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Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 02-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Lázár Zsolt képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 12 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Molnár Mihály 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: Az írásban kiadott napirendi pont az alábbi előterjesztéssel
egészül ki:
- A DAOP 1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése inkubátorház építésével”
című pályázat kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tervezési programfelvétel
lezárása és jóváhagyása
- Dél-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat
A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontot 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pont:

-21.) Decentralizált (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázatok önerő biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Dél-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” című pályázat
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) A DAOP 1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése inkubátorház építésével”
című pályázat kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tervezési programfelvétel
lezárása és jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Zárt ülés:
1.) „Szarvas Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” – kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) „Szarvas Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” –
kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lezárása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Decentralizált (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázatok önerő biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Öt pályázat előkészítése van folyamatban.
A pályázatok műszaki tartalmáról a képviselő-testület májusi ülésén döntött. A TEUT
pályázatnál 1.) sorszámmal a Kis-Lehel-Budai N.A.-Széchenyi utak burkolat-megerősítése,
felújítása szerepel bruttó 31.666.237,-Ft bekerülési költséggel, melynek 50%-a nyerhető el
támogatásként, 50% saját erő biztosítása szükséges.
Babák Mihály polgármester: Így a Vajda Péter utca, Vasút utca előkészítésére nem marad
pénz.
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:

-3324/2009.(VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/TEUT/2009 pályázati kiírásra „Szarvas, Kis-Lehel - Budai N.A.
- Széchenyi utak burkolat-megerősítése, felújítása” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 31.666.237,- Ft teljes
bekerülési költség 50%-át, azaz br. 15.833.118,- Ft-ot a vissza nem térítendő TEUT
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 15.833.119,- Ft összegű,
50%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére
Határidő:
2009. június 2.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Szintén a TEUT pályázatra kerülne benyújtásra a Juhász Gy.
u. (Szentesi út – Semmelweis I. u. között) burkolat-megerősítése, felújítása szintén 50% önerő
biztosításával.
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:
325/2009.(VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/TEUT/2009 pályázati kiírásra „Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi
út-Semmelweis I. u. között) burkolat-megerősítése, felújítása” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 33.730.035,- Ft teljes
bekerülési költség 50%-át, azaz br. 16.865.017,- Ft-ot a vissza nem térítendő TEUT
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 16.865.018,- Ft összegű,
50%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
2009. június 2.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: TEKI pályázatra a térfigyelő kamerák elhelyezése II. ütem
kerülne benyújtásra ahol 75% az elnyerhető támogatás mértéke, 4,5 mFt önerő biztosítása
szükséges.

-4Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A kamerákkal kapcsolatban felmerült, hogy
nem 18 mFt hanem 19mFt lenne a bekerülési összeg, így a biztosítandó önerő összege 4.750
eFt lenne.
Babák Mihály polgármester: A határozati javaslatban szereplő összeg módosítását
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az összeg módosítását 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot a
módosított összeggel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
326/2009.(VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/TEKI/2009 pályázati kiírásra „Közbiztonság növelése
Szarvason térfigyelő kamerák elhelyezésével II. ütem” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 19.000.000,- Ft teljes
bekerülési költség 75%-át, azaz br. 14.250.000,- Ft-ot a vissza nem térítendő TEKI
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 4.750.000,- Ft összegű,
25%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
2009. június 2.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A CÉDE pályázatra a Székely Mihály tér
rekreációs célú megújítása kerülne benyújtásra. Két focipálya, egy játszótéri blokk valamint
kültéri kondi termi eszközök kerülnének elhelyezésre. A pályázatban szerepel a tér teljes
parkosítása, közvilágítás kiépítése.
Babák Mihály polgármester: Az 5 mFt becsült költség.
Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-5327/2009.(VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/CÉDE/2009 pályázati kiírásra „Szarvas, Székely Mihály tér
rekreációs célú megújítása” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 20.000.000,- Ft teljes
bekerülési költség 75%-át, azaz br. 15.000.000,- Ft-ot a vissza nem térítendő CÉDE
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 5.000.000,- Ft összegű,
25%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 2.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az „Út a munkához” pályázat keretében
nyert támogatást az önkormányzat közcélú foglalkoztatásra. Ehhez kapcsolódóan a munkások
anyag- és eszközei kerülnének megvásárlásra.
Babák Mihály polgármester: Kéri leltár készítését arról, hogy korábban milyen eszközök
kerültek megvásárlásra.
Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
328/2009.(VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/CÉDE/2009 pályázati kiírásra „A helyi önkormányzat közcélú
foglalkoztatásához kapcsolódó anyag-, és eszközbeszerzések” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 10.000.000,- Ft teljes
bekerülési költség 75%-át, azaz br. 7.500.000,- Ft-ot a vissza nem térítendő CÉDE
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 2.500.000,- Ft összegű,
25%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
2009. június 2.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

-6Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A pályázati kiírás úgy fogalmaz, hogy már
25% ÁFA tartalommal kell elkészíteni a költségvetéseket.
Babák Mihály polgármester: A megnyert pályázatok 5%-al emelt önerejét az
önkormányzatnak kell vállalni. Ennek fedezete nem szerepel a költségvetésben.
Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt a nyertes pályázatok ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A belterületi utak felújítására benyújtott
pályázat nyert. Ebben szerepelt a Vajda P. utca felújítása, szélesítése, a Tessedik utca
valamint az Arany J. utca és Dózsa utca egy szakaszának útépítése továbbá a Simonyi szőlők
összekötő útjának megépítése is.
Szintén nyert a szakorvosi rendelő komplex kistérségi szakrendelővé fejlesztése.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Dél-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
című pályázat
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 építéséhez szükséges telekrész
megvásárlására vonatkozik az előterjesztés. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. ajánlatot tett
1.500,-Ft/m2 összegért értékesítené a területet, amit sikerült 1.200,-Ft/m2 árra lealkudni, az
INTEGRÁL Zrt. pedig 72.100,-Ft eladási áron.
Az önkormányzat által elfogadott önerő összegében ez már szerepel.
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:
329/2009.(VI.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
Kerékpárút fejlesztésre a 4404. sz. Szarvas-Orosházi összekötő út mellett
területet vásárol:
a Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1024 Budapest, Fényes Elek u. 7-13.) 371
helyrajzi számú ingatlanából 337 m2-+ÁFA, azaz bruttó 505.500,-Ft-os eladási
áron.
az Integrál Építő Zrt. (5540 Szarvas, Árpád u. 10.sz.) 3662/2 helyrajzi számú
ingatlanából 103 m2-t, 560,-Ft/m2+ÁFA, azaz bruttó 72.100,-Ft-os eladási áron.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételhez szükséges
szerződések aláírására.

-7Határidő:
Felelős:

2009. június 03.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A DAOP 1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése
inkubátorház építésével”című pályázat kiviteli terveinek elkészítéséhez
szükséges tervezési programfelvétel lezárása és jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A képviselő-testület döntött az Ipari park fejlesztése
inkubátorház építésével című pályázat tervdokumentációjának elkészítéséről. Janurik György
tervező kéri a tervezői program lezárását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A felsorolt vállalkozások között szerepel olyan is aki a
legnagyobb adósok listáján van.
Hetényi István képviselő: Nem volt ilyen kitétel.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az önkormányzat építi az inkubátorházat. A vállalkozások
megszondáztatásra kerültek, hogy ki szeretne beköltözni ebbe. A vállalkozók bérelnék a
területet. Most kerülnek majd meghirdetésre a kialakított helyek. A vállalkozók
véleményének hiányában a hivatalnak kellene a belső elrendezést elvégezni. A piac felé nincs
kötelezettség.
Babák Mihály polgármester: A kamat ketyeg, terheli a beruházást. Janurik György nagyon
lassan teljesít. Fel kell hívni a figyelmét a határidők pontos betartására.
Minden költségvetésnél nyilatkozni kell az apparátusnak, hogy átvizsgálta azt. Az az érzése,
hogy a képviselő-testület háta mögött manipulálják a beruházások költségvetését. Független
hivatali dolgozónak kell átvizsgálni.
Semmilyen információt nem lehet kiadni csak jegyzői engedéllyel. Minden információ érték.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
330/2009.(VI.02.) 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 kiviteli terveinek elkészítéséhez szükséges tervezési programfelvételt

-8lezárja , azt elfogadja és az elkészített vázlatok alapján felkéri a tervezőt a
végleges módosított engedélyes és kiviteli tervek elkészítésére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 12.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját.
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