Szarvasi Polgármesteri Hivatal
Titkárság
5540 Szarvas, Szabadság u.36.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

2019. július 26-án Szarvason a Szabadság u. 36. sz. alatti Városháza
tanácskozójában Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének
rendkívüli nyílt ülésén.

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Babák Zoltán képviselő
Dernovics László képviselő
Gajdos Attila képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hodálik Pál alpolgármester
Kiss Attila képviselő
Králikné Molnár Anna képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Opauszki Mihály bizottság külső tagja
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor gazdasági ügyintéző
Boross Árpád Bence okt., ifj. és sportreferens
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Fedorják Nóra pénzügyi ügyintéző
Dávid Zsófia projekt ügyintéző
Kiss Ágnes projekt ügyintéző
Tatai László Szarvas és Vidéke Önk. Hetilap
Dr. Izsáki Zoltán HVB elnöke
Bukovinszky Béla Szarvasi Futball Club képv.

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 fő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gajdos Attila és Dernovics László 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. Izsáki Zoltánt a Helyi Választási Bizottság elnökét,
hogy Králikné Molnár Anna képviselőtől vegye ki az esküt.
Dr. Izsáki Zoltán a HVB elnöke: Földesi Lajos Zoltán a 2014.évi önkormányzati képviselő
választás eredménye alapján az MSZP szervezet települési kompenzációs listáján mandátumot
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képviselő-testület 2019. június 20-i ülésén 2019. június 30-i hatállyal lemondott képviselői
megbízatásáról. A megüresedett mandátum betöltésére vonatkozó jogszabályok szerint ha a
listán megválasztott képviselő kiesik, helyére a jelölő szervezet legkésőbb a mandátum
megüresedésétől számított 30. napon jelentheti be a Helyi Választási Bizottságnál a
mandátumot szerző jelöltet. Az MSZP szervezet a Helyi Választási Bizottságnak 2019. június
26-án benyújtott írásbeli nyilatkozatában a lemondás miatt megüresedett képviselői mandátum
betöltésére a települési kompenzációs lista 4. helyén szereplő Králikné Molnár Annát jelölte
meg. A Helyi Választási Bizottság a bejelentést és a választási iratok teljeskörű ellenőrzését
követően megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek megfelel, így a
megüresedett mandátumot Králikné Molnár Anna részére kiadta. A képviselői megbízó levelet
a Helyi Választási Bizottság elnöki jogkörében átadta.
Kéri Králikné Molnár Anna képviselőt az eskü letételére, az esküokmány aláírására.
Králikné Molnár Anna képviselő leteszi az esküt, aláírja az esküokmányt.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a napirendi pontok
kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a napirendi pontok kiegészítését.
Pótanyagként az alábbi előterjesztések kerültek kiadásra:
8. sz. napirend: A Szarvasi Krónika Alapítvány alapítói jogainak átruházása
9. sz. napirend: Karbantartási szerződés kiterjesztése az új háziorvosi rendelőkre
10.sz. napirend: „30 éve Szabadon” pályázat beadása
11.sz. napirend: Széchenyi u. 2. szám alatti ingatlan elektromos kapunyitórendszer beszerzése
12.sz. napirend: Kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése a városban
13.sz. napirend: Csaba-snack Kft. közterület használati kérelme
14.sz. napirend: EFOP 1.5.3-16-2017-00064 azonosítószámú Humán szolgáltatások fejlesztése
Szarvason című projekt beszerzései
15.sz. napirend: EFOP 1.2.11-16-2017-00060 „Esély Otthon” pályázat megvalósítására a
Helyi Ösztönzőrendszer Koncepciójának elfogadása
16.sz. napirend: Elektromos töltők energia ellátása
17. sz. napirend: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási NKft. közfeladatainak támogatása
7. sz. zárt: „Zöld város kialakítása” c. TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 számú projekt
kivitelezési munkáinak ellátására vonatkozó feltételes, tárgyalásos közbeszerzési eljárás
ajánlati felhívásának elfogadása
8. sz. zárt: A TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 számú (Vasúti átjáró) projekt kapcsán keletkező
visszafizetési kötelezettség teljesítése
9. sz. zárt: Szarvas, Hunyadi utca 2. szám alatti piaci típusú bérlakások bérbeadása
10.sz. zárt: „Vállalkozási szerződés a Bezinai út és a Középhalmi bekötőút stabilizációjával
kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a VP6-7-2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton
nyertes 784/44001/10/17/2017 iktatószámú projekt keretében (1-2. rész)” tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatala
11.sz. zárt: A KOMÉP Nkft. energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó ajánlati felhívás elfogadása
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042
Babák Mihály polgármester: A meghívóban szereplő napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
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szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.) Bizottsági tagok választása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
2.) Hozzájárulás kiadása a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvoda részére
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
3.) A Visegrádi Négyek Erős Emberei
megrendezésének támogatása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző

Csapatverseny

Szarvason

történő

4.) A Szarvasi Fottball Club kérelme
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
5.) Gyulai Szakképzési Centrum részére tulajdonosi hozzájárulás kiadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
6.) Körösi Vízgazdálkodási Társulat 2019. évi önkéntes tagi befizetésre vonatkozó
ajánlása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
7.) Ajánlattételi felhívás módosítása és digitális térképállomány megrendelése Szarvas
város településrendezési eszközeinek módosításához
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
8.) A Szarvasi Krónika Alapítvány alapítói jogok gyakorlásának elfogadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
9.) Karbantartási szerződés kiterjesztése az új háziorvosi rendelőkre
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
10.) „30 éve Szabadon” pályázat beadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
11.) Széchenyi u. 2. szám alatti ingatlan elektromos kapunyitórendszer beszerzése
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
12.) Kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése a városban
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
13.) Csaba-snack Kft. közterület használati kérelme
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
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Szarvason című projekt beszerzései
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
15.) EFOP 1.2.11-16-2017-00060 „Esély Otthon” pályázat megvalósítására a Helyi
Ösztönzőrendszer Koncepciójának elfogadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
16.) Elektromos töltők energia ellátása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
17.) Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfeladatainak támogatása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Zárt ülés:
1.) Szarvas, Bolza Pál sétány 2.2-es ajtó alatti ingatlan felajánlása megvételre
2.) Szarvas, Bolza Pál sétány 2. I. emelet 5. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
3.) Szarvas, vágóhyd utca 1/1. alatti önkormányzati bérlakások nyílászáróinak cseréjére
ajánlatkérés
4.) Szarvas, Vasút utca 40. szám alatti ingatlan bérbeadása
5.) Szarvasi Rendőrkapitányság kérelme lakásügyben
6.) Sportkitüntetések adományozása („Év sportolója”, „Szarvas Város Jó Tanulója – Jó
Sportolója”)
7.) „Zöld város kialakítása” c. TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 számú projekt kivitelezési
munkáinak ellátására vonatkozó feltételes, tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának elfogadása
8.) A TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 számú (Vasúti átjáró) projekt kapcsán keletkező
visszafizetési kötelezettség teljesítése
9.) Szarvas, Hunyadi utca 2. szám alatti piaci típusú bérlakások bérbeadása
10.) „Vállalkozási szerződés a Bezinai út és a Középhalmi bekötőút stabilizációjával
kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a VP6-7-2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton
nyertes 784/44001/10/17/2017 iktatószámú projekt keretében (1-2. rész)” tárgyú közbeszerzési
eljárást lezáró döntés meghozatala
11.) A KOMÉP Nkft. energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó ajánlati felhívás elfogadása TOP3.2.1-16-BS1-2017-00042
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Bizottsági tagok választása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző

-5Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Földesi Zoltán képviselő úr június 30-i hatállyal lemondott
települési képviselői megbízatásáról. Az MSZP szervezete a jogszabályok szerint a listán
megválasztott képviselő helyére az imént esküt tett Králikné Molnár Annát jelölte. A Helyi
Választási Bizottság a bejelentés és a választási iratok teljes körű ellenőrzését követően
megállapította, hogy a bejelentés a törvényes feltételeknek megfelel, a megüresedett helyet
Králikné Molnár Anna részére kiadta. Földesi Zoltán út tagja volt a Gyermekjóléti és
Közművelődési Bizottságnak, a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi
Bizottságnak, valamint az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottságnak is. Az előterjesztés 4 db határozati javaslatot tartalmaz. Az 1-3. sz. határozati
javaslat Králikné Molnár Anna fenti három önkormányzati bizottságba történő megválasztását
tartalmazza. Králikné Molnár Anna a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi
bizottság nem képviselő tagja volt, ezért a 4. határozati javaslat szerint a Képviselő-testület
Opauszki Mihályt választja az így megüresedett bizottsági helyre.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt az 1.) sz. határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Králikné Molnár Anna képviselőt a Gyermekjóléti és
Közművelődési Bizottság tagjává megválasztja. Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
347/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Králikné Molnár Anna
képviselőt a Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság tagjává megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a 2.) sz. határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Králikné Molnár Anna képviselőt a Szociális,
Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság tagjává megválasztja
Határidő: Azonnal Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
348/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Králikné Molnár Anna
képviselőt a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság tagjává
megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a 3.) sz. határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Králikné Molnár Anna képviselőt az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság tagjává megválasztja.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
349/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Králikné Molnár Anna
képviselőt az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
tagjává megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a 4.) sz. határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Opauszki Mihály, 5540 Szarvas, Vajda Péter u.
16.szám alatti lakost a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság nem
képviselő tagjává megválasztja.
Határidő: Azonnal Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
350/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Opauszki Mihály, 5540
Szarvas, Vajda Péter u. 16.szám alatti lakost a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és
Nemzetiségi Bizottság nem képviselő tagjává megválasztja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Opauszki Mihályt a Szociális, Családügyi,
Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság nem képviselő tagját az eskü letételére valamint az
esküokmány aláírására.
Opauszki Mihály leteszi az esküt és aláírja az esküokmányt.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Hozzájárulás kiadása a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási
Nyelvű Általános Iskola és Óvoda részére
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor gazdasági ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 10 fő van jelen.
Tóth Sándor gazdasági ügyintéző: A Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű
Általános Iskola és Óvoda tájékoztatta az önkormányzatot arról, hogy a Magyarországi
Evangélikus Egyház Országos presbitériuma határozatával támogatta a nagy számú
beiratkozási mutatók alapján az intézmény valamennyi óvodai telephelyén a létszámbővítést.
A Zölpázsit utca 4/1. szám alatti ingatlan vonatkozásában nyújtott be kérelmet az intézmény,
mely szerint két helyiséget szeretnének részben összenyitni. Ehhez kéri a tulajdonos
önkormányzat engedélyét.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.” Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Benka Gyula Evangélikus
Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda az önkormányzat tulajdonát képező
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fejlesztőszoba és az iroda megnevezésű helyiségek részbeni összenyitásával új csoportszobát
alakítson ki.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző. Határidő: 2019. július
31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
351/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Óvoda az
önkormányzat tulajdonát képező Szarvas, Zöldpázsit utca 4/1. szám alatti óvoda
megnevezésű ingatlanon az egyéni fejlesztőszoba és az iroda megnevezésű
helyiségek részbeni összenyitásával új csoportszobát alakítson ki.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
2019. július 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Visegrádi Négyek Erős Emberei Csapatverseny Szarvason történő
megrendezésének támogatása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Boross Árpád Bence oktatási, ifjúsági és sportreferenst
az előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Boross Árpád Bence oktatási, ifjúsági és sportreferens: A Lovasliget Kft. képviseletében
Fekete László azzal kereste meg Szarvas Város Önkormányzatát, hogy 2020-ban Szarvason
kerülhessen megrendezésre a Visegrádi Négyek Erős Emberei Csapatverseny. Ehhez 6 millió
forint összegű támogatást kér, melynek ellentételezéseként a televíziós közvetítés kapcsán
adásonként Szarvas 4 perc reklámidőre és polgármesteri nyilatkozatra kap lehetőséget. A
költségvetésben jelenleg nem áll rendelkezésre forrás egy ilyen típusú rendezvény
támogatásához, noha marketingértéke vitathatatlan. Továbbá a szomszédos település
Békésszentandrás rendelkezik ilyen jellegű hagyományokkal, egyesülettel és infrastuktúrával.
A határozati javaslat szerint a képviselő-testület forrás hiányában nem támogatja a rendezvényt.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
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rendezvény Szarvason történő megrendezését.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy forrás hiányában nem áll módjában
támogatni a Lovasliget Kft. által 2020-ban megrendezésre kerülő Visegrádi Négyek Erős
Emberei Csapatverseny Szarvas Városában történő megvalósulását.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző, Határidő: Értelem
szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás
mellett az alábbi határozatot hozza:
352/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy forrás
hiányában nem áll módjában támogatni a Lovasliget Kft. által 2020-ban
megrendezésre kerülő Visegrádi Négyek Erős Emberei Csapatverseny Szarvas
Városában történő megvalósulását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Football Club kérelme
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Boross Árpád Bence oktatási, ifjúsági és sportreferenst
a napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Boross Árpád Bence oktatási, ifjúsági és sportreferens: A Szarvasi Football Club
kérelemmel fordult Szarvas Város Önkormányzatához, melyben a felnőtt csapat működéséhez
9 millió Forint összegű kiegészítő támogatást kérnek. Ennek oka elsősorban, hogy a TAO
támogatási rendszerből az utánpótlás fejlesztésére lehet felhasználni a forrásokat. Az Ifjúsági
és Sportbizottság 2019-ben eddig 1.350.000 Ft működési célú támogatásban részesítette az
egyesületet, a képviselő-testület pedig 2018. júniusában hasonló okból és hasonló feltételekkel
5 millió Forint kiegészítő támogatást biztosított az egyesület működéséhez. A Sportcélú
keretben 2019-ben ilyen összegű forrás már nem áll rendelkezésre, ugyanakkor fejlesztési
célokra majdnem 25 mFt keretösszeg szerepel. Amennyiben a
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a támogatás. A határozati javaslatok ennek megfelelően kerültek megfogalmazásra.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta a kérelmet, az 1.) sz.
határozati javaslatot támogatta, kiegészítve a 9 mFt összegű támogatással.
Gombár Györgyné képviselő: Ez csak egy sportegyesülete a városnak. A többi
sportegyesületnek aki támogatásért jelentkezik, mit mond majd a képviselő-testület ha most
támogatják a képviselők a 9 mFt támogatást? Mindenkit nem tud a testület ekkora összeggel
támogatni.
Giricz Katalin képviselő: Az elmúlt évben is 5 mFt összeggel támogatta a város ezt az
egyesületet. A támogatás feltétele az volt, hogy bejutnak az NB III-ba. Egy hellyel lemaradtak
erről. Azért lenne fontos, hogy felsőbb osztályba jusson a csapat, mert a sportpálya nagy
beruházása lassan elkerülhetetlen. Ez nemcsak a labdarúgást szolgálná hanem több sportágat
is. A Football Club használná a legtöbbet, így hozzájuk kötődne a beruházás is. Egy megyei
osztályú csapat nagyberuházását nem fogják támogatni az MLSZ-nél. Az elmúlt egy évben
nagyarányú fejlődés tapasztalható az egyesület köreiben. Sokkal szervezettebb az utánpótlás
nevelés, több támogatót is szereztek. A Clubnak 40-45 mFt a költségvetése összességében.
Kiss Attila képviselő: Egyfajta fejlesztési önerőnek is lehet tekinteni a támogatást amit
működésre fognak elkölteni.
Jambrik Ramola osztályvezető: A fejlesztési tartalékban szereplő összeg nem használható fel
működésre. A sportszervezet vélhetően tisztában van azzal, hogy kizárólag fejlesztéshez tud
adni a város 9 mFt-ot.
Gajdos Attila képviselő: Ezt az összeget az egyesület működésre kérte. Fejlesztésre
megszavazná az összeget. Osztályvezető asszony is elmondta, hogy a megjelölt keretből nem
lehet működésre fordítani az összeget. Tudott, hogy a sportpályát fel kell újítani.
Boross Árpád Bence oktatási, ifjúsági és sportreferens: Amennyiben a képviselő-testület
támogatja a kérelmet, tisztázni kell a támogatás ütemezését. A megállapodást ennek
megfelelően kell elkészíteni.
Bukovinszky Béla Szarvasi Football Club elnökségi tagja: Az elmúlt évihez hasonló lenne
a konstrukció. Nincs akadálya annak, hogy az egyesület több részletben kapja meg a támogatást.
A csapatnak valóban a működéshez van szüksége a támogatásra, nem pedig a fejlesztéshez.
Fejlesztésre pályázatok kerültek benyújtásra amihez az MLSZ döntése szükséges. Nagy
arányban támogatni szokta az MLSZ ezeket a fejlesztéseket amikhez viszonylag alacsony
összegű önerőt kér a helyi vállalkozóktól és önkormányzattól. Egy Szarvas méretű városnak
szüksége van egy olyan csapatra ami a város hírnevét képviselni tudja sportágtól függetlenül.
Nemcsak a sporteredmény lényeges hanem a városi lokálpatriotizmus, az összetartó erő, a
fiatalok helyben tartása, a szabadidő hasznos eltöltése. Szarvas város legnagyobb, a megye
legrégebbi egyesülete a Fottball Club, közel 200 sportoló
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helyi. Fontos, hogy legyen egy vállalkozói, önkormányzati és sportági összefonódás, másképp
nem működik a rendszer. Az idén 100. évét ünnepelné a kondorosi egyesület ami az összefogás
hiánya miatt az idén feloszlott. 99 év labdarúgás után Kondoroson megszűnt a labdarúgás,
miközben beépítésre került egy csomó technika a sportlétesítménybe. Szeretné ha ezt elkerülné
Szarvas város, bár ez a veszély jelenleg nem áll fent. A felnőtt csapatnak is meg kell élnie úgy
mint az 1970-es, 1980-as években, amikor Szarvason NB II., NB III. csapat volt ami minden
módon közvetítette a város nagyságát. Békés megye legidősebb egyesülete a szarvasi, 115 éves.
Babák Zoltán képviselő: Nyilvánvaló volt, hogy nem egy év alatt vállalják, hogy az NB IIIba jutnak. Számára világos volt, hogy az idén ismét benyújtják kérelmüket. Aki az elmúlt évben
megszavazta a támogatást, az most gondoljon vissza arra, hogy esetleg nem figyelt oda arra,
mire adta a képviselő-testület a támogatást.
Gombár Györgyné képviselő: Működésre nem tud adni a város, csak a fejlesztési tartalék
terhére van pénzösszeg elkülönítve. Ahhoz, hogy működésre támogatást adjon a képviselőtestület, módosítani kell azt a döntést amiben fejlesztésre tartalékolta a képviselő-testület az
összeget. Össze-vissza nem lehet forrást rakosgatni egyik zsebből a másikba.
Babák Mihály polgármester: Lehet a döntést módosítani, de nem össze-vissza, hanem egy cél
érdekében. Kéri a képviselőket mellőzzék a dehonesztáló megjegyzéseket.
Akkor kell dönteni amikor a döntésnek aktualitása van.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Minden képviselő eldönti magában, hogy hogyan áll a
szarvasi labdarúgás ügyéhez. Technikailag átcsoportosítással lehet a támogatás lehetőségét
megteremteni. A legközelebbi költségvetési rendelet módosítása során meg lehet teremteni a
szükséges forrást.
Jambrik Ramola osztályvezető: Amennyiben a képviselő-testület dönt a 9 mFt összegű
támogatásról, akkor a határozati javaslat kiegészítése szükséges azzal, hogy „utasítja a
polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy jelen döntést a következő rendelet módosításnál
vegye figyelembe.”
Babák Mihály polgármester: Az Ifjúsági és Sportbizottság javaslata alapján a 9 mFt összegű
támogatás odaítélését szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a 9 mFt összegű támogatást 6 igen
szavazattal, 4 nem szavazat mellett támogatja.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a határozati javaslat további kiegészítését azzal, hogy:
„A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt azzal, hogy a soron
következő költségvetési rendelet módosítása során a határozatnak megfelelő módosításokat
vezesse át.
Az elhangzott kiegészítést szavazásra bocsátja.
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4 nem szavazat mellett támogatják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt az elfogadott
kiegészítéseknek megfelelő határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a kiegészített határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Football Club részére
9 millió Forint összegű támogatást ítél meg az egyesület működésének kiadásai
biztosítása céljából. A támogatásról felek között megállapodás köttetik, melynek forrása az
önkormányzat 2019. évi költségvetésének Sportfejlesztési Tartaléka.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt azzal, hogy a soron
következő költségvetési rendelet módosítása során a határozatnak megfelelő módosításokat
vezesse át.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző. Határidő: Értelem
szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás,
3 nem szavazat mellett az alábbi határozatot hozza:
353/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Football Club részére 9 millió Forint összegű támogatást ítél meg az egyesület
működésének kiadásai biztosítása céljából. A támogatásról felek között
megállapodás köttetik, melynek forrása az önkormányzat 2019. évi
költségvetésének Sportfejlesztési Tartaléka.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt azzal, hogy
a soron következő költségvetési rendelet módosítása során a határozatnak
megfelelő módosításokat vezesse át.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Gyulai Szakképzési Centrum részére tulajdonosi hozzájárulás kiadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor gazdasági ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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térítendő támogatásban részesült a Székely Mihály Szakgimnázium, Szakiskola és Kollégium
Szarvas, Vajda Péter u. 18. szám alatti ingatlan épületének energetikai felújítására. A beruházás
műszaki tartalmának összefoglalója az előterjesztés mellékletét képezi.
Az ingatlan vagyonkezelője a Gyulai Szakképzési Centrum, tulajdonosa Szarvas Város
Önkormányzata, ezért a Támogatási Szerződés megkötéséhez szükséges a tulajdonosi
nyilatkozat kiadása.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a Gyulai Szakképzési Centrum
a vagyonkezelésében lévő 5540 Szarvas, Vajda Péter utca 18. (hrsz.: szarvasi belterület 29.)
szám alatti kivett kollégium jogállású ingatlanon lévő épület energetikai felújítását elvégezze.
Továbbá hozzájárul a támogatási kérelem megvalósításához, a támogatási időszak során
megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatását igénylő általi aktiválásához, valamint a
tulajdonos önkormányzat az ingatlant a kötelező fenntartási időszakban biztosítja a fejlesztés
céljára történő rendelkezésre állásra.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző. Határidő: 2019. július
31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
354/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Gyulai Szakképzési Centrum a vagyonkezelésében lévő 5540 Szarvas, Vajda Péter
utca 18. (hrsz.: szarvasi belterület 29.) szám alatti kivett kollégium jogállású
ingatlanon lévő épület energetikai felújítását elvégezze.
Továbbá hozzájárul a támogatási kérelem megvalósításához, a támogatási időszak
során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések támogatását igénylő általi
aktiválásához, valamint a tulajdonos önkormányzat az ingatlant a kötelező
fenntartási időszakban biztosítja a fejlesztés céljára történő rendelkezésre állásra.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
2019. július 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
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vonatkozó ajánlása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: A Körösi Vízgazdálkodási társulat megkereséssel élt
Szarvas Város Önkormányzatához, melyben 2019. évre 779.496,-Ft önkéntes tagi befizetés
megfizetését ajánlja. Ez az összeg a 653,6638 ha nagyságú földterület után került
megállapításra. Az önkormányzat vagyonkataszter nyilvántartása szerint 448,4782 ha kizárólag
az önkormányzat által meghatározott feladatokra használható fel, önköltséges elszámolási
kötelezettség terhe mellett. 2018. évben az önkormányzat által megfizetett 485.000,-Ft erejéig
a Nyúlzugi és Mótyói gátak töltésén található 5575 m2 cserjével benőtt terület irtási munkálatai
valósultak meg.
2019. évben a Társulat az önkormányzat tulajdonában lévő Nyúlzugi és Mótyói gátak töltésén
található 24.000 m2 gazzal és náddal benőtt terület irtási munkáinak elvégzésére adott
árajánlatot. A tervezett feladatok pénzügyi fedezete 480.000,-Ft, a költségvetés vízkárelhárítás
keretének terhére biztosítható.
Babák Mihály polgármester: A külterület belvízelvezetése állami és társulati feladat. A
földtulajdonosoknak kell gondoskodni társulási hozzájárulás kapcsán arról, hogy mentsék a
saját területüket. A Magyar Állam a Vízügyi Igazgatóságon gondoskodik. Az önkormányzat a
saját útjai víztelenítése érdekében önkéntes hozzájárulást fizethet a társulásnak. Ez nem
mentesíti a Vízügyi Igazgatóságot attól, hogy a külterület víztelenítésével foglalkozzon és
feleljen érte. Mindenkinek meg kell védeni a maga tanyáját és földjét, de ugyanakkor fizetni is
kell érte. Az állam korlátozott mértékben gondoskodik a víz elvezetéséről. Ha valahol gond
van, akkor a Vízügyi Igazgatóságot kell keresni, továbbá a társulást, ha társulási díjat fizetett
az agrárvállalkozás. Az önkormányzatnak szintén vannak tulajdonai melyek vízelvezetése az
önkormányzat feladata amit a Magyar Államnak kell elvégezni, de önkéntes hozzájárulással
kiegészíti a város. Komoly probléma esetén a veszélyeztetett tanyák lakhatása kérdésében az
önkormányzat bár mikor bár mit megtehet a saját költségvetése terhére.
Gajdos Attila képviselő távozik az ülésteremből, 9 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A 480.000,-Ft önkéntes tagi befizetést vállalni tudja az
önkormányzat, ezért az 1.) sz. határozati javaslat elfogadását javasolja.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és úgy dönt,
hogy a Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére a 2019. évi költségvetésben vízkárelhárításra
meghatározott 480.000,-Ft-ot önkéntes tagi befizetésként megfizeti. A képviselő-testület
megismerte és elfogadja az erről szóló megállapodás tervezetét, felhatalmazza a polgármestert
és a címzetes főjegyzőt annak aláírására.
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szeptember 30.
Gajdos Attila képviselő visszatér az ülésterembe, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
355/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat
megismerte és úgy dönt, hogy a Körösi Vízgazdálkodási Társulat részére a 2019.
évi költségvetésben vízkárelhárításra meghatározott 480.000,-Ft-ot önkéntes tagi
befizetésként megfizeti. A képviselő-testület megismerte és elfogadja az erről szóló
megállapodás tervezetét, felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt
annak aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
2019. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Ajánlattételi felhívás módosítása és digitális térképállomány
megrendelése Szarvas város településrendezési eszközeinek
módosításához
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Január 24-én döntött a képviselő-testület a 2016-ban
elkészült településrendezési eszközök átfogó módosításáról. A 2012. december 31-én hatályban
lévő, valamint az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési követelményeinek
és jelmagyarázatának figyelembevételével elkészített és elfogadott településrendezési eszköz
2019. december 31-ig alkalmazható, tehát néhány hónapig még ez a szabály érvényes lesz.
Az átfogó módosításnak illeszkednie kell a megyei településrendezési tervhez, melynek
jelenleg folyik az egyeztetése a partnerekkel. A képviselő-testület január 24-i ülésén
megszavazott módosításokból kiemelésre kerültek azok melyek az egyszerű eljárás keretében
lefolytathatók, ezek kevesebb és időben rövidebb államigazgatási egyeztetési eljárást igénylő
feladatok. Ilyenek a Nagyfoki-Holtág és az Üdülősétány beépítési paramétereinek kismértékű
módosításával járó övezeti átsorolások valamint a beépíthetőség feltételeinek módosítása.
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névjegyzékében jelenleg megtalálható településtervezői jogosultsággal rendelkező alábbi
tervezők személyéről: Kmetykó János, Nemes Roland, Torma Gyöngyi, Balogh Tünde, Kiss
István. Újabb döntéshozatalra ebben a kérdéskörben nincs szükség.
A tervezés elkezdéséhez szükséges módosítással érintett területekről digitális térképállomány
megrendelése, amit a Budapest Főváros Kormányhivatal földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Szolgáltató Osztálya bocsát rendelkezésre. A megrendeléshez szükséges a
képviselő-testületi határozat csatolása a módosítással érintett területek nevesítésével.
Babák Mihály polgármester: Felmerül a kérdés, hogy mikor lesz ebből rendezési terv?
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Időben determinált a dolog, 2019. december 31-ig el kell
készülnie.
Babák Mihály polgármester: A mai döntés azért szükséges, hogy ingyen rendelkezésre
bocsássák a térképet.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.”Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat megismerte és felhatalmazza
a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt, hogy a Szarvas, Nagyfoki-Holtág partvonaláról és a
Szarvas, Üdülő sétány holtág felőli területéről a településrendezési eszközök módosításához
szükséges digitális térképállományt Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési,
Távérzékelési és Földhivatali Főosztály Szolgáltató Osztályától megrendelje.
Határidő: A tervezői ajánlattételi határidő legkésőbb 2019. augusztus 30.Felelős: Babák
Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
356/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltakat
megismerte és felhatalmazza a Polgármestert és a Címzetes Főjegyzőt, hogy a
Szarvas, Nagyfoki-Holtág partvonaláról és a Szarvas, Üdülő sétány holtág felőli
területéről a településrendezési eszközök módosításához szükséges digitális
térképállományt Budapest Főváros Kormányhivatal Földmérési, Távérzékelési és
Földhivatali Főosztály Szolgáltató Osztályától megrendelje.
Határidő:
A tervezői ajánlattételi határidő legkésőbb 2019. augusztus 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
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8.) napirendi pont: A Szarvasi Krónika Alapítvány alapítói jogok gyakorlásának elfogadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: A Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriumának
alapítóinak - Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ, a Vas- Fémipari Rt., valamint a Gál Ferenc Főiskola
Pedagógiai Kar – jogállása megváltozott, ezért kérelemmel fordultak a képviselő-testülethez.
Az alapító tagok a jogállásuk változása miatt az alapítói jogok gyakorlásában akadályoztatva
vannak, ezért a kérelemhez csatolt nyilatkozatukban átruházni kívánják azokat a képviselőtestület javára. Az alapító okirat módosítása irántikérelmet az alapítvány nyújtja be a Gyulai
Törvényszékhez, amelyhez szükséges a képviselő-testület alapítói jogok átruházását elfogadó
határozata is.
Babák Mihály polgármester: Az alapítványt segíteni kell. Kéri a jegyzőt valamint a
Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottságot, hogy foglalatoskodjon az alapítvány
működésével. Különböző kiadványokra lehet pályázni, amit több település meg is tett. Kéri a
jegyzőt, jelölje ki azt a személyt aki a hivatal részéről foglalkozik az alapítvánnyal és segíti
munkájukat.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Krónika Alapítvány Kuratóriuma
kérelmének helyt ad és az alapítói jogokat az alapító tagoktól – Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ 5540
Szarvas, Kossuth u. 62., a Vas-Fémipari Rt. 5540 Szarvas, Szabadság út 64-66., Gál Ferenc
Főiskola Pedagógiai Kar 5540 Szarvas, Szabadság út 4. – elfogadja és önállóan gyakorolja.
Felkéri az alapítvány Kuratóriumát, hogy az alapítói jogok gyakorlásával kapcsolatos
bejelentést tegye meg a Gyulai törvényszék felé.
Határidő: 2019. július 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
357/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Krónika Alapítvány Kuratóriuma kérelmének helyt ad és az alapítói jogokat az
alapító tagoktól – Szarvas és Vidéke ÁFÉSZ 5540 Szarvas, Kossuth u. 62., a Vas-
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Kar 5540 Szarvas, Szabadság út 4. – elfogadja és önállóan gyakorolja.
Felkéri az alapítvány Kuratóriumát, hogy az alapítói jogok gyakorlásával
kapcsolatos bejelentést tegye meg a Gyulai törvényszék felé.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja, döntsön a képviselő-testület arról, hogy felkéri dr.
Melis János címzetes főjegyzőt arra, hogy a Szarvasi Krónika Alapítvány munkájának
segítésére a polgármesteri hivatal szervezeti egységén belül jelölje ki a megfelelő személyt és
gondoskodjon az alapítvány szakmai segítségnyújtásáról.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
358/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri dr. Melis János
címzetes főjegyzőt arra, hogy a Szarvasi Krónika Alapítvány munkájának
segítésére a polgármesteri hivatal szervezeti egységén belül jelölje ki a megfelelő
személyt és gondoskodjon az alapítvány részére szakmai segítségnyújtásról.
Határidő:
2019. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: Karbantartási szerződés kiterjesztése az új háziorvosi rendelőkre
Előterjesztő: Tóth Sándor gazdasági ügyintéző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor gazdasági ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor gazdasági ügyintéző: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
megbízási szerződés alapján látja el a Vasút utca 46-48. szám alatti ingatlan egyes gondnoki
feladatait. Az előterjesztés javasolja a megbízási szerződés kiterjesztését a Széchenyi u. 2. szám
alatti háziorvosi rendelőkre.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási NKft-t, 60.000,-Ft/hó+ÁFA megbízási díj ellenében a Szarvas, Vasút u. 4648. szám, valamint a Szarvas, Széchenyi utca 2. szám alatti ingatlan zöldterületének ápolásával,
szükség szerinti hóeltakarításával és síkosságmentesítésével, valamint az ereszcsatorna
tisztántartásával kapcsolatos gondnoki feladatok ellátásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes főjegyző, Szarvai KOMÉP
Városgazdálkodási NKft. Határidő: 2019. július 31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
359/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási NKft-t, 60.000,-Ft/hó+ÁFA megbízási díj
ellenében a Szarvas, Vasút u. 46-48. szám, valamint a Szarvas, Széchenyi utca 2.
szám alatti ingatlan zöldterületének ápolásával, szükség szerinti hóeltakarításával
és síkosságmentesítésével, valamint az ereszcsatorna tisztántartásával kapcsolatos
gondnoki feladatok ellátásával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a
megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvai KOMÉP Városgazdálkodási NKft.
Határidő:
2019. július 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) napirendi pont megtárgyalását.
10.) napirendi pont: „30 éve Szabadon” pályázat beadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dávid Zsófia beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dávid Zsófia beruházási ügyintéző: A Magyarország Kormánya által létrehozott „30 éve
Szabadon” Emlékbizottság pályázatot hirdetett „Szabadságkoncert” címmel. A pályázatban
előadói honoráriumra, rendezvényszervezésre, vendéglátásra és utazással kapcsolatos
költségekre lehet pályázni. A támogatott projektek támogatási és megvalósítási időszaka 2019.
július 1- 2019. október 31. Vissza nem térítendő támogatás, előfinanszírozás formájában. A
támogatás intenzitása 100%. Az önkormányzat 2019. július 17-én benyújtotta a

- 20 pályázatot „30 éve Szabadon - Zenés rendezvény Szarvason” címmel bruttó 7.870.000,-Ft
összegben. A pályázat a forráskimerülés miatti záros határidőre való tekintettel került
benyújtásra, ezért szükséges a képviselő-testület utólagos jóváhagyása.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „30 éve Szabadon” Zenés rendezvény
Szarvason című pályázat beadását utólagosan elfogadja.
Igényelt támogatás összege bruttó 7.870.000,-Ft. Szükséges önerő 0,-Ft.
Felhatalmazza a polgármestert ésa címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 26. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
360/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „30 éve
Szabadon” Zenés rendezvény Szarvason című pályázat beadását utólagosan
elfogadja.
Igényelt támogatás összege bruttó 7.870.000,-Ft
Szükséges önerő 0,-Ft
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. július 26.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.
11.) napirendi pont: Széchenyi u. 2. szám alatti ingatlan elektromos kapunyitórendszer
beszerzése
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dávid Zsófia beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dávid Zsófia beruházási ügyintéző: A Széchenyi u. 2. szám alatti háziorvosi rendelő
elektromos kapunyitórendszer beszerzésére feltételes tárgyalásos beszerzési eljárás került
lefolytatásra. A Bíráló Bizottság július 22-én felbontotta az ajánlatokat. A legkedvezőbb
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javasolja jóváhagyásra.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi u. 2. szám alatti ingatlan
elektromos kapunyitórendszer beszerzésére a GARAI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel
(5540 Szarvas, Malom u. 5/4.) köt szerződést bruttó 405.543,-Ft áron. Az elektromos
kapunyitórendszer beszerzését az 507/2015.(XI.19.) számú határozatban a 2014-2020 pályázati
ciklusra elkülönített összegből biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
361/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Széchenyi
u. 2. szám alatti ingatlan elektromos kapunyitórendszer beszerzésére a GARAI
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft-vel (5540 Szarvas, Malom u. 5/4.) köt szerződést
bruttó 405.543,-Ft áron. Az elektromos kapunyitórendszer beszerzését az
507/2015.(XI.19.) számú határozatban a 2014-2020 pályázati ciklusra elkülönített
összegből biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő:
2019. július 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: Kutyaürülék gyűjtő edények kihelyezése a városban
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Fedorják Nóra projekt ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Fedorják Nóra projekt ügyintéző: Óvári András Úr megkereséssel fordult az
önkormányzathoz, miszerint több évtizede figyelemmel kíséri és látogatja Szarvas várost.
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érkeznek és az Üdülősétányon sétáltatják kedvenceiket, de sajnálatos módon nincs kutya ürülék
elhelyezésére szolgáló szemetes. Arról értesült, hogy a város nyert a „Zöld város” kialakítására
irányuló pályázaton. Ennek keretében javasolja kutyaürülék elhelyezésére alkalmas szemetesek
elhelyezését. Projekt szempontból a „Zöld város” pályázatban nehézkes lenne ilyen típusú
edényzet kihelyezése, mivel az Üdülősétány mint megvalósítási helyszín nem érintett. Műszaki
tartalmat kellene változtatni amely Irányító Hatóság által történő jóváhagyása időigényes lenne.
Mivel a felmerült javaslat rendkívül hasznos a város tisztaságának érdekében, az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság július 16-i ülésén a Szarvasi Városés Környezetvédő Egyesült és a TDM képviselői megtárgyalták a javaslatot. A civil szervezetek
10 helyszínt javasoltak. Az előterjesztés első körben a Vásártéren, a Kacsa-tónál, az
Üdülősétányon, a Történelmi Emlékút közepén és a Székely Mihály téren javasolja kihelyezni
a kutyaürülék gyűjtésére alkalmas szemeteseket a KOMÉP NKft. feladatkörében, figyelembe
véve az ürítési feladatok ellátását és az illegális hulladék elhelyezésének kockázatát is.
Babák Mihály polgármester: A kutya ürülékéért a kutya tulajdonosa felel a szabálysértésekről
szóló törvény szerint. Amennyiben nem szedi össze és valaki dokumentálja, úgy 5-50.000,-Ft
helyszíni bírsággal sújtható. Egyenlőre 5 db kerül kihelyezésre. Felhívja a figyelmet arra, hogy
a piac területére tilos kutyát bevinni.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat ismertetésére. Kéri a Város- és
Környezetvédő Egyesületet, jelezze ha úgy látja, hogy több ilyen jellegű szemetesre van
szükség.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási
NKft. feladatkörében kutyaürülék gyűjtő edényeket helyez ki a városban az alábbi
helyszíneken:
- Vásártér
1 db
- Kacsató
1 db
- Üdülősétány 1 db
- Történelmi Emlékút közepe 1 db
- Székely Mihály tér 1 db
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
362/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási NKft. feladatkörében kutyaürülék gyűjtő edényeket
helyez ki a városban az alábbi helyszíneken:
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1 db
- Kacsató
1 db
- Üdülősétány
1 db
- Történelmi Emlékút közepe 1 db
- Székely Mihály tér 1 db
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) napirendi pont megtárgyalását.
13.) napirendi pont: Csaba-snack Kft. közterület használati kérelme
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor gazdasági ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor gazdasági ügyintéző: A Csaba-snack Kft. büfékocsit szeretne elhelyezni a
Kossuth téren a zenepavilon és a Kossuth Lajos utca közötti járdaszakaszon. A Szarvasi Városés Környezetvédelmi Egyesületet valamint a Körös-menti Turisztikai és Kulturális Egyesületet
véleményezésre kérte fel a hivatal.
Az egyesületek megküldték állásfoglalásukat, mely szerint nem javasolják ezen területen a
büfékocsi elhelyezését.
Babák Mihály polgármester: Ma divatosak az ilyen árusító helyek, de a civil szervezetek sem
támogatták.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot.” Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Csaba-snack Kft. (5540 Szarvas,
Zrínyi Miklós utca 13/1.) kérelmét, a Szarvas, Kossuth térre vonatkozóan büfékocsi elhelyezés
tárgyában.
Határidő: 2019. július 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a Csabasnack Kft. (5540 Szarvas, Zrínyi Miklós utca 13/1.) kérelmét, a Szarvas, Kossuth
térre vonatkozóan büfékocsi elhelyezés tárgyában.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) napirendi pont megtárgyalását.
14.) napirendi pont: EFOP 1.5.3-16-2017-00064 azonosítószámú Humán szolgáltatások
fejlesztése Szarvason című projekt beszerzései
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Kiss Ágnes projekt ügyintézőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Kiss Ágnes projekt ügyintéző: Az EFOP 1.5.3. Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvason
című projekt keretében három beszerzés került lebonyolításra.
1.) Közfoglalkoztatási Központ Budai Nagy Antal utcai épületének felújítása, melyre az
előterjesztésben látható ajánlatok érkeztek. Legalacsonyabb összegű ajánlatot a
Szarvasi KOMÉP Nonprofit Kft. adta bruttó 7.204.899,-Ft-os áron.
Javasolja a képviselő-testületnek a KOMÉP NKft-vel megkötni a szerződést a feladat
elvégzésére.
2.) Eszközbeszerzés – melyre a legalacsonyabb összegű ajánlatot a WALLADVERTISING Kft. adta, bruttó 11.986.260,-Ft-os áron.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a WALL-ADVERTISING Kft-vel kössön
szerződést az eszközök beszerzésére.
3.) Irodaszer beszerzése pályázat keretében a legalacsonyabb összegű ajánlatot a Csempe
és Kert Kereskedelmi Kft. adta bruttó 15.082.514,-Ft-os áron.
Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a WALL-ADVERTISING Kft-vel kössön
szerződést az irodaszerek beszerzésére.
A 2-3. feladaton belül az eszközbeszerzésre a szarvasi önkormányzatra vonatkozó rész
7.000.875,-Ft összegű kültéri fitnesz eszközt tartalmaz amely a Székely Mihály téren kerül
elhelyezésre. Az irodaszer beszerzésből a Szarvas városra eső rész bruttó 6.317.416,-Ft.
A szerződések az előterjesztések mellékletében találhatók.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Hodálik Pál alpolgármestert adjon tájékoztatást a
projektről.
Hodálik Pál alpolgármester: A térségben 5 település szövetkezett a projektre Szarvas Város
Önkormányzata mint konzorcium vezető partner mellett; Békésszentandrás, Csabacsüd,
Kardos, Örménykút. Egy soft projekt, nincs benne csak minimális eszköz- és beruházás.
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fizeti. Közel 300 mFt-ot sikerült elnyerni projekt szinten, melynek legnagyobb része, közel 230
mFt Szarvas Város Önkormányzatát érinti. Különböző képzések, eszközbeszerzések,
tanulmányutak, a szociális ágazatban dolgozók képzése szerepel a projektben. A soft elemek,
képzések meghirdetésre kerülnek. Bevonásra kerültek a szarvasi és a kistérségi lakosok is.
Különböző kompetencia fejlesztések is szerepelnek a projektben melyek a munkavállalást, az
elhelyezkedést segítik. A munkaerő piaci szempontból hátrányos helyzetű célcsoportot –
GYED-ről, GYES-ről visszatérő nőket, pályakezdőket, 45 év felettieket, szakképesítéssel nem
rendelkezőket érinti elsősorban a pályázat. A tanulmányutakon a közigazgatásban dolgozó
szakemberek ismerhetik meg más településeken pl. a szociális ágazatban történő
munkavégzést. 36 hónapig fut a program, 2021-ben is tart még. Várhatóan a következő évben
is lesznek olyan programelemek melyek beszerzése akkor történik.
Babák Mihály polgármester: Helyzetbe hozza azokat akik igénybe veszik ezt a szolgáltatást.
Lehetőséget biztosít fiatalnak, idősnek, hátrányos helyzetűnek, munkakezdőnek.
Hodálik Pál alpolgármester: A szakemberek között is szarvasiak dolgoznak – 4 mentor, 2
közösségfejlesztő. Így 3 évig 6 fiatalnak biztosít munkát a program.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
364/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP 1.5.316-2017-000064 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben” című
pályázat kivitelezési feladataira – a Közfoglalkoztatási Központ épületének
felújítására - a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. -vel köt
szerződést bruttó 7.204.899.- Ft árért. A szerződés fedezetét a pályázat
költségvetése terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő:
2019. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP 1.5.316-2017-000064 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben” című
pályázat eszközbeszerzésére vonatkozóan a WALL-ADVERTISING Kft.-vel köt
szerződést bruttó 11.986.260.- Ft árért, mely szerződéses összegből Szarvas Város
Önkormányzatára eső rész bruttó 7.000.875.- Ft. A szerződéses összeg fedezetét az
önkormányzat az EFOP 1.5.3-16-2017-00064 számú pályázat költségvetésének
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
366/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP 1.5.316-2017-000064 számú „Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben” című
pályázat irodaszer beszerzésére vonatkozóan a Csempe és Kert Kereskedelmi Kft.vel köt szerződést bruttó 15.082.514.- Ft árért, mely szerződéses összegből Szarvas
Város Önkormányzatára eső rész bruttó 6.317.416.- Ft. A szerződéses összeg
fedezetét az önkormányzat az EFOP 1.5.3-16-2017-00064 számú pályázat
költségvetésének terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) napirendi pont megtárgyalását.
15.) napirend:

EFOP 1.2.11-16-2017-00060 „Esély Otthon” pályázat megvalósítására a
Helyi Ösztönzőrendszer Koncepciójának elfogadása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Kiss Ágnes projekt ügyintézőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
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pályázat megvalósításához szükséges a Helyi ösztönzőrendszer koncepciójának kidolgozása
szakértői feladatok ellátása mely feladatot a NexCon Kft. végezte el. A feladat keretében
kidolgozásra került a dokumentum, melynek elfogadásáról a képviselő-testületnek döntenie
szükséges. A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint a Szociális, Családügyi, Egészségügyi
és Nemzetiségi Bizottság április hónapban megtárgyalta a dokumentumot, javaslataik
átvezetésre kerültek. Az ösztönző pénzügyi támogatás kapcsán aggály fogalmazódott meg. A
NAV állásfoglalása a napokban érkezett meg arra vonatkozóan, hogy adóköteles jövedelemnek
minősül. Az ösztönzőrendszer célja, 18-35 év közötti 17 fiatal számára támogatást biztosít 9
hónapon keresztül. A projekt keretében a város jövője szempontjából értékes végzettséggel
rendelkező fiatalok helybenmaradása a cél. Ezt kívánja támogatni a pályázat. A támogatásban
részesülő fiatalok fejenként nettó 51.617,-Ft/hó összeg juttatásban részesülnek.
Babák Mihály polgármester: 18 lakás került felújításra a program keretében melyhez soft
elemek is kapcsolódnak. A lakások átadására a jövő hét folyamán kerül sor.
Felkéri Hodálik Pál alpolgármestert, adjon tájékoztatást a programról.
Hodálik Pál alpolgármester: Az EFOP pályázatok többségében nem lehet építést és
eszközbeszerzés 15%-nál nagyobb összegben megvalósítani, de sikerült elérni, hogy az „Esély
otthon” program más típusú legyen. A költségvetés felét lehetett beruházásra és
eszközbeszerzésre fordítani. A 18 lakás felújítása és berendezése a program egyik 100 mFt-os
összegéből történt. A másik 100 mFt-ot programokra, soft elemekre, a 18-35 év közötti fiatalok
segítésére lehetett költeni. Ez a program szintén 36 hónapig fut, az építés csak egy része volt,
2021. júniusában ér véget. A soft részek kiválasztásánál lehetőség volt kiválasztani az
önkormányzat számára fontos dolgokat. A pályázat összeállítása során az ösztönzőrendszer is
kiválasztásra került. Amellett, hogy lakással segíti a program a Szarvason dolgozó vagy a
városba visszatérni szándékozó fiatalokat, a bérüket is megtámogatja. A pénzügyi ösztönzésre
olyan fiatalok pályázhatnak 18-35 év között akik Szarvason hiányszakmákban dolgoznak. A
képviselő-testület és az előkészítő szakemberek széleskörű munkát végeztek a hiányszakmák
kiválasztása során. A mellékletben több mint 100 hiányszakma van nevesítve. Az ingatlanokba
beköltözők számára pénzügyi és életvezetési tanácsadások, tanfolyamok, képzések kerülnek
megtartásra. A következő évben „Mindent tudás egyeteme” is megszervezésre kerül. Ebben a
programban is lesz tanulmányút olyan településekre ahol jó gyakorlatokat valósítottak meg
fiatalok körében. Szerepelnek továbbá olyan képzések amik a fiatalok elhelyezkedését,
munkavállalását igyekeznek segíteni. A munkáltatókat is igyekeznek érzékenyíteni, számukra
is történik képzés arra vonatkozóan, hogy miért érdemes fiatalokat vagy megváltozott
munkaképességűeket is foglalkoztatni.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Kiss Ágnes projekt ügyintézőt adjon tájékoztatást a
projekt építési és beszerzési részéről.
Kiss Ágnes projekt ügyintéző: Az ingatlan felújítás kapcsán a Szentesi u. 11. sz. alatti
ingatlanban 3 lépcsőházban 18 lakás felújítására került sor. Teljes belső burkolatcsere, festés,
villamossági felújítás történt. Az ingatlanok teljes körűen bútorozásra kerültek. Műszaki cikkek
(hűtő, mosógép, gáztűzhely, páraelszívó,) valamint minden lakásban egy laptop is beszerzésre
került.
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ismertette, hogy a soft programoknak is nagy jelentősége van a városban. Az előző program 6
fiatalnak munkát ad, utóbbi pedig 18 lakásban kb. 40 fiatalnak lakhatást biztosít. A soft
programok szervesen hozzájárulnak ahhoz, hogy a szarvasi fiatalok a városban tudjanak
maradni, itt tudjanak boldogulni. A programokban nagyon sok képzés is szerepel ami megemeli
a város kulturális színvonalát is. Örül annak, hogy a 18 lakást választókörzetében sikerült
felújítani. Így a korábbi problémák is megoldódni látszanak.
Gajdos Attila képviselő: Fizető munkahelyek kellenek a városba, ez a legfontosabb, ez tartja
helyben a fiatalokat. A város segíthet abban, hogy ideig óráig ilyen projektekkel a fiatalokat a
városban tartja, de hosszú távon a megfelelően fizető munkahelyek tartják helyben a szarvasi
fiatalokat.
Babák Mihály polgármester: Minden fontos, van akinek a közvilágítás és a járda, a
szakrendelőben a röntgengép. Mindenki tudja, hogy mindennek az az alapja, hogy legyen
megfelelő megélhetési lehetőség. A hivatal csak a saját intézményeinek munkáltatója, a többit
a reálszféra mozgatja. A munkabér meghatározó, és nagyon fontos még a szociálpolitikai oldal
is. A városban a munkabérek alacsonyak, a születések száma csekély ami a népesség
fogyásához vezet. Nagyon sok tehetséges gyerek van aki elmegy a városból. Az ország más
pontjain régebb óta jóval magasabb munkabéreket fizetnek. Képtelenség a városban minden
szakmát, diplomát szerzett fiatalnak munkát biztosítani. Nagyon sok szarvasi idősödő ember
elköltözik a gyereke után más településre. Bonyolult probléma ez, nem egyszerű a megoldás.
A szociális gondoskodás nagyon sokat fejlődött a városban. A gyerekekről is gondoskodott a
város, de a fiatalok esetében sokkal szerteágazóbb a probléma. Az idekötésük, itt maradásuk
nagyon fontos eleme a munkahely, a jövedelem. Szarvasról 10-12 gyerek nyert felvételt az
orvosi egyetemre, mégis van orvos probléma a városban. Higgadt várospolitikát igényelnek
ezek a feladatok.
Gajdos Attila képviselő: Létre kell hozni egy nagy ipari parkot, akár 10-20 hektár területen.
Ez a város meg tudja ezt tenni. Ezt be kell lakni ami nem 1-2 év, lehet, hogy csak 10 év múlva
lesz komoly eredménye. A fiatalok egy része valóban elmegy, ennyi jogászra, közgazdászra
nem lesz szüksége a városnak. A környékről is tudnak a városba költözni fiatalok megfelelő
munkahely esetén. A két év lakhatás, az 50 eFt támogatás ideig-óráig megoldás. Más
településeken nagyobb mennyiségben történik önkormányzati bérlakás építés. Így lehetne
elérni, hogy középtávon jövője legyen a városnak.
Babák Mihály polgármester: A gazdaságfejlesztés nem kötelező feladata a városnak. Jól
felfogott érdeke a városnak, hogy sajátos eszközeivel ösztönözze, generálja a gazdaság
fejlődését. A képviselő-testület nem tud multinacionális céget létrehozni. A városüzemeltetés
esetében probléma a létszámhiány. Jelenleg is van ipari parkja a városnak, ipari területe is. A
májüzemnek értékesít a város egy adott területet, de helyette a Csabai út mellett vásárolt
ingatlant. A vásárteret nagyon sokszor kiajánlotta már a város, de nincs rá igény. Ipari parkja
van a városnak, ipar telepítésre alkalmas hely is van. A szarvasi újszülötteket is támogatja a
város 100.000,-Ft összeggel. Lakások is vannak, hiszen korábban jó párat megvásárolt a város
olcsó áron.
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önkormányzat nagyon sok mindent megtett. Nagyon fontos a fiatalok helyben tartása ami
megfelelő oktatással érhető el. Az oktatásnak soha nem volt még ilyen széleskörű
infrastruktúrája. Az oktatás szerkezete átalakult, állami feladat lett, vagy pedig az egyházhoz,
nemzetiséghez tartozik. Az önkormányzat mindent kiépített, jó infrastruktúrával rendelkeznek
az oktatási intézmények. 18 éves korig a legtöbb gyerek a városban tanulhat. Vannak olyan
települések ahol már általános iskolába eljárnak lakóhelyükről a diákok. Szarvason inkább az a
jellemző, hogy dolgozni járnak el más településekre. Ebben nagyon sok tényező közrejátszik.
Az iparral kapcsolatban minden esetben nyitott az önkormányzat. Nagyon sok céget
megkeresett a város, de ez nagyon bonyolult. Az ipari parknak sajátos szerkezete volt, sok
ingatlan szövetkezeti tulajdon volt, majd később magántulajdonba került, pl. Tesco, Lidl. Jó lett
volna a veresegyházi modellt megvalósítani, ahol a város megvásárolta a szomszédos település
földjeit és oda ipari parkot építettek. Szarvason mások voltak a lehetőségek. A város érdekében
mindenkinek segíteni kell a gazdaságfejlesztést.
Babák Mihály polgármester: Jelenleg egy új rizsüzem épül a városban, nem régen a Profuma
telepedett le. Szarvas kisváros, kevés létszámmal, egyre kevesebb szakképzett munkaerővel,
ugyanakkor sok a túlképzett munkaerő. Az egyetemet végzett fiatalok elmennek a városból. A
közlekedés most kezd javulni valamelyest. A képviselő-testületnek minden munkahely fontos.
A Liget-hotel 15 éve fejleszt a városban, nagyon sok embernek ad munkát, a környék egyik
legjobb szállodája. Az oktatás nagyon magas színvonalú a városban, Csabacsüdöt és
Békésszentandrást is kiszolgálja. Több olyan komfortszolgáltatás van a városban ami azt a célt
szolgája, hogy a városba érkezők jól érezzék magukat. Az idősekről való gondoskodás is fontos
a város számára. Ez nem egy ember felelőssége, bár kinek javaslata, ötlete van az jelezze. 1100
vállalkozás van Szarvason, ahol többen elhelyezkedtek azok közül akiket a Vasipariból
elküldtek.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Hodálik Pál alpolgármester és Giricz Katalin képviselők távoznak az ülésteremből, 8 fő
van jelen.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 számú
pályázat keretében a NexCon Technológiai Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által készített Helyi
Ösztönzőrendszer Koncepciója, dokumentumot megismerte és jóváhagyja.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező pályázati hirdetmény közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik megfelelő számú pályázat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt a pályázat ismételt - folyamatos
– megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat beadási határidejét a lejáratot követő hónap
utolsó munkanapjának 10 órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása
nélkül.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 8 fő van jelen – 8 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
367/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
„Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az EFOP1.2.11-16-2017-00060 számú pályázat keretében a NexCon Technológiai
Tanácsadó és Szolgáltató Kft. által készített Helyi Ösztönzőrendszer Koncepciója,
dokumentumot megismerte és jóváhagyja.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati hirdetmény közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik megfelelő
számú pályázat, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a címzetes főjegyzőt a
pályázat ismételt - folyamatos – megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 10 órájában
kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) napirendi pont megtárgyalását.
16.) napirendi pont: Elektromos töltők energia ellátása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Az elektromos töltők energia ellátásának biztosítása az
elektromos földkábel és a mérőszekrény telepítése az önkormányzat feladata. A telepítésre
három vállalkozástól került sor ajánlatkérésre. A legalacsonyabb ajánlatot a Nándori Albert Kft.
adta 3.938.270,-Ft összegben. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a magas árakra tekintettel
a beszerzési eljárásban ne hirdessen eredményt. Javasolja továbbá, hogy három új
vállalkozástól kerüljön sor ajánlatkérésre a feladatok elvégzésére. Megkeresés érkezett a
töltőket telepítő NKM Mobilitás Kft-től, melyben felvetik egy lehetséges DC, azaz villámtöltő
telepítését. Olyan helyszínt keresnek ami viszonylag közel van a most épülő M44-es főúthoz és
lehetőség szerint kávézó, mosdó van a környékén. Együttműködés keretében elsősorban
ingyenes közterület használatot kérnek az önkormányzattól a töltőre és két parkolóhelyre
vonatkozóan. A beruházás többi részét az NKM Mobilitás Kft. vállalná.

- 31 Amennyiben sikerül megfelelő helyet találni, arra is lehetőség van, hogy az M44-es út
átadásának időpontjáig elkészüljön a töltő. Kérik, hogy ezt a lehetőséget vizsgálja meg az
önkormányzat és amennyiben pozitív elbírálásban részesül, úgy minél előbb megkezdik a
projekt előkészítését.
Babák Mihály polgármester: Vállalkozásnak nem adhat ingyen földterületet a város, szigorú
szabályok vonatkoznak az állami vagyonról való gondoskodásra.
Gajdos Attila képviselő: Az elkövetkező időszakban egyre több ilyen töltőállomás épül az
önkormányzattól függetlenül is. A nagy multinacionális cégek megkezdték az építéseket, így
Szarvasra is el fog érni pár éven belül. Ki fogja építeni más szervezet, nem csak a Magyar Állam
vagy az önkormányzatok.
Hodálik Pál alpolgármester visszatér az ülésterembe, 9 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Nincs még annyi elektromos gépjármű a városban, hogy nagyon
nagy lenne rá az igény. Soknak tartja a 4 mFt-ot arra, hogy valaki ingyen tankoljon áramot a
városban.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elektromos töltőállomás
telepítéséhez szükséges földkábel és a mérőszekrény kiépítésére ajánlatot kér a MOVI 2000
Kft-től (8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 3.), a Szabó-Watt és Társai Kft.-től (5600 Békéscsaba,
Egressy utca 13.), a Fázismester Kft.-től (1064 Budapest, Podmaniczky u. 57.)
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő: 2019. július 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
368/2019.(VII.26.)sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges földkábel és a mérőszekrény
kiépítésére ajánlatot kér a MOVI 2000 Kft-től (8800 Nagykanizsa, Miklósfa u. 3.),
a Szabó-Watt és Társai Kft.-től (5600 Békéscsaba, Egressy utca 13.), a Fázismester
Kft.-től (1064 Budapest, Podmaniczky u. 57.)
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő:
2019. július 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
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javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKM Mobilitás Kft. (1023
Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) megkeresésére megvizsgálja egy DC (villámtöltő)
elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges területbiztosításának lehetőségét.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. július 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János címzetes
főjegyző.”
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen –10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
369/2019.(VII.26.)sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKM
Mobilitás Kft. (1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.) megkeresésére
megvizsgálja egy DC (villámtöltő) elektromos töltőállomás telepítéséhez szükséges
területbiztosításának lehetőségét.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Babák Zoltán képviselő: A Vasipari előtti parkoló alkalmas lenne egy ilyen parkoló
kialakítására.
Lázár Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy várható-e az, hogy az országos lefedettségű
benzinkutakon megjelennek ezek a töltők? A MOL kutaknál már megjelentek. Nem biztos,
hogy a városnak megér ez 5 mFt-ot.
Gajdos Attila képviselő: Biztosan meg fognak jelenni.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) napirendi pont megtárgyalását.
17.) napirendi pont: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. közfeladatainak
támogatása
Előadó: dr. Melis János címzetes főjegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor gazdasági ügyintéző: A Szarvasi KOMÉP NKft. látja el a közterületi utak,
parkolók kezelését, ezek felújítását, javítását. Az előterjesztés javasolja, hogy bizonyos
többletfeladatok elvégzésére egy keretösszeg kerüljön elkülönítésre. Az elvégzett munkát
követően lenne jogosult a KOMÉP NKft. ezen összeg lehívására, mely 2.857.500,-Ft.
Babák Mihály polgármester: Amennyiben a gyógyszertárral aláírásra kerül a szerződés,
forrás érkezik a városhoz a parkoló megváltásából eredően. A gyógyszertár közelében lévő
területre javasolja költeni ezt az összeget. A volt SZÁT garázsok mögötti szögletben épülne
néhány parkoló kőszórással vagy egyéb módon. Gond, hogy az Agrár Rt. otthagyta az
olajtartályt amit el kell távolítani. A gyógyszertár előtt egy régi távfűtő csatorna halad át ami
balesetveszélyes, azt is el kellene bontani.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
370/2019.(VII.26.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep utca 2.)
részére a közfeladatok ellátásának támogatására biztosított keretet a fejlesztési
tartalék terhére 2.857.500,-Ft-al megemeli.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a támogatási megállapodás
módosításának aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
2019. december 31.
Egyéb bejelentések:
Babák Mihály polgármester: Többen érdeklődtek arról, hogy a gyomaendrődi úton mi épül,
mert nagy gödröt ástak a területen. Utánajárt az építkezésnek: A Gallicoop szennyvíztelepének
havária tározója épül építési engedéllyel a területen. Szennyvíztisztítási probléma esetén az
üzem ezt tudja igénybe venni a szennyvíz tárolására.
Dernovics László képviselő: Komoly előírások mellett épül a szükség tározó, az iratokat
leellenőrizte. Több hektár területet vesz igénybe amit zöld növényzettel körbe kell telepíteni.
Ebben az évben el kell készülnie. Probléma nem lehet, bűzhatás nem várható.
Lázár Zsolt képviselő: Tudomása szerint a játszótereken tiltott a dohányzás. A közterületeken
nagyon sok esetben megjelennek az éjszakai szórakozás különböző
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jelentkezik. Kérdése, hogy a szabad strandon, játszótereken az italozást, dohányzást, kábítószer
fogyasztását lehet-e valamilyen módon rendeletben szabályozni. Tiltó táblák elhelyezését és
fokozott ellenőrzést javasol.
Babák Mihály polgármester: Vannak renitensek a városban, pl. tiltó táblák ellenére is kirakják
a szemetet. Nagyon bosszantóak a kisebb problémák is.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: A környezet védelméről és a közterületek használatáról
szóló rendelet is rigolózusan szabályozza és tiltja az ilyen jellegű magatartást abban a
mértékben amit magasabb rendű jogszabályok nem szabályoznak. Az új jogalkotási
mechanizmus szerint nem lehet megismételni a törvény előírásait. A városban megfelelő
rendszer működik a drog és egyéb szenvedélyek visszaszorítására. A közterületfelügyelők
járják a várost, de ezeket a cselekményeket nem nappal követik el, hanem az éjszakai órákban.
Babák Mihály polgármester: Kéri, hogy a bankok, üzletek tartsanak az üzletek előtt
hamutartót amit éjszaka betesznek. A város nem fog erről gondoskodni. Az épület
tulajdonosának, használójának kell gondoskodni a dohányzóhely kijelöléséről, a csikkek
tárolásáról, elszállításáról. Közpénzből nem fogja a város eltakarítani, mivel a törvény szerint
ez nem közfeladat. Nem állapot, hogy a szemetet is kiteszik az üzletek elé.
Dr. Melis János címzetes főjegyző: A városnak elegendő azt a szemetet összeszedni amit egyegy átmulatott éjszaka után a játszótereken hagynak.
Lázár Zsolt képviselő: A játszótereket éjszakára be lehetne zárni.
Babák Mihály polgármester: Ez korábban is felmerült már, de ellenállásba ütközött.
Lázár Zsolt képviselő: Megkérdezi, mit tehet az a szarvasi polgár aki 20 fő csoporttal
találkozik akik érezhetően kábítószeres cigarettát szívnak.
Babák Mihály polgármester: Fotózza le, értesítse a rendőrséget, vagy kérjen segítséget a
polgárőrségtől.
Kéri a képviselőket, hogy a július 31-i „Szarvas Hazavár!” projekt lakás átadó ünnepségén
vegyenek részt.
Kéri a képviselőket, amennyiben valakihez szúnyogirtással kapcsolatos panasz érkezik az
jelezze a KOMÉP NKft. felé.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyzőt, gondoskodjon arról, hogy az ipartelepi naperőművel
kapcsolatos előterjesztés ismét napirendre kerüljön.
Felkéri dr. Melis János címzetes főjegyző a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztések
címének ismertetésére.

ZÁRT ÜLÉS DÖNTÉSEI
2019. július 26.
1. Szarvas, Bolza Pál sétány 2. 2-es ajtó alatti ingatlan felajánlása megvételre
2. Szarvas, Bolza Pál sétány 2. I. emelet 5. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szarvasi
belterületi 4/1/A/2. és a 4/1/B/2. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok
(Szarvas, Bolza Pál sétány 2.) megvásárlása érdekében maximum bruttó
12.000.000,-Ft összegű vételi ajánlatot tesz. Az ingatlan megvásárlására fedezet az
osztalékbevétel terhére biztosított. Vételi tárgyaláson az önkormányzat
képviseletével a Testület megbízza Babák Mihály polgármestert és/vagy Hodálik
Pál alpolgármestert és/vagy Dr. Melis János címzetes főjegyzőt, elfogadott vételi
ajánlat esetén felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
2019.augusztus 31.
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvas, Bolza Pál sétány
2. I. emelet 5. szám alatti 4/1/A/8. helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra
vonatkozóan ingatlanforgalmi-szakértői vélemény elkészítését rendeli el.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
2019. augusztus 31.
3. Szarvas, Vágóhíd utca 1/1. szám alatti önkormányzati bérlakások nyílászáróinak
cseréjére árajánlat kérés
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas,
Vágóhíd utca 1/1. szám alatti 16 db önkormányzati bérlakás nyílászáróinak
cseréjére ajánlatot kér az alábbi vállalkozásoktól:
1.
Farkas Ablak Kft. Szarvas, Szent István utca 44.
2.
BBB GLAS Mezőtúr, Szolnoki út 3.
3.
Dupla Kovács Bt. Békéscsaba, Mohácsi Mátyás utca 12.
4.
Ablakbeépítő Kft. Újkígyós, Hosszú utca 38.
5.
Sovány Mihály (ev.) Szarvas, Deák Ferenc u. 2.
Felhatalmazza a lakások kezelőjét a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási
Nonprofit Kft-t az ajánlatok megkérésére.
Határidő:
2019. július 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
4. Szarvas, Vasút utca 40. szám alatti ingatlan bérbeadása
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas,
Vasút utca 40. szám alatti ingatlan (hrsz.: 1997/A/1.) bérleti íját – visszamenőleg –

2019. január hó 01. napjától 200.000,-Ft/hó+ÁFA összegben határozza meg,
egyidejűleg engedélyezi az ingatlan központi fűtési rendszerének bérlő általi
korszerűsítését, 1.717.000,-Ft+ÁFA összegben, mely beruházás értékét a bérbeadó
a bérleti díjba beszámíthatja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a bérleti
szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Határidő:
2019. augusztus 31.
5. Szarvasi Rendőrkapitányság kérelme lakásügyben
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Rendőrkapitányság alkalmazásában álló Milácsek György alosztályvezető részére
a Szarvas, Szabadság út 6-10. III. emelet 21. szám alatti bérlakást 2020. április hó
04. napjáig biztosítja, az 1/2004.(I.23.) számú helyi rendelet alapján, 25.480,-Ft/hó
bérleti díj ellenében. Amennyiben a bérlő munkaviszonya a lakásbérlet időtartama
alatt megszűnik, úgy a bérlő a munkaviszony megszűnését követő 30 napon belül
köteles a lakást a bérbeadó részére átadni.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.
Határidő:
2019. július 31.
6. Sportkitüntetések adományozása („Év Sportolója”, „Szarvas Város Jó Tanulója – Jó
sportolója”)
7. Zöld város kialakítása” c. TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 számú projekt kivitelezési
munkáinak ellátására vonatkozó feltételes, tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlati
felhívásának elfogadása
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
„Szentesi úti járda és csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése, a közvilágítási
hálózat felújítása, valamint kiépítés tervezése és kivitelezése, utcabútorok
beszerzése és kihelyezése a TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 „Zöld infrastruktúra
fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében” azonosítószámú projekt
keretében, 5 részben” című közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és
közbeszerzési dokumentációját.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TOP2.1.2-16.-BS1-2017-00010” számú projekt keretében a „Szentesi úti járda és
csapadékvíz elvezetés tervezése és kivitelezése, járdafelületek, sétautak felújítása

és javítása, ívhíd tervezése és kivitelezése, a közvilágítási hálózat felújítása,
valamint kiépítés tervezése és kivitelezése, utcabútorok beszerzése és kihelyezése
című közbeszerzési eljárásban ajánlattevőnek az alábbi vállalkozásokat jelöli meg:
- BÓLEM Építőipari Kft. (5600 Békéscsaba, Őszi u. 3.)
- BÉKÉS-DRÉN Környezetvédelmi, Víz.- és Mélyépítési Kft. (5630 Békés,
Petőfi u. 20.)
- EURO MOBIL PLUSZ Kft. (1089 Budapest, Visi Imre u. 12.)
- DT Beotransz Szállítmányozó és Szolgáltató Bt. (6721 Szeged, Lechner tér
4. fsz. 6.)
- ÉPCEDNTER Építőipari és Kereskedelmi Kft. (5553 Kondoros, Csabai u.
41.)
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
8. A TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 számú (Vasúti átjáró) projekt kapcsán keletkező
visszafizetési kötelezettség teljesítése
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
déli ipartelep fejlesztés térségi elérhetőség javítása vasúti átjárók létesítésével a 44.
sz. I. rendű főút és az orosházi út között, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003” számú
projekt megvalósításától eláll, a támogatási szerződés megszüntetése kapcsán
keletkező kifizetési kötelezettségét, bruttó 12.761.374 Ft összeget a fejlesztési
tartalék terhére kiegyenlíti. (üzleti terv, engedélyes terv, hatósági díjak,
projektmenedzsment részteljesítés, „B” típusú tájékoztató tábla)
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a „Szarvas déli
ipartelep fejlesztés térségi elérhetőség javítása vasúti átjárók létestésével a 44. sz.
I. rendű főút és az orosházi út között, TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003” projekt
tervezőjét és projektmenedzserét, írásos nyilatkozatban erősítse meg, hogy a
megtervezett műszaki feladat a legoptimálisabb, leginkább költségtakarékos és
kizárólagosan a megtervezett módon megvalósítható terv.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti
nyilatkozatok beszerzéséről gondoskodjanak.
Határidő:
2019. augusztus 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

9. Szarvas, Hunyadi utca 2. szám alatti piaci típusú bérlakások bérbeadása
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas,
Hunyadi utca 2. A. lépcsőház IV. emelet 12. szám alatti piaci típusú bérlakást
Szirony Judit (anyja neve: Szalai Julianna, születési hely, idő: Gyula, 1983.15.30.)
és gyermeke Szirony Lilla részére bérbe adja 3 év határozott időtartamra.
A bérleti díj 440,-Ft/m2/hó összegben kerül meghatározásra a lakások és helyiségek
bérletére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014.(I.23.) önkormányzati rendelet 6-os
számú melléklete alapján.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Pákozdi János
ügyvezető
Határidő:
2019. augusztus 31.
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas,
Hunyadi utca 2. B. lépcsőház III. emelet 10. szám alatti piaci típusú bérlakást
Csányiné Szarka Ilona (anyja neve: Szűcs Ilona, születési hely, idő: Szeghalom,
1972.12.04.) részére bérbe adja 3 év határozott időtartamra.
A bérleti díj 440,-Ft/m2/hó összegben kerül meghatározásra a lakások és helyiségek
bérletére vonatkozó szabályokról szóló 1/2014.(I.23.) önkormányzati rendelet 6-os
számú melléklete alapján.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft. Pákozdi János
ügyvezető
10. „Vállalkozási szerződés a Bezinai út és a Középhalmi bekötőút stabilizációjával
kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a VP6-7-2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázaton nyertes 784/44001/10/17/2017 iktatószámú projekt keretében (1-2. rész)”
tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés meghozatala
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Vállalkozási szerződés a Bezinai út és a Középhalmi bekötőút stabilizációjával
kapcsolatos kivitelezési munkák ellátására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú
pályázaton nyertes 784/4401/10/17/2017 iktatószámú projekt keretében (1-2. rész)”
tárgyú Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 1.
részében az alábbi döntést hozza:
Az INTEGRÁL Építő Zrt. ajánlattevő végleges ajánlatában megajánlott 98.349
635 Ft egyösszegű nettó ajánlati ár egyaránt meghaladja a bontási jegyzőkönyvben
rögzített, Szarvas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő számára a szerződés
teljesítéséhez jelenleg rendelkezésre álló nettó 53.097.070 Ft összegű anyagi fedezet
mértékét, Szarvas Város Önkormányzata a szerződés teljesítéséhez szükséges
többletfedezetet (nettó 45.252.565 Ft összeget) biztosítani nem tudja, ezért az
eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján - mivel a rendelkezésére álló
anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján
legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel - eredménytelenné nyilvánítja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, „Vállalkozási
szerződés a Bezinai út és a Középhalmi bekötőút stabilizációjával kapcsolatos
kivitelezési munkák ellátására a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázaton
nyertes 784/4401/10/17/2017 iktatószámú projekt keretében (1-2. rész)” tárgyú
Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás 2.
részében az alábbi döntést hozza:
Az SWIETELSKY Építő Kft. ajánlattevő végleges ajánlatában megajánlott
66.026.366 Ft egyösszegű nettó ajánlati ár egyaránt meghaladja a bontási
jegyzőkönyvben rögzített, Szarvas Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő
számára a szerződés teljesítéséhez jelenleg rendelkezésre álló nettó 30.833.890 Ft
összegű anyagi fedezet mértékét, Szarvas Város Önkormányzata a szerződés
teljesítéséhez szükséges többletfedezetet (nettó 35.192.476 Ft összeget) biztosítani
nem tudja, ezért az eljárást a Kbt. 75.§ (2) bekezdés b) pontja alapján - mivel a
rendelkezésére álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez
az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel - eredménytelenné
nyilvánítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. július 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Önkormányzati útfelújítása és eszközbeszerzése” VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
kódszámú pályázaton nyertes 784/4401/10/17/2017 iktatószámú projekt
kivitelezésére vonatkozóan a Kbt. 115.§ szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos
közbeszerzési eljárás indít, és egyben dönt arról, hogy az eljáráshoz szükséges
közbeszerzési szaktanácsadói feladatok ellátására az alábbi vállalkozásokat kéri
fel ajánlattételre:
1) Imperial Tender Kft. (1022 Budapest, Bimbó út 1-5 A lh. III/1.
2) K&Z Horizontál Kft. (6000 Kecskemét, Szövetség tér 5.)
3) Meditkonzult Kft. (1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 66. I. em. 5.)
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. augusztus 05.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
11. A KOMÉP Nkft. energetikai fejlesztéséhez kapcsolódó ajánlati felhívás elfogadása
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Nkft. Szarvas Ipartelep u. 2. energetikai

fejlesztéséhez szükséges közbeszerzési ajánlati felhívást és közbeszerzési
dokumentációt.
Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. augusztus 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Vállalkozási szerződés az önkormányzati épületek energetikai fejlesztésére TOP3.2.1-16-BS1-2017-00039TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040
számú
projekt
keretében”
tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi ajánlattevőnek küld ajánlattételi
felhívást:
Solarution Kft.

9641 Rábapaty, Zrínyi u. 2.

upStream Kft.

1118 Budapest, Maléter Pál utca 4.G ép. IV. em.
5.

TESZ-97 Kft.

2371 Sári, Fehérakác utca 3.

I.SZ.I. Produkt Kft.

2340 Kiskunlacháza, Zrínyi M. u. 19.

Korax Gépgyár Kft.

2300 Ráckeve, Sillingi út 30.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2019. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző

