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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. december 2-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Földesi Zoltán képviselő
Gajdos Attila képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál alpolgármester
Kiszely Mihály képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Kiszel Pálné osztályvezető helyettes
Széci Attila beruházási ügyintéző
Bodnár Fruzsina beruházási ügyintéző

Hodálik Pál alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gombár Györgyné és Gajdos Attila 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.
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pont kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pont az alábbi előterjesztésekkel
egészül ki:
1. sz. bejelentés: Lada Niva terepjáró személygépkocsi üzemeltetői jogának átvétele
2. sz. bejelentés: Hozzájárulás a Nagyfoki Holtág Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű
Társulat tagjai által befizetett megtakarítások kifizetéséhez
2. sz. zárt ülés: Szarvasi Szárazmalom felújításához szükséges építési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítése
Hodálik Pál alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontot 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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Napirendi pontok:
1.) „Sportpályafejlesztés Szarvason a Családi Foci jegyében” című pályázat beadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Hozzájárulás a Körös-szögi Nonprofit Kft. részére a KEOP-2009-7.3.2.1. pályázat
benyújtásához
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Bejelentések
- Lada Niva terepjáró személygépkocsi üzemeltetői jogának átvétele
- Hozzájárulás a Nagyfoki Holtág Víz- és Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat
tagjai által befizetett megtakarítások kifizetéséhez
Zárt ülés:
1.) „Szarvas város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés IV-V-VI. ütem
megvalósítása” tárgyú beruházás kivitelezőjének kiválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Szarvasi
Szárazmalom
felújításához
tervdokumentáció elkészítése
Előadó: Dr. Melis János jegyző

szükséges

építési

engedélyezési

Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: „Sportpályafejlesztés Szarvason a Családi Foci jegyében” című
pályázat beadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Szécsi Attila beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: Magyarországi települési önkormányzatok illetve a
települési önkormányzatok tulajdonában lévő közhasznú gazdasági társaságok részére az
E.ON Hungária Zrt. Családi Foci koncepciójának helyi megszervezéséhez és lebonyolításához
pályázati felhívást tett közzé „E.ON Családi Foci Önkormányzatoknak” jeligével. Az
önkormányzatnak arról kell dönteni, hogy az ÁFA összegét saját forrásként biztosítja.
Dr. Melis János jegyző: A 25%-os ÁFA összegét azaz 370.082,-Ft biztosítását kell vállalnia
a képviselő-testületnek. A Pénzügyi Osztály nyilatkozata szerint a forrás a pályázatokhoz
kapcsolódó kiadások soron rendelkezésre áll.
Kiszel Pálné osztályvezető helyettes: A felhalmozási kiadások dologi részéből fedezhető.
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Hoádlik Pál alpolgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai
Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
691/2010.(XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az E.ON
Hungária Zrt. által „E.ON Családi Foci Önkormányzatoknak” címmel közzétett
pályázati felhívása alapján pályázatot nyújt be a Szarvas, Erzsébet liget –
Erzsébet-ligeti Sporttelep (hrsz.: 5329) Városi Sportpálya öltözőinek és az
azokhoz kapcsolódó, a lakosság által közvetlenül elérhető, kiszolgáló
létesítmények felújítására. A pályázatban igényelt támogatás összege nettó
1.480.329,-Ft.
Szarvas Város Önkormányzata a 25%-os ÁFA összegét (370.082,-Ft),mint saját
forrást a 2010. évi költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt a pályázat benyújtásával
összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. december 03.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Hozzájárulás a Körös-szögi Nonprofit Kft. részére a KEOP-20097.3.2.1 pályázat benyújtásához
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Körös-szögi Nonprofit Kft. pályázni kíván a KEOP-2009-7.3.2.1.
jelű pályázatra. Nyertes pályázat esetén a halfogó rácsok, iszapfogó műtárgyak kerülnének
megvalósításra. 62 millió forintos támogatásra szeretne a Kft. pályázni. Tekintettel arra, hogy
a törzstőke 50%-át meghaladó kötelezettségvállalásról van szó, ezért az ügyvezető kéri
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hozzájárulását is.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

az

Ügyrendi,

Közbeszerzési,

Turisztikai

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál alpolgármester: Hodálik Pál alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
692/2010.(XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Körös-szögi
Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) tagja hozzájárul ahhoz, hogy a
társaság pályázatot nyújtson be a KEOP-2009-7.3.2.1 pályázati felhívás szerint
100%-os támogatásra a Kft. törzstőkéjét meghaladó kötelezettségvállalás mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezen
határozat alapján a társasági szerződésben meghatározott módon, írásban adja le
Szarvas Város Önkormányzata szavazatát.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester megérkezik az ülésterembe, 10 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Lada Niva terepjáró személygépkocsi üzemeltetői jogának átvétele
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság felajánlott az
önkormányzat részére egy 1700 m3-es Lada Niva típusú terepjáró személygépkocsit. A jármű
jól használható a polgári védelem részére árvíz-, illetve belvízveszély esetén.
Jelenleg 300-350 eFt az a költség amit útiköltség-elszámolás címén a polgári védelem
elszámol. Előzetes tájékoztatás alapján a Lada Niva gépkocsi éves biztosítási díja 50 ezer
forint, az évi szerviz 50-60 ezer forint, plusz az előre nem kalkulálható üzemanyag költség.
Az utiköltség elszámolás összegéből megoldható a gépkocsi fenntartása.
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kirendeltség igényt tart rá.
Babák Mihály polgármester: Nem csekély az üzemeltetési költsége. Egyszer már lemondott
róla a képviselő-testület.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Csak a polgári védelem használná?
Babák Mihály polgármester: Igen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A fenntartása igen sokba kerül, mivel 20 liter körüli a
fogyasztása.
Babák Mihály polgármester: Nem javasolja, hogy a képviselő-testület igényt tartson a
gépjárműre.
Lázár Zsolt képviselő: Van arra lehetőség, hogy az egyház igényelje meg a gépkocsit?
Dr. Melis János jegyző: Nincs. A gépkocsi a Katasztrófavédelmi Igazgatóság tulajdonát
képezi, csak az üzemeltetői jogot adnák át. Kifejezetten erre a célra használható.
Babák Mihály polgármester: A gépkocsi üzemeltetői jogának átvételét nem javasolja. Az
erre vonatkozó határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
693/2010.(XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés
Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság által felajánlott Lada Niva 1,7 típusú
benzines terepjáró személygépkocsi üzemeltetői jogát nem kívánja átvenni.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Hozzájárulás a Nagyfoki Holtág Víz- és Csatornamű Beruházó
Víziközmű Társulat tagjai által befizetett megtakarítások kifizetéséhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
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Társulat 2004-ben azzal a céllal jött létre, hogy a nagyfoki üdülőtelepen ingatlannal
rendelkező tulajdonosok víz- és csatornamű beruházást hajtsanak végre. Ehhez tulajdonosi
hozzájárulást adott az önkormányzat azzal, hogy a társulat finanszírozása mellett megvalósítja
az önkormányzat a pályázattal és a beruházással kapcsolatos feladatokat. Engedményezési
szerződés is megkötésre került. A Társulat látva, hogy nem tudnak további forrásokat
szerezni, 2010. augusztusában megszűnt. Ahhoz, hogy a lakáselőtakarékossági szerződést
kötő tulajdonosok hozzájussanak megtakarításaikhoz, szükséges az Önkormányzat mint
engedményes hozzájáruló nyilatkozata.
Babák Mihály polgármester: Nem az önkormányzat feladata a külterület belvízmentesítése.
Ez a Társulat feladata. Egészen csekély összegről volt szó, ezért támogatta a képviselőtestület a megvalósítást.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
694/2010.(XII.02.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata, mint a Nagyfoki-holtág Víz- és Csatornamű
Beruházó Víziközmű Társulat tagjai által az OTP LTP RT-vel kötött lakáselőtakarékossági szerződések engedményese, az ezen szerződésekből származó
megtakarításokra nem tart igényt, a megtakarítások szerződő magánszemély
részére történő kifizetéséhez hozzájárul.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a hozzájáruló nyilatkozat kiadására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját.
Kmf.

Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző
Hitelesítők:

Gombár Györgyné
képviselő
Írásba foglalva: 2010. december 02.

Gajdos Attila
képviselő

