Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Szarvas, Szabadság u. 25-27.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 14-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
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Kohut Andrásné főigazgató

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rejtő 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 9 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 napirendi pont az alábbi előterjesztéssel egészül
ki: Amatőr fogathajtó verseny támogatása.
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

-2Napirendi pontok:
1. Gyalogos fahíd elbontása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. Szarvas Város Közoktatási és
gazdálkodása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Közgyűjteményi

Intézményének

munkaerő

3. Takács Miklós (1132 Budapest, Csanády u. 22.) kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. A szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához módosított önerő biztosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. A REComposite Kft. közérdekű felajánlása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. Bejelentések
- Amatőr fogathajtó verseny támogatása
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Gyalogos fahíd elbontása
Előterjesztő: 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 gyalogos fahíd hosszú hónapok óta le
van zárva, életveszélyes és útban van a víziszínpad építése során, így mielőbbi elbontása
szükséges. Az Integrál Építő Zrt. anyagért vállalta a híd bontását.
Babák Mihály polgármester: A fahidat el kell bontatni. A kivitelező a bontott anyagért
cserébe vállalja a fahíd elbontását.
Hodálik Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Jóvá kell hagyni, hogy bontás fejében elszállítják. A
nyilvántartásból ki kell vezetni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az ezzel kapcsolatos összes hatósági ügyet az Integrál Zrtnek kell elvégezni. A faanyagot a tegnapi nap folyamán már elszállították.
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határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő Gyalogos fahíd bontására szerződést köt az
Integrál Építő ZRt-vel (5540 Szarvas, Árpád u. 10. sz.) az általuk javasoltak szerint, tehát a
fahíd bontott anyagáért cserébe.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bontási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 16. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Bagi László képviselő: A régi anyagot el kell szállítani nehogy ismét beépítésre kerüljön.
Babák Mihály polgármester: Nem lehet újra felhasználni. Az új híd ragasztott szerkezetű új
anyagból készül.
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
463/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a meglévő
Gyalogos fahíd bontására szerződést köt az Integrál Építő ZRt-vel (5540 Szarvas,
Árpád u. 10. sz.) az általuk javasoltak szerint, tehát a fahíd bontott anyagáért
cserébe.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bontási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
2010. július 16.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
munkaerő gazdálkodása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Intézményének

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A közoktatási intézmény elkészítette munkaerőgazdálkodását, melynek során megállapítást nyert, hogy 1 fő pedagógus létszám további
leépítésére van lehetőség.
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Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Igen, megtérít.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézményében a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében
szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetésére végleges álláshely megszüntetéssel járó
létszámcsökkentést rendel el 2010. augusztus 1. napjától. Így az intézmény álláshelyeinek
száma 1 álláshellyel csökken, ezzel a Szarvas Város Önkormányzatának 1/2010. (I.22.) számú
2010. évi költségvetésről szóló rendeletében meghatározott 186,5 pedagógus álláshely 185,5
álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az álláshelycsökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: 2010. július 31., illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
464/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében a feladatellátás
racionálisabb megszervezése érdekében szükségtelenné vált foglalkoztatás
megszüntetésére végleges álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentést
rendel el 2010. augusztus 1. napjától. Így az intézmény álláshelyeinek száma 1
álláshellyel csökken, ezzel a Szarvas Város Önkormányzatának 1/2010. (I.22.)
számú 2010. évi költségvetésről szóló rendeletében meghatározott 186,5
pedagógus álláshely 185,5 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
az álláshely-csökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
2010. július 31.
illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a végleges álláshely megszüntetéssel
járó, szükségtelenné vált foglalkoztatás miatti, létszámcsökkentést eredményező döntése
miatti pénzügyi kötelezettségek teljesítésének megtérítésére 4/2010. (I. 26.) ÖM rendeletben
foglaltak alapján pályázatot nyújt be Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményében 1 fő közalkalmazott jogviszonyának 2010. augusztus 1. napjától történő
megszüntetése miatti egyszeri költségvetési hozzájárulás biztosítására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
465/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a végleges
álláshely megszüntetéssel járó, szükségtelenné vált foglalkoztatás miatti,
létszámcsökkentést eredményező döntése miatti pénzügyi kötelezettségek
teljesítésének megtérítésére 4/2010. (I. 26.) ÖM rendeletben foglaltak alapján
pályázatot nyújt be Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményében 1 fő közalkalmazott jogviszonyának 2010. augusztus 1. napjától
történő megszüntetése miatti egyszeri költségvetési hozzájárulás biztosítására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézményében a jelenlegi létszámcsökkentési döntéssel érintett 1 álláshely
véglegesen megszüntetésre kerül.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres
álláshelyeken, a megüresedő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
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a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására,
nincs lehetőség.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
466/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében a jelenlegi
létszámcsökkentési döntéssel érintett 1 álláshely véglegesen megszüntetésre kerül.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, a megüresedő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál, a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására, nincs lehetőség.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Takács Miklós (1132 Budapest, Csanády u. 22.) kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzat jelenleg 5 db KRAZ 255 B típusú
szállítójárművel rendelkezik amit a víziszínpad felállításához biztosítottak. A kérelmező 1 db
szállítójárművet és 1 db pontont kér december 31-ig használatra.
BabákMihály 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 tulajdonát képező egy darab KRAZ 255B típusú
szállítójárművet és az ahhoz illeszkedő egy darab PMP típusú pontont 2010. december 31.
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22. szám alatti lakosnak. Takács Miklós a használat ellenértékeként a szállítójármű
működőképességét helyreállítja, további használhatóságát biztosítja és ezen működőképes
állapotban bocsátja vissza az önkormányzat birtokába.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására,
valamint a KOMÉP Kft-t az eszközök átadására és visszavételére.
Határidő: azonnal illetve 2010. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző, Pákozdi János, a KOMÉP Kft. ügyvezetője”
Babák Mihály polgármester: A pontonokból kiváló stéget lehetne kialakítani. Az elhangzott
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
467/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonát képező egy darab KRAZ 255B típusú szállítójárművet és az ahhoz
illeszkedő egy darab PMP típusú pontont 2010. december 31. napjáig tartó
időszakra használat céljából átadja Takács Miklós 1132 Budapest, Csanády u. 22.
szám alatti lakosnak. Takács Miklós a használat ellenértékeként a szállítójármű
működőképességét helyreállítja, további használhatóságát biztosítja és ezen
működőképes állapotban bocsátja vissza az önkormányzat birtokába.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás
aláírására, valamint a KOMÉP Kft-t az eszközök átadására és visszavételére.
Határidő:
azonnal illetve 2010. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János, a KOMÉP Kft. ügyvezetője
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához módosított önerő
biztosítása
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 szennyvíztisztító rendszer fejlesztésére
vonatkozó pályázathoz a pályázatíró további információkat, adatokat gyűjtött. A
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal egyeztette a pályázat szakmai tartalmát is.
Voltak olyan elemek melyeket ki kellett venni, így a pályázatot teljesen át kellett dolgozni
mind szakmailag, mind költségvetésileg.
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eddig nem volt szennyvízcsatorna ott kiépítésre kerülne a hálózat. 5 db meglévő szennyvíz
átemelőnél új biofilter létesítését, illetve rekonstrukciós munkálatokat tartalmaz a pályázat
azokon a szakaszokon ahol a kamerás felvételek ezt indokolják. A Szabadság utcának három
kritikus szakasza van a Fő tér vonalában, a buszmegálló környékén illetve a vasúti átjáró előtt.
Babák Mihály polgármester: A munkálatok szükségessé teszik a 44. sz. út teljes lezárását.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A hálózat fejlesztésnél kritikus pont volt az
Ipartelepi út környékén csatorna hálózat kiépítése. Jó lett volna megvalósítani ezen a területen
is, de mivel nagyon alacsony a rákötési arány, nem lehet szerepeltetni a pályázatban.
Babák Mihály polgármester: A maximum 85%. Ha nem térül meg akkor nem támogatják.
Ha rosszak a gazdasági számítások akkor 30-40% önerő is szükséges. Az árakban vállalni
kell, hogy 5%-nál többet nem emel a város évente.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Három évente lenne áremelés. Az áremelés
konkrét ütemezése az előterjesztés mellékletében látható. A 2010. évi árszínvonalat vették
alapul a pályázatnál. Az első fenntartási év 2013. amikor még a 2010. évi díjakkal kell
kalkulálni, 2016-ban van minimális áremelés a díjakban.
Babák Mihály polgármester: Ha jobban gazdálkodna a cég akkor lényegesen több
akkumulálódna felújításra. Több éven keresztül úgy szedték be a díjat, hogy nem szerepelt
benne amortizáció.
Jambrik Ramola osztályvezető: A 2008. évi I. negyedévet sikerült elszámolni. Jelenleg két
évi hiány van.
Babák Mihály polgármester: Nem tartható tovább ez az állapot, jogi útra kell terelni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Mennyire megalapozottak ezek a számítások?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Új technológia kerül beépítésre, olcsóbb
lesz az üzemeltetés.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Semmit nem jelent ha a villanyáram ötszörösére
emelkedik.
Babák Mihály polgármester: Tízszer kevesebb villanyáram szükséges. Egy fiktív ár, mivel
semmi adat nem áll rendelkezésre. Amennyiben nem jó a kalkuláció akkor a támogatási
szerződés feltételei módosulhatnak, tehát nem jár 85% támogatás csak 80%.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Vízművek Zrt. évek óta sokkal többet szed be a
lakosságtól. Az árban benne van az infláció és benne van 12% nyereség is. Az összes
központi költséget is ráterhelik a díjra. Legalább 30% az olyan költség ami az új technológia
mellett nem merül fel.
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Kiszely Mihály alpolgármester: Nem egy kereskedelmi partnerrel köttetik a szerződés,
hanem egy pályázati konstrukció feltétele. Amennyiben az árak magasabbak lesznek, úgy
gazdaságilag rövidebb az időtartam, de romlanak a pályázat induló feltételei.
Babák Mihály polgármester: Több térül meg a díjakból mint amennyi reális lenne, ezért
csökkentik a támogatás mértékét. Ekkor hitelt kellene felvenni és a hiányzó részt abból tudja
biztosítani a város.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvíztisztító rendszer fejlesztési
pályázatához biztosítandó önerőről hozott 310/2010. (IV.30.) határozatát visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat visszavonásával kapcsolatos
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
468/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
szennyvíztisztító rendszer fejlesztési pályázatához biztosítandó önerőről hozott
310/2010. (IV.30.) határozatát visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat visszavonásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázatot nyújt be a KEOP-20101.2.0./B egyfordulós pályázati kiírásra „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex
fejlesztése” címmel.
A pályázat összköltségének nettó 1.451.861.974,- Ft-nak a 85%-át, azaz nettó 1.234.082.678,Ft-ot a Környezet és Energia Operatív Program vissza nem térítendő támogatási keretéből
igényli meg. A pályázat megvalósításához szükséges nettó 217.779.296,- Ft önerőt, -mely a
teljes bekerülési költség 15%-a- Szarvas Város Önkormányzata két forrásból kívánja
finanszírozni.
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 nettó 108.889.648,- Ft-ot az önkormányzat a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet alapján az
EU Önerő Alap támogatási keretéből igényli meg;
 nettó 108.889.648,- 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 továbbá dönt arról, hogy mivel a KEOP-pályázatban az ÁFA nem
elszámolható költség, így a teljes beruházásra vonatkozó 362.965.494,- 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.
Határidő: KEOP-pályázat benyújtására 2010. július 16., EU Önerő Alap igénylés
benyújtására legkésőbb 2010. október 1.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
469/2010.(VII.14.) 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 1.451.861.974,- Ft-nak a 85%-át, azaz nettó
1.234.082.678,- Ft-ot a Környezet és Energia Operatív Program vissza nem
térítendő támogatási keretéből igényli meg. A pályázat megvalósításához szükséges
nettó 217.779.296,- Ft önerőt, -mely a teljes bekerülési költség 15%-a- Szarvas
Város Önkormányzata két forrásból kívánja finanszírozni.
A saját forrás összetétele:
 nettó 108.889.648,- Ft-ot az önkormányzat a 8/2010. (II.26.) ÖM rendelet
alapján az EU Önerő Alap támogatási keretéből igényli meg;
 nettó 108.889.648,- 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.
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nem elszámolható költség, így a teljes beruházásra vonatkozó 362.965.494,- 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. július 16.
Határidő:
EU Önerő Alap igénylés benyújtására legkésőbb 2010. október 1.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2010-1.2.0./B egyfordulós pályázati kiírásra
„Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése” címmel benyújtott
pályázata vonatkozásában nyilatkozik arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény
működtetésének / működési költségének fedezetét Szarvas Város Önkormányzata saját
forrásból biztosítja, az üzemeltető közreműködésével.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 16. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
470/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP-2010-1.2.0./B
egyfordulós pályázati kiírásra „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének
komplex fejlesztése” címmel benyújtott pályázata vonatkozásában nyilatkozik
arról, hogy a támogatással létrejött létesítmény működtetésének / működési
költségének fedezetét Szarvas Város Önkormányzata saját forrásból biztosítja, az
üzemeltető közreműködésével.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. július 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 4.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP-2010-1.2.0./B egyfordulós
pályázati kiírásra „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése” címmel
benyújtott pályázatában szereplő, alkalmazni kívánt díjpolitikát és díjszinteket megismerte és
azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. július 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
471/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KEOP2010-1.2.0./B egyfordulós pályázati kiírásra „Szarvas város szennyvíztisztító
rendszerének komplex fejlesztése” címmel benyújtott pályázatában szereplő,
alkalmazni kívánt díjpolitikát és díjszinteket megismerte és azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető: 18.600 eFt szabad forrás szabadul fel. Ha nyer a pályázat
akkor a tartalékból ki lehet venni a 108 mFt-ot.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: A REComposita Kft. közérdekű felajánlása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A REComposita Kft. felajánlott két többfunkciós minivárat. A
közérdekű felajánlást a képviselő-testületnek el kell fogadni.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
472/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
REComposite Kft. (3352 Feldebrő, Vécsi utca 0226. hrsz.) által felajánlott két
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köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Határidő:
2010. július 16.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Amatőr fogathajtó verseny támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja 50.000,-Ft támogatás biztosítását a fogathajtó
verseny megrendezéséhez.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
473/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 50.000,-Ft
támogatást nyújt a XIII. Amatőr Fogathajtó Verseny rendezési költségeihez, a
mellékelt megállapodásban foglaltak szerint.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási szerződés aláírásával.
2010. július 21.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Babák Mihály polgármester: Az elmúlt héten kellett volna rendkívüli ülést tartani de
elhalasztásra került, mivel több napirend még tisztázásra várt. Az útépítéshez szükséges
vízvezeték rekonstrukciós szerződést addig nem merte aláírni amíg nem látta forrását. A 35%
önerőből 17,5% visszakerül. Ez lehet a forrása a rekonstrukciónak. Rossz tervek készültek, az
útépítésnek nem volt része az ivóvízvezeték átépítése. A Vajda Péter, Arany J., Tessedik
utcán vannak olyan szakaszok ahol meg kell építeni az ivóvízvezetéket mert nem lenne jó, ha
rövid időn belül fel kellene bontani az újonnan megépített utat. A Vízművek Zrt-vel nincs
szolgáltatási szerződése a városnak. Ennek nem sikerült érvényt szerezni. Van egy árrendelet
amiből nem derül ki, hogy mennyi akkumulálódott felújításokra. Jogi útra kell terelni ezt a
kérdést, mert ez nem tartható tovább. A szennyvíztelep fejlesztésére vonatkozó pályázat július
16-án benyújtásra kerül. Olyan árpolitikai döntések meghozatala szükséges ami a pályázat
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szintén jelentkezni fog ez a probléma. Tanulság, hogy a műszaki tartalmat minden tervnél
tüzetesen meg kell nézni, komplexitásra kell törekedni.
Rejtő József képviselő: A szúnyoggyérítés ellenére nagyon sok a szúnyog, valamilyen
megoldást kellene találni.
Babák Mihály polgármester: Békésszentandrás egyáltalán nem gyéríti a szúnyogokat.
Megköszöni a részvételt. Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
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