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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. június 04-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László 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
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Kiszely Pálné osztályvezető h.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 16 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rejtó József és Galambos Imre képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont
kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirend az alábbi előterjesztésekkel egészül ki:
1.) sz. bejelentés: A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal közcélú foglalkoztatás
tárgyában kötendő megállapodás
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 16 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.) Gyomaendrődi kerékpárút pályázathoz önerő biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány támogatási kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Bejelentések
- A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal közcélú foglalkoztatás tárgyában
kötendő megállapodás
Zárt ülés:
1.) „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a
történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című nyertes pályázat kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Víziszínpad kivitelezőjének kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Közösségi közlekedés fejlesztése pályázat és belterületi utak II. ütemének fejlesztése
pályázat kivitelező kiválasztására irányuló ajánlati felhívások elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Gyomaendrődi kerékpárút pályázathoz önerő biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A gyomaendrődi kerékpárút anyaga elkészült. A
pályázati anyag tartalmazza a költségeket mely 189.500,-eFt, melynek 10%-át, 18.952.583,Ft-ot kell önerőként az önkormányzatnak biztosítani. Kéri az előterjesztés megtárgyalását és
elfogadását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A fenntartásához szükséges fedezettel rendelkezik majd a
város? Minden évben komoly költséget jelent a kerékpárút fenntartása
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Ugyanez a kérdés felvetődhet a többi útépítés esetében is. Ha jól megépítik akkor 10 évig nem
kell rá költeni csak a kaszálásra és a hódúrásra.
Dernovics László képviselő: A vállalkozások segítenek a hóeltakarításban.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Egy 4 km-es szakasz karbantartási költsége 1mFt+Áfa
összegbe kerül.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 443. sz. Szarvas-Gyomaendrőd közötti út mentén
építendő kerékpárút építési pályázat összköltségének – 189.525.583,-Ft-nak a 90%-át, azaz
170.573.000,-Ft-ot vissza nem térítendő támogatási keretéből igényli meg.
A pályázat megvalósításához szükséges 18.952.583,-Ft önerőt, - mely a teljes bekerülési
költség 10%-a, Szarvas Város Önkormányzata adott évi költségvetéseiben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadásához szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2010. június 15. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
400/2010.(VI.04.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 443. sz.
Szarvas-Gyomaendrőd közötti út mentén építendő kerékpárút építési pályázat
összköltségének – 189.525.583,-Ft-nak a 90%-át, azaz 170.573.000,-Ft-ot vissza
nem térítendő támogatási keretéből igényli meg.
A pályázat megvalósításához szükséges 18.952.583,-Ft önerőt, - mely a teljes
bekerülési költség 10%-a, Szarvas Város Önkormányzata adott évi
költségvetéseiben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. június 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. napirendi pont megtárgyalását.
2.) sz. napirendi pont:

Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány támogatási kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány évek óta rendezi a
trianoni megemlékezést. A megemlékezésen erdélyi és felvidéki testvértelepülések is részt
vesznek. Ellátásuk költségeinek fedezésére javasolja 150.000,-Ft támogatás biztosítását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
401/2010.(VI.04.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Történelmi
Emlékút Közalapítványt 150.000,-Ft támogatásban részesíti a trianoni
békediktátum aláírásának 90. évfordulója alkalmából szervezett megemlékezés
költségeihez való hozzájárulásként.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási
szerződés aláírására.
Határidő:
2010. június 04.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központtal közcélú foglalkoztatás
tárgyában kötendő megállapodás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: A Munkaügyi Központ lehetőséget biztosít közmunkás
foglalkoztatásra. Olyan személyek foglalkoztathatók így, akik rászorulók, de a RÁT
támogatásból a szabályok szerint kimaradtak.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
402/2010.(VI.04.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ
között megkötendő háromoldalú megállapodást megismerte, azt jóváhagyja.
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jóváhagyott megállapodás aláírására.
Utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a megállapodás aláírását követően
haladéktalanul intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából
történő megküldése iránt.
Határidő:
2010. június 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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:

Galambos Imre sk
képviselő
Írásba foglalva: 2010. június 4.

Rejtő József sk
képviselő

