az ÁFA
nem elszámolható költség, így a teljes beruházásra vonatkozó 374.635.800,- Ft
összegű ÁFA-t a 2010. évi költségvetésének felhalmozási tartaléka terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a KEOP-pályázat és az EU Önerő
Alap igénylés benyújtására és a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
KEOP-pályázat benyújtására 2010. április 30.
Határidő:
EU Önerő Alap igénylés benyújtására legkésőbb 2010. október 1.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek, kérje fel a jegyzőt, hogy
levélben forduljon a Közútkezelő Kht-hoz mivel a Szabadság utca csatorna meghibásodása
ami veszélyt jelent a város működésében a 44. út napi 15.000 gépjármű forgalma miatt
következett be. A szennyvízvezetéket szétrázta a hatalmas forgalom. A kamerázás eredménye,
hogy 30-40 cm-el el vannak csúszva a csövek a Szabadság utca bizonyos szakaszain.
Amennyiben a levélre nem érkezi, válasz, úgy hatalmazza fel a képviselő-testület a jegyzőt,
hogy ez ügyben a kártérítési pert indítsa el.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a jegyzőt, hogy
levélben jelezze a Magyar Közút Zrt. felé, hogy a Szarvas, Szabadság utcán
áthaladó nagymértékű forgalom miatt a csatornahálózatban kár következett be,
egyben jelentse be az önkormányzat igényét a csatornahálózat helyreállítási
költségeinek megtérítésére.
A megállapodás elmaradása esetén felhatalmazza a jegyzőt kártérítési per
megindítására.
Határidő:
2010. június 30.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály pologármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: A közösségi közlekedés fejlesztése és a belterületi utak felújítása
beruházások
közbeszerzési
feladatainak
ellátására,
műszaki
ellenőrzésére és minősítési tervének elkészítésére beérkezett ajánlatok
megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A buszmegálló felújítására illetve a Vasút utca és a
Hunyadi utcák felújítására feltételes közbeszerzési eljárás kerülne kiírásra. A közbeszerzési
eljárás kiírásához a műszaki ellenőri és a közbeszerzési szakértői tevékenységre árajánlatokat
kért a hivatal a táblázatban feltüntetett három cégtől. A legkedvezőbb ajánlatot a Darvas és
Sipos Kft. adta mindkét rész vonatkozásában.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az ajánlatokat megtárgyalta.
Az Illés és Sipos Ügyvédi Iroda részére hiánypótlást írt elő a bizottság amit nem teljesítettek,
így ajánlatukat javasolja a bizottság érvénytelenné nyilvánítani. Javasolja a bizottság a Darvas
és Sipos Kft-vel megkötni a szerződést, mivel az alacsonyabb összegű ajánlatot is ez a cég
adta. A cég megfelelő referenciákkal rendelkezik a feladat elvégzéséhez.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
312/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP3.1.1/B-09-2009-0033 sz. „Szarvas város belterületi útjainak fejlesztése a 44-es
számú út és a belváros tehermentesítése” című nyertes pályázat közbeszerzési
feladatainak ellátására, műszaki ellenőrzésére és minősítési tervének
elkészítésével megbízza a Darvas és Sipos Mélyépítő Szolgáltató és tanácsadó
Kft.-t (1174 Budapest Melczer u. 13.) bruttó 6.937.500,-Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. május 03.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
313/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP3.1.2/A-09-2009-0015 azonosító számú, „Térségi összefogás a közösségi
közlekedés feltételeinek javításáért a Szarvasi Kistérségben” című nyertes
pályázat közbeszerzési feladatainak ellátására, műszaki ellenőrzésére és
minősítési tervének elkészítésére megbízza a Darvas és Sipos Mélyépítő
Szolgáltató és Tanácsadó Kft.-t (1174 Budapest, Melczer u. 13.) bruttó 6.125.000,Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
2010. május 03.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: A Gyomaendrődi úti kerékpárút pályázatának elkészítésére beérkezett
ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A KÖZOP kiírására pályázatot lehet benyújtani 1,2 és 3
számjegyű külterületi utak mentén építendő kerékpárutak építésére. A pályázati feltételeknek
a gyomaendrődi út felel meg. Az előterjesztés javasolja a pályázat benyújtását a Rózsási
majorig. A pályázat elkészítésére három cégtől kért a hivatal ajánlatot.
Hodálik Pál képviselő: A tervek elkészültek.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
314/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a KÖZOP „kerékpárutak fejlesztése” pályázati kiírásra, melyben a
Gyomaendrődi úti kerékpárutat szerepelteti a Rózsás majorig.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. május 3.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
315/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Gyomaendrődi út KÖZOP „kerékpárutak fejlesztése” pályázat megírásával
megbízza a GEKKO Consulting Kft. (1125. Budapest, Istenhegyi u. 39-61.) bruttó
150.000,-+ÁFA 3%+ÁFA sikerdíj vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. május 03.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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9.) napirendi pont: Szarvas belterületi belvízrendezés megvalósítása érdekében a beérkezett
tervezői ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A belvízrendezéshez új tervdokumentációk
megrendelése szükséges. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Mezőgazdasági
és Környezetvédelmi Bizottság tervezési programfelvételt tartott ahol megtárgyalta a
prioritási sorrendet. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság három ajánlatot kért be és ezzel
párhuzamosan állapotterv elkészítésére is ajánlatot kért. A legkedvezőbb ajánlatot a
TERVSTART Bt. tette. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja, hogy az ajánlati ár
csökkentése érdekében további tárgyalásokra kerüljön sor. Ennek eredményeként a
TERVSTART Bt. képviseletében Molnár Béla tervező közérdekű kötelezettség vállalást
jelentett be az állapotterv elkészítésére vonatkozóan.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság előterjesztés szerint
támogatja. A létesítési engedélyezésnél is sikerült még további árcsökkentést elérni.
Babák Mihály polgármester: A tervben kéri szerepeltetni a Mangolban a Kacsa-tónál a
csapadékvíz átemelőt.
Az előterjesztésben szereplő 1.) határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
316/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
város belterületi belvízrendezés további tervezésére beérkezett árajánlatok közül
a legkedvezőbb ajánlatot tevő TERVSTART Bt.-t (5600 Békéscsaba, Magyar u.
46. sz.) megbízza az ajánlatában foglalt bruttó 850,-Ft/fm díjnak megfelelően
összesen 11760 fm hosszban összesen bruttó 9.996.000,-Ft vállalási ár ellenében az
alábbi műszaki tartalom alapján a vízjogi létesítési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésével:
1.) Arany J. u. D-i oldala (Zalka M. u. – Bartók B. u. között)
2.) Arany J. u. É-i oldala (Zalka M. u. – Vajda P. u. között)
3.) Tessedik u. É-i oldala (Zalka M. u. – Deák F. u. között)
4.) Tessedik u. É-i oldala (Béke u. – Bagi J. u.)
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6.) Dózsa Gy. u. mindkét oldala (Kossuth u. – rét u.)
7.) Vajda P. u. mindkét oldala (Csatlakozik az útépítéshez – Tessedik
tanya között)
8.) Lehel u. mindkét oldala (Kis u. – Budai N. A. u. között)
9.) Budai N.A. u. mindkét oldala (Petőfi u. – Széchenyi u. között)
A teljes csatornahossz: 11.760 fm.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési
szerződés aláírására, továbbá a határozati javaslattal összefüggő intézkedések
megtételére.
Határidő:
Tervezési Szerződés aláírása: 2010. május 3.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
317/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
TERVSTART Bt. (5600 Békéscsaba, Magyar u. 46. sz.) által felajánlott Szarvas
Város belterületi belvízrendezéshez kapcsolódó állapotterv elkészítésére
vonatkozó tervezési munkát, mint közérdekű kötelezettség vállalást elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló
megállapodás aláírására.
Határidő:
Megállapodás aláírása: 2010. május 3.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
10.) napirendi pont: „Szarvas város belterületi belvízrendezés IV-V-VI. ütem
megvalósítása” közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Dr. Bagi László képviselő megérkezik az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A 400 mFt-os IV-V-VI. ütem
belvízberuházáshoz kapcsolódóan a közbeszerzési szakértő, műszaki ellenőr kiválasztására
közbeszerzési eljárás került lefolytatásra. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a
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megbízási szerződést ezzel a céggel javasolja megkötni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az ajánlatokat.
A kért hiánypótlásokat két ajánlattevő nem teljesítette, a legkedvezőbb ajánlatot az I.L.S.
2004. Bt. tette, így a bizottság ezzel a céggel javasolja a szerződés megkötését.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
318/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város belterületi belvízrendezés Iv-V-VI. ütem megvalósítása” című beruházás
közbeszerzési feladatainak ellátására (lebonyolítás) és műszaki ellenőrzésére
megbízza az I.L.S. 2004 Tanácsadó és szolgáltató Bt.-t (7761 Kozármisleny,
Munkácsy Mihály u. 47. sz.) az ajánlatában foglalt összesen bruttó 3.875.000,-Ft
vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Megbízási szerződés aláírása: 2010. május 03.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.
11.) napirendi pont: PCP Zöldenergia Zrt. beruházási
Hulladéklerakó területén
Előadó: Dr. Melis János jegyző

tervei

a

Gyomaendrődi

Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság úgy döntött, hogy meghívja a céget egy együttes bizottsági ülésre,
ahol ismertethetik elképzeléseiket.
Babák Mihály polgármester: Gyomaendrőd ódzkodik ettől a dologtól. Amennyiben jó a
cég, akkor a hulladéklrakó mellett vásárolhat a város egy darab földterületet ahol megengedi a
mű felépítését a Zrt-nek.
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feldolgozót. Új telephelyen nem működik.
Dr. Bagi László képviselő: A leírásban is az szerepel, hogy belül lenne a feldolgozó.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi a képviselőket, támogatják-e az együttes
bizottsági ülésre való felkérést.
A képviselő-testület tagjai az együttes bizottsági ülésre való felkérést támogatják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: Belterületi utak felújítása beruházásokhoz kapcsolódó nyilvánosság
biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a legalacsonyabb összegű
árajánlatot támogatta.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
319/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
belterületi utak felújítása pályázathoz szükséges nyilvánosság biztosítási
feladatainak elvégzésére a legkedvezőbb ajánlatot adó DIER JOB Bt-vel (5540
Szarvas, Ságvári u. 5.) köt szerződést a megajánlott bruttó 300.000,-Ft vállalási ár
ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
2010. május 03.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) napirendi pont megtárgyalását.
13.) napirendi pont: Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete pályázatot kíván benyújtani
a kábítószer prevencióval, egészségmegőrzéssel kapcsolatos programokra. A programok
lebonyolításának helyszíne a településrészi önkormányzat használatában lévő Jókai utca
107/A szám alatti ingatlan. A képviselő-testület hozzájárulása szükséges az ingatlan
bérbeadásához.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
320/2010.(IV.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy a Szarvasi településrészi Önkormányzat használatában lévő Szarvas,
Jókai utca 107. A. lh. I/8. szám alatti ingatlan bérbeadásra kerüljön a Szarvasi
Nagycsaládosok Egyesülete részére 2010. június hó 16. napjától 2011. június hó
15. napjáig.
A Képviselő-testület az ingatlan bérleti díját bruttó 25.000,-Ft/hó, azaz
huszonötezer forint/hó összegben állapítja meg, mely a felmerülő közüzemi
díjakat is tartalmazza.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, mint az ingatlan
tulajdonosának képviselőit a vonatkozó bérleti szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
a pályázati támogatás elnyerését követően azonnal
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály sk.
polgármester

Dr. Melis János sk.
jegyző
Hitelesítők:

Giricz Katalin sk.
Képviselő
Írásba foglalva: 2010. április 30.

Rejtő József sk.
képviselő

