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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. november 11-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál alpolgármester
Kiszely Mihály képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 7 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Giricz Katalin és Hetényi István képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 7 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirend az alábbi előterjesztéssel egészül ki:
- 1. sz. bejelentés: „Közösségi közlekedés fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges
megállapodás
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 7 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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Napirendi pontok:
1.) Háziorvosi tevékenységre vonatkozó Megállapodások módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) „Közösségi közlekedés fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges megállapodás
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Zárt ülés:
1.) „Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése az esélyegyenlőség
biztosításának érdekében” című projekt kivitelezési munkáinak elvégzésére kivitelező
kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Belterületi utak II. ütem – Vasút u. – Hunyadi u. – kivitelező kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Térfigyelő kamerák pótmunkái – szállító kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.

1.) napirendi pont: Háziorvosi tevékenységre vonatkozó Megállapodások módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A háziorvosok közül Dr. Tóth László, Dr. Tóth Sára és
Dr. Pálus Attila rendelési helyének változása miatt szükséges a megállapodások módosítása.
A feladatellátási szerződést ennek alapján szükséges módosítani.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 7 fő van jelen – 7 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:

-3633/2010.(XI.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező Dr. Tóth és Társa Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel kötött
Megállapodás módosítását megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. november 18.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 7 fő van jelen – 7 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
634/2010.(XI.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező Dr. Tóth Sára gyermekorvossal kötött Megállapodás
módosítását megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. november 18.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 7 fő van jelen – 7 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
635/2010.(XI.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező Dr. Pálus Attila és Társa Egészségügyi Szolgáltató Bt-vel
kötött Megállapodás módosítását megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. november 18.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.

-4-

1.) sz. bejelentés:

„Közösségi közlekedés fejlesztése” projekt megvalósításához szükséges
megállapodás
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A „Közösségi közlekedés fejlesztése” projekt
konzorciumi szerződésének aláírása után szükségessé vált további megállapodás megkötése a
három település és a Magyar Közút Zrt. között. Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság kiegészítést javasolt, mely szerint a 4.) pontban 15 nap helyett a
„konzorciumi vezető által meghatározott időpont” kifejezést kellene szerepeltetni.
Babák Mihály polgármester: Van jelentősége ennek a módosításnak? Mikorra kell
elkezdeni? Mi a jogvesztő határidő?
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Nincs ilyen. A befejezési határidő 2011. december 30.
Hodálik Pál alpolgármester: Nem javasolja a módosítást.
Hetényi István képviselő: Nem tartja szükségesnek a módosítást.
Babák Mihály polgármester: A 15 nap elegendő, nincs jelentősége a módosításnak. Meg
kell nézni, milyen veszéllyel jár ha nem kerül határidőre befejezésre.
Megkérdezi a képviselőket, eltekintenek-e a módosítástól.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosítástól eltekintenek.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 7 fő van jelen -7 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
636/2010.(XI.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP2009-3.2.1/A „Közösségi közlekedés fejlesztése” című projekt megvalósítására
megállapodást köt a Magyar Közút Nonprofit Zrt-vel és Gyomaendrőd, Hunya
Önkormányzatával.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő:
2010. november 12.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

-5Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
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