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Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens
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Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképest, 17 képviselő van jelen.
Megkérdezi a képviselőket, ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.
A jegyzőkönyv hitelesítését Kozák Imréné és Hodálik Pál képviselők vállalják.

-2Babák Mihály polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítők személyét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 17 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt Dr. Ágoston Béláné
méltatásának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Dr. Ágoston Béláné csaknem 15 évet dolgozott a Magyar
Vöröskereszt humanitárius és karitatív tevékenységet folytató szervezetében. Mártikát
mindenki szerette, munkáját az önzetlen segítés jellemezte. A Vöröskereszt igen sokrétű
feladatát fáradhatatlanul végezte. Voltak segítői az önkéntesek, de azok munkáját is ő
irányította. Békésszentandrás, Csabacsüd, Kondoros, Örménykút, Kardos is a Szarvasi
Területi Szervezethez tartozó települések, az ottani Vöröskereszt alapszervezetek munkáját
koordinálta. Így a véradást is, annak helye, időpontja, a helyiekkel való egyeztetés nem kis
munka volt. Munkájában nagyon sokat jelentett, hogy kiterjedt jó kapcsolatai voltak, hisz
elsősorban ennek köszönhetően színvonalas rendezvényeket szervezett. Például: Véradók
napja és egyéb más rendezvények. A Vöröskereszt égisze alatt indult 14 éve a vízimentő
képzés, e területen is sokat tett. A szociális tevékenység különösen kiemelkedő az évek során,
munkájában az adományok szállíttatása, szétosztása mindig nagy feladat volt, emellett a
közvetlen hozzáforduló rászorulókon is mindig együttérzően segített. Több alkalommal
aktívan szervezte sérült gyermekek táborozását.
Mindig gondoskodott arról, hogy a helyi médiákon keresztül minél többen ismerjék meg a
szervezet munkáját.
Munkájáért több elismerésben részesült. 2003-ban Budapesten vehette át a Vöröskereszt
Szolgálat Oklevelét, majd 2007-ben a Kiváló Véradószervező oklevéllel ismerték el önzetlen
munkáját.
Babák Mihály polgármester: Átadja a képviselő-testület elismerését Dr. Ágoston
Bélánénak.
Dr. Ágoston Béláné: Megköszöni az elismerést. Köszönetét fejezi ki a Polgármesteri Hivatal,
a szociális intézmények dolgozóinak valamint mindazoknak akik segítették a Vöröskereszt
munkáját.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni a
két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
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eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 17 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a lejárt határidejű
döntések végrehajtásával kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
405/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirend kiegészítésének
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirend az alábbi előterjesztésekkel egészül ki:
Pótanyagban került kiadásra:
21. sz. bejelentés: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Intézkedési Tervének
jóváhagyása
22. sz. bejelentés: Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény átcsoportosítási
kérelme
23. sz. bejelentés: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül ügyeleti
szolgálat ellátásra kötött megállapodás módosítása
24. sz. bejelentés: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 2008/2009-es
tanévi csoportlétszám meghatározása, valamint alapító okiratának módosítása
25. sz. bejelentés: Panel-program pályázat megtárgyalása
26. sz. bejelentés: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. működési célú támogatása
27. sz. bejelentés: Szarvas, Hunyadi utca 4. B. lépcsőház IV. emelet 14. szám alatti ingatlan
értékesítése
28. sz. bejelentés: Szarvas, Szabadság utca 6-10. III. emelet 18. szám alatti ingatlan
értékesítése
4. sz. zárt ülés: „Közművelődési Díj” adományozása
5. sz. zárt ülés: „Pedagógiai Díj” adományozása
6. sz. zárt ülés: Szarvas, Szabadság u. 23. szám alatti üzlet (volt „csillárbolt”) bérleti ügye
Kiosztott anyagban került kiadásra:
29. sz. bejelentés: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítása
30. sz. bejelentés: Pályázat benyújtása a TÁMOP-5.2.5/08/1/C Kábítószerügyi komponensére
31. sz. bejelentés: Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához
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strandröplabda pálya tervezése
33. sz. bejelentés: Szarvas város belterületi belvízrendezés I. ütem – 2. sz. vízgyűjtő öblözet
építése, szerződésmódosítások
34. sz. bejelentés: Szarvas, Vasút utca 46-48. szám alatti épület régi szárnyához tartozó
(fogászat feletti rész) tetőfelület héjazatának felújítása
7. sz. zárt ülés: Szakmai munka elismerése
8. sz. zárt ülés: Nyertes pályázatok megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások
lefolytatása
9. sz. zárt ülés: „Szarvas Város belterületi belvízrendezés III. ütem” kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívásának elfogadása
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítésekkel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 17 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ létrehozása
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete a Szarvas Város
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 7/2007.(III.23.) sz. rendeletének módosításáról – tervezet
3. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete a Szarvas Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 22/2007.(IX.21.) és a 12/2008.(V.23.) rendelettel módosított
17/2007.(VI.22.) rendelet módosításáról – tervezet
4. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.28.9 rendelete a térítési díj és
tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról szóló 34/2006.(XI.24.) rendelet
módosításáról – tervezet
5. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete az ivóvíz-ellátási és
szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott szennyvízkezelés és
tisztítási díjának megállapításáról és a szoláltatás egyes kérdéseiről szóló többször
módosított 37/2004.(XII.17.) rendelet módosításáról
6. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
többször módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról – tervezet
7. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2008. év I. félévi gazdálkodásáról

-58. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2008. I. félévi beszámolója

9. Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása és a 2008/2009-es
tanévre vonatkozó Ellenőrzési Terv jóváhagyása
10. Szarvas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének jóváhagyása
11. Intézményvezetői beszámolók a 2007/2008-as tanévről az Önkormányzati
Minőségirányítási Program alapján
12. Bejelentések
− Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának
módosítása
− Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa és a
Magyarországi Evangélikus Egyház által megkötött Feladatellátási
Szerződés jóváhagyása
− Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
fenntartásáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyása
− Többcélú Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
− A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye fenntartásáról szóló megállapodás módosítása
− Szarvas, Vasút u. 46-48. szám alatti ingatlan kezelői jogának visszavétele a
Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménytől
− Szarvasi Ipari Park menedzselési szerződésének módosítása
− Szarvas Ipari Park csapadékvíz elvezetés megvalósíthatósági tanulmánya és
elvi vízjogi engedélyezési terve
− Szarvasi Ipari Parkban megépülő Inkubátorház bérleti előszerződésének
elfogadása
− TIOP-3.4.2-08/1 pályázat benyújtása
− Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének pályázat
benyújtásához Támogató nyilatkozat kérése
− A
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás
− Szarvas, Vágóhíd u. 1/1. A. lh. III. emelet 10. szám alatti megüresedett
bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati hirdetmény ismételt
jóváhagyása
− Szarvas, Jókai u. 107. A. lh. IV. emelet 22. szám alatti megüresedett
bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati hirdetmény jóváhagyása
− A Szarvasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása, a
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola intézményegység telephelyeinek
bővítése
− TÁMOP
3.3.2
„Esélyegyenlőségi
programok
végrehajtásának
támogatására” című felhívásra pályázat benyújtása
− Szarvas Városi Horgásztó (Kacsa-tó) környezetében strandkézilabda-, és
strandröplabda pálya építése
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felújítása
− Dr. Sajti Edit gyermekorvossal kötött megállapodás módosítása
− Könyvkiadás támogatása
− A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Intézkedési Tervének
jóváhagyása
− Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény átcsoportosítási
kérelme
− A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül ügyeleti
szolgálat ellátásra kötött megállapodás módosítása
− Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 2008/2009-es
tanévi csoportlétszám meghatározása, valamint alapító okiratának
módosítása
− Panel-program pályázat megtárgyalása
− Szarvasi Gyógy-Termál Kft. működési célú támogatása
− Szarvas, Hunyadi utca 4. B. lépcsőház IV. emelet 14. szám alatti ingatlan
értékesítése
− Szarvas, Szabadság utca 6-10. III. emelet 18. szám alatti ingatlan
értékesítése
− „Közművelődési Díj” adományozása
− „Pedagógiai Díj” adományozása
− Szarvas, Szabadság u. 23. szám alatti üzlet (volt „csillárbolt”) bérleti ügye
− A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítása
− Pályázat benyújtása a TÁMOP-5.2.5/08/1/C Kábítószerügyi komponensére
− Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához
− Szarvas Városi Horgásztó (Kacsa-tó) környezetében strandkézilabda-, és
strandröplabda pálya tervezése
− Szarvas város belterületi belvízrendezés I. ütem – 2. sz. vízgyűjtő öblözet
építése, szerződésmódosítások
− Szarvas, Vasút utca 46-48. szám alatti épület régi szárnyához tartozó
(fogászat feletti rész) tetőfelület héjazatának felújítása
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) Napirendi pont: A Kistérségi Humán Szolgáltató Központ létrehozása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Társulási Tanács július 9-én hozott elvi döntését
követően augusztus 26-án végleges döntést hozott a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ
létrehozásáról. A Humán Szolgáltató Központ létrehozásával az eddigi Pedagógiai
Szakszolgálatként működő intézmény fogja ellátni a jövőben a családsegítést, a gyermekjóléti
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szinten. Ezek a feladatok a szociális és gyermekjóléti intézményből kerülnek
átcsoportosításra. Egy új feladatot is felvállalt az intézmény – a még ellátatlan területen
tanyagondnoki szolgálatot kíván majd működtetni. A létrehozásról a társult települések
megállapodást kötnek, a feladat ellátásáról szóló megállapodást a Társulási Tanács augusztus
26-án jóváhagyta.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
keretén belül Humán Szolgáltató Központ létrehozásáról szóló megállapodást.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. augusztus 31.”
Lázár Zsolt képviselő: Csökkenni fog a normatíva, a kistérségi kiegészítő támogatás erre a
szolgáltatásra nem jár a jövőben.
Babák Mihály polgármester: A feladat tulajdonosa minden ilyen esetben az adott település
önkormányzata. Mindenhol a feladat az adott település képviselőtestületéé. Az ellátás
formája, szervezeti egysége a Kistérségi Humán Szolgáltató Központ.
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
406/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül Humán Szolgáltató
Központ létrehozásáról szóló megállapodást.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. augusztus 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete a Szarvas Város
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló többször módosított 7/2007.(III.23.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A képviselő-testület júliusban végleges döntést
hozott két intézményi összevonásról. A Városi Könyvtár a jövőben Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye intézményegységeként tölti be funkcióját,
továbbá az eddig részben önálló intézményként működő Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény valamint a Múzeum és Szárazmalom a Művelődési Központ
intézményegységeként működik majd tovább. A képviselő-testület korábban döntött az
UNIVERZÁL részvények értékesítéséről, így ez kikerül a Szervezeti és Működési Szabályzat
mellékletéből. Továbbá az SZMSZ 8. sz. mellékletébe felvételre került a Többcélú Társulás
által ellátott feladatok sora.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a
rendelet módosítását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 20/2008.(VIII.29.) rendeletét a Szarvas város
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló többször
módosított 7/2007.(III.23.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3. napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete a Szarvas Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2007.(IX.21.) és a 12/2008.(V.23.) rendelettel
módosított 17/2007.(VI.22.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása is az előbbi átszervezés miatt vált szükségessé. A 17.§ a
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rendelkezik. Ebben technikai jellegű változtatásra volt szükség.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatja a
rendelet módosítását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 21/2008.(VIII.29.) rendeletét a Szarvas város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 22/2007.(IX.21.) és a 12/2008.(V.23.) rendelettel módosított
17/2007.(VI.22.) rendelet módosításáról.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete a térítési díj és
tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról szóló 34/2006.(XI.24.)
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: A Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló törvény 3.sz. melléklete alapján 2008. szeptember 1. napjától
megszűnik a második illetve további szakképesítés után adható tanulók után járó normatíva.
Ezért szükségessé válik a térítési és tandíjrendelet módosítása úgy, hogy a tanulmányi átlagra
és a szociális helyzetre adható kedvezmények feltételei szigorodnak, tekintettel arra, hogy az
intézmény bevételei között a kieső normatívát pótolni kell.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítását.
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Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 22/2008.(VIII.29.) rendeletét a térítési díj és
tandíjfizetési kötelezettség szabályozásáról szóló 34/2006.(XI.24.) rendelet
módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(VIII.29.) rendelete az ivóvízellátási és szennyvízelvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott
szennyvízkezelés és tisztítási díjának megállapításáról és a szolgáltatás
egyes kérdéseiről szóló többször módosított 37/2004.(XII.17.) rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A Békés Megyei Vízművek Zrt.
Vezérigazgatója Csák Gyula úr levelében megkereste Szarvas Város Önkormányzatát és
tájékoztatta arról, hogy az Igazgatóság a Szarvason képződő díj különbözet érvényesítésétől
nem tud eltekinteni. Levelében kérte a képviselő-testületet, hogy fontolja meg az ivóvíz
szolgáltatás és szennyvíz elvezetési díjak emelését. Erre vonatkozóan két változat került
kidolgozásra. Az A.) változat szerint az önkormányzat fogadja el a korábban kezdeményezett
díjakat. Ebben az esetben a 2008. március 01- szeptember 01. között képződött
díjkülönbözetet egyösszegben meg kellene fizetni Szarvas Város Önkormányzatának, ami
havi bruttó 4.323 eFt-ot jelentene. A B.) változat azt tartalmazza, hogy a képződött
díjkülönbözet a 2008. szeptember 1-től bevezetésre kerülő ivóvíz, illetve szennyvíz díjakba
beépítésre került. Időközben a Vízművek Zrt. megküldte az ivóvíz és szennyvíz ágazat
költségeire vonatkozó táblázatokat, melyek az előterjesztés mellékletét képezik. Csák Gyula
vezérigazgató jelezte, hogy amennyiben a képviselő-testület a díjemelésre vonatkozó
javaslatot ismételten elutasítja, úgy a különbözetet ki fogják számlázni az önkormányzatnak.
Mindezek ismeretében került kidolgozásra a rendelet-tervezet két változatban.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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napirendet. A bizottság 6 igen 1 nem szavazattal a „B” változatot támogatta.
Dr. Csák Gyula vezérigazgató: A társaság több mint 10 évvel ezelőtt lerakta azokat az
alapelveket melyek szerint a mai napig működik. Ezek az elvek működőképesen fenntartották
a társaságot viszont az idők folyamán nagyon sok olyan körülmény állt be melyek miatt a
szabályokat változtatni szükséges. Ezek a reformok elindultak. Legutóbbi levelében is
tájékoztatta a képviselő-testületet a változásokról melyek a költségviselésben, az egyéni,
települési döntések tekintetében várhatók. Nagyobb felelősség, mozgástér, önállóság
következik be. Óriási változás, hogy a társaság üzleti céljai között megjelenik, hogy a
rekonstrukciós feladatokat aktív napi tevékenységként kezeli. Megköszöni, ha a képviselőtestület elfogadja a díjak emelését. Ténykérdés, hogy annak ellenére, hogy a társaság jelenlegi
működésének bizonyos szabályai esetlegesen ellentétesek egy-egy település érdekeivel,
viszont a szerződés mindaddig él amíg a tulajdonosok megegyezve azt meg nem változtatják.
Addig ezek kötelezettségként állnak fenn és a társaság kénytelen ezeket a kötelezettségeket
érvényesíteni.
Babák Mihály polgármester: Szarvas város január 15-én felmondta ezt a szerződést azért,
mert az elmúlt 10 évben nem tudta tulajdonosi jogait megfelelően érvényesíteni, nem tudott
beleszólni az árak és díjak alakulásába. Szarvas város változtatni akar. Ezt a társaság többsége
elfogadta. Igaz, hogy a cég nem fogadta el azt, hogy a város felmondta a szerződést és külön
megállapodást kíván kötni közüzemi szolgáltatásra. Szarvas város március 1-jével nem emelt
árat. A szerződés arra kötelez, hogy vagy megfizeti az önkormányzat vagy megfizetteti a
különbözetet.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és egyhangúlag a „B” változatot támogatta.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a „B”
változatot támogatta, de nagyon sok kérdés merült fel. A bizottság nem ért egyet az alapdíjjal.
Annak idején az a gyakorlat alakult ki, hogy az alapdíjat emeli a vállalat, ennek megfelelően
majd évente csökken a változó díj. Az anyagban különböző kimutatás található a költségekről.
Egy szó sincs viszont arról, hogy Szarvason kb. 5000 vízóra után fizet a lakosság alapdíjat
ami 31 mFt. Ez a kimutatásban nem szerepel mint bevétel, holott ez valamit finanszíroz. A
bizottság nem ért egyet a szolidaritási elvvel sem. Kényszerpályán van a város, mert
valakinek fizetni kell. Átlátható, ellenőrizhető költségkalkulációra van szükség. Az anyagban
szerepel, hogy a jövőben törekednek majd az átláthatóságra. Már 10 évvel ezelőtt is törekedni
kellett volna, akkor most nem lenne kényszerpályán a város. Szarvason nagyon sokszor büdös
víz folyik a csapokon. Egy új vízmelegítőben egy év alatt vödörnyi sűrű anyag halmozódik
fel. A bizottság mint kényszert a „B” változatot támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság többségi szavazattal a „B” változat
elfogadását javasolja azzal a kitétellel, hogy az önkormányzat keresse meg a Regionális
Közigazgatási Hivatalt és kérje állásfoglalását az alapdíjjal kapcsolatban. Korábban a Békés
Megyei Közigazgatási Hivatal észrevétele alapján az alapdíj törvénysértő volt. Miután az árat
a város határozza meg, ebből következően a rendelet mint jogszabály sérti az Alkotmányt.
Tudomása óta a jogszabályi környezet az állásfoglalás nem változott.
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az önkormányzatnak saját költségvetéséből kell megfizetni. Működési forrás erre nincs. Ezért
javasolta a bizottság a „B”változat elfogadását. Az önköltség számítással kapcsolatban
nagyon sok kérdés felmerült. Az elmúlt időszakban felmerült a szolidaritási elv, miszerint
egyfajta arányosítás után Szarvas város fizeti meg más települések vízfogyasztásának árát. Az
ivóvíznél elfogadható, hiszen a szarvasi vízbázisok nem tudnak megfelelő ivóvizet biztosítani,
de a szennyvíznél ez nem fogadható el a jövőben. Még nem teljesen pontos a kimutatás. Kéri
a vezérigazgatót, hogy a megkezdett újfajta gondolkodást továbbra is folytassa és szolgálja ki
az önkormányzatot. A megállapodás egyik pontjában szerepel, hogy az önkormányzatot
megilleti az ellenőrzés joga. Szarvas Város Képviselő-testülete szeretne élni ezzel a jogával.
Galambos Imre képviselő: Kérdése, hogy Szarvason 1 m3 ivóvízre mennyi szolidaritási elv
rakódik Ft/m3 arányosan illetve a szennyvízre is. Lehet, hogy ha ez nem volna akkor elegendő
lenne az összeg fejlesztésre is a város területén.
Babák Mihály polgármester: Az árak nem tartalmaznak felújítási, amortizációs alapot.
Eddig fizetett a város, de egy fillér sincs akkumulálva a rendszer felújítására. A
szennyvíztelep elavult, a városi hálózat szintén. Nincs felelőse az egész ügynek. Nem
képződött erre forrás. Az elmúlt év végén szembesült a város azzal, hogy a gazdálkodás nem a
reálgazdaság szisztémája szerint működik, hanem paternalista, kókler, törvénykerülő metódus
mellett.
Dr. Csák Gyula vezérigazgató: Amikor átvette a társaság vezetését, akkor célul tűzte ki,
hogy tiszta, átlátható viszonyokat kell teremteni az önkormányzatok számára. Olyan viszonyt
szeretne kialakítani ami a tulajdonosi érzetet meg tudja teremteni az önkormányzatok
oldaláról. Tudja, milyen érzés képviselőnek lenni és milyen ha nem lát bele saját cége
működésébe. A legfontosabb dolog az átláthatóság megteremtése. Bízik abban, hogy vezetése
óta senki részéről nem érkezett olyan kritika, hogy a társaság valamilyen adatkérést
visszautasított volna. Mint tulajdonosnak joga van Szarvas városnak betekinteni az adatokba.
Kéri, hogy a jövőben nyugodtan forduljanak információ kéréssel a társasághoz. A társaságnak
valóban nagyon sok hibája van, de vannak nagyon nagy értékei is. A társaság 100%
önkormányzati tulajdonban van. Egyik legnagyobb víziközmű szolgáltató cég az országban.
Megfelelő minőségű ivóvízbázisokkal rendelkezik ami stratégiai, potenciális érték ami a
jövőben fel fog értékelődni. Az önkormányzatoknak és a társaságnak is az a feladata, hogy ezt
megőrizze. A médiákból látható, hogy egyre nagyobb törekvések vannak az irányba, hogy a
nagy vízi szolgáltató cégek befektetői kézre kerüljenek. Ennek a társaságnak önkormányzati
tulajdonban kell maradni és hatékonyan működő gazdálkodó szervezet kell, hogy legyen az
önkormányzatok érdekeit figyelembe véve. Évekkel ezelőtt a tulajdonosok döntése volt a
kéttényezős díjrendszer ami a fogyasztók számára kellemetlennek tűnhet. A költségek 80%-a
független attól, hogy történik, vagy nem történik fogyasztás. Vannak olyan alapköltségek
melyek mindenképpen felmerülnek. Az alapdíj bevezetése óta nagyobb a fogyasztók részéről
a fegyelem, jobban követhetők a változások. Ez a díjtétel nem a normál bevételek fölötti
többlet extra bevétel. A bevételek két tényezőből állnak, a változó díjból és az alapdíjból. Ez
nem azt jelenti, hogy ha egytényezőssé válna a díjrendszer akkor eltörlésre kerülne az alapdíj,
mert akkor be kellene építeni a változó díjba. Nem jelent olyan extra bevételt amire
mindenféle gazdasági megalapozottság nélkül tenne szert a társaság. Megannyi szolgáltatónál
vannak olyan díjtételek melyek a rendelkezésre állást biztosítják. Ez a díjtétel a társaságnál
jelenleg 520,-Ft.
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Közigazgatási Hivatallal. Az Alkotmánybíróság újabb határozatot hozott, ahol igenlő döntést
mondott ki. A kéttényezős díjat jóváhagyták. A víziközmű törvény tervezete is elismeri a
kéttényezős díj alkalmazásának lehetőségét. A Közigazgatási Hivatal vezetője szóban úgy
foglalt állást, hogy nem fognak lépéseket tenni akkor, ha valamely szolgáltató kéttényezős
díjat alkalmaz. A jegyzők is tájékoztatást kaptak arról, hogy nem kell kifogásolniuk azt, ha
valamely víziközmű szolgáltató kéttényezős díjat terjeszt a képviselő-testület elé.
A bevételek nem úgy kerültek kimutatásra, hogy milyen jogcímen szerezte a társaság. A jövő
héten eljuttat egy kimutatást mely azt mutatja, hogy milyen bevételre tett szert a társaság
Szarvas város tekintetében az alapdíjból és a m3-kénti díjból. Nem extra bevételről van szó,
hiszen a társaság az elmúlt évben éppen hogy pozitív saldós volt.
Hosszú évekkel ezelőtt megkötésre került egy olyan szerződés amelyben meghatározták a
díjképzés módját. Ezt a szerződést alkalmazta a társaság korábban is. Ez kimondta azokat az
elveket, hogy hány Ft olyan díj nagyságrend került beépítésre Szarvas város díjába ami a
szolidaritás elve miatt keletkezett. A 2006. évi díj 46,-Ft a szennyvíz tekintetében. A
kimutatások elkészítése július hónapban történt meg. Szeptemberben egy konferenciára került
sor a tulajdonosok körében. Itt ismertetésre kerültek ezek a körülmények. Mindenképpen új
stratégiát kell követni a társaságnak sok más egyéb dolog miatt is. A képviselőknek azt kell
látni, hogy a társaság hosszú éveken keresztül ezekkel az elvekkel működött a tulajdonos
települések akaratából. Ezen viszonyok azonnali megváltoztatása rendkívül nehéz helyzetet
teremt sok egyéb település vonatkozásban is. Kérte, hogy a települések ezt megfelelő
bölcsességgel kezeljék. A rendszert átmenettel kell megszüntetni oly módon, hogy a jövő
évben már minden település egységesen vállalja a szolidaritás terheit. Szarvas város esetében
10-12 forintos nagyságrendben szerepel a díjakban.
A társaság működése mindenki előtt „nyitott könyv”. A gazdálkodás adatainak nagy része
közérdekből nyilvános adatnak minősül. Igen kevés kivételtől eltekintve gyakorlatilag minden
adat nyilvános. A tulajdonos előtt nem lehet a társaságnak titka. Szarvas város költségei is
drasztikusan növekednek. Szeptemberben már intézkedéseket tesz a társaság arra, hogy a
település üzemeltetési költségekben csökkenés következzen be. A társság arra törekszik, hogy
ez ne veszélyeztesse a szolgáltatás színvonalát. Létszámcsökkentés és ésszerűsítés történik.
Ez 10-15 Ft nagyságrendben csökkenti majd az 1 m3-re vetített szolgáltatási díjakat. A
vízminőséggel kapcsolatos problémákra Nagy László válaszol.
Babák Mihály polgármester: Az alapdíjak bevezetése extra profitot jelentett minden cégnél.
Ezt követte a vízmű vállalat is. A rendelkezésre állás egy költség, ami a termék szolgáltatási
árába bele kell, hogy épüljön. Ez extra profitot jelentett akkortájt. Amikor gondja lett a Vízmű
Vállalatnak, akkor úgy gondolta, hogy ne az árak emelkedjenek, hanem bevezetésre került az
alapdíj. Ha egy cégnek önköltsége van az ivóvíz szolgáltatásnál annak költségszínvonala is
van, amibe vagy beleteszik a rendelkezésre állás költségét vagy külön felszámolják. Az elmúlt
években az alapdíj extra profitot termelt a cégnek, osztogatták és fosztogatták magas
fizetéssel. Jelenleg nem ez a helyzet, mert az elmúlt év már nem volt nyereséges. Miért nincs
nyeresége? Mert a költségekkel rosszul gazdálkodik. Ha úgy folyik a vállalat pénze ahogy azt
jó pár esetben sikerült felderíteni. Van már öngyilkos ember is. Lebuktak mert vitték a cég
vagyonát. A veszteséget pótolandó volt az alapdíj. Épp ideje volt a változtatásnak. Az új
vezetés partner abban, hogy külön kell választani a tulajdonosi jogosítványokat. Szarvas város
tulajdonosként ellenőrzi a költségeket. Más dolog a szolgáltatási szerződés mely szerint árat
fizet a szolgáltatásért.

- 14 Időközben vagyonok tűntek el, illetve a cég könyveiben kezdtek szerepelni 2,2-2,5 milliárd
közötti mennyiségben. Amihez a részvénytársaság hozzányúlt azt a saját könyveibe átvitte,
holott Szarvas város nem csökkentette vagyonát. A könyvvizsgáló és az osztályvezető ezt
egyezteti a céggel. Konkrét adatok birtokában kerül a képviselők elé, hogy mivel lett a város
vagyona ténylegesen megkárosítva. Ez nem csak Szarvas város ügye, mindenki másé is.
Szarvas város költségtakarékosságra próbálja ösztökélni a cég vezetését. Igaz, hogy a
szolgáltatás ára növekszik, de a megkezdett trend nem folytatható. A szolidaritásnak több
buktatója is volt. A menedzsment a korábbi tulajdonosokkal úgy alakította ki, hogy
„megmutyizva” különböző kategóriákat állapított meg. Az ivóvíznél még el lehet képzelni
átlagdíjakat, de a szennyvíznél nem fogadható el. Mindenkinek más a technológiája, más a
költsége és nem függ össze az ivóvízbázissal, ahol különböző érdekek, költségek vannak
melyek az átlagárat egy ellátó rendszeren belül műszakilag, pénzügyileg, jogilag indokolttá
tehetik. A szolidaritás pontos összegét korábban senki nem tudta megmondani. Ezt
elhallgatták és nem adtak ki semmit. Azt, hogy ez mennyibe került, most tudta meg a város az
elmúlt év decemberében. A város befolyással kíván lenni a cég működésére. Polgárjogi
alapon pedig elvárja azt, hogy pontos adatokat kapjon a város és nem hajlandó szolidaritást
fizetni Ez „baromság, idiótizmus”, amin nagyon nehéz változtatni, mert lenne olyan település
ahol 1000,-Ft lenne 1m3 ivóvíz, vagy 2000,-Ft 1m3 szennyvíz tisztítása. Mi köze ehhez
Szarvas város lakosságának, vagy a képviselő-testületnek. Az önkormányzat egy autonómia,
mégpedig területre esően önrendelkező szervezet. Azért van önkormányzat, hogy a saját
területe fölött rendelkezzen. Semmi köze ahhoz, hogy máshol hogyan és mennyiért tisztítják a
vizet. A szennyvíznél 46-50,-Ft szolidaritási díj volt. A cég kárt okozott, mivel a város egyik
nagy fogyasztója kiesett. A város korábbi képviselői nem tudtak betekinteni az adatokba,
oktrojáltan kellett döntenie. „Oszd meg őket, uralkodj felettük” – maszatolás folyt azért, mert
a „zavarosban jól lehet halászni”. Ezt a véleményt több órás beszélgetés kapcsán az új
vezérigazgató nyakába zúdította. Kénytelen volt viselni, bár nem ő kaparta össze ezt a
szemétdombot. A nagy fogyasztó új tisztítót épített, a város pedig ott maradt napi 1200 m3
kapacitással ami a jövő évi pozíciót jelentősen lerontotta. A napi 12003 kapacitás fél éve nincs
lekötve. A részvénytársaság, melyben 30%-ban tulajdonos az önkormányzat, rengeteg kárt
okozott. Az előző menedzsment hozzáállása tovább nem vihető. Lehetséges szolidaritás, de
azt kéri a város vissza tulajdonrészben azoktól akiknél ez kompenzálódik. Volt ami volt, de
ezzel el kell számolni. Aki eddig szolidaritásból élvezte az elviselhető árat ahelyett kéri a
város a részvényt. Más megoldás nincs. A város lakossága nehezen viseli a magas víz- és
csatornadíjakat. Nem jött el a kánaán, elég rosszul élünk. Új szennyvíztelepre,
ivóvízhálózatra, teljes rekonstrukcióra lenne szükség aminek az összege sem kalibrálható. A
város kérte a korábbi vezérigazgatótól, hogy tegyen javaslatot a felújításra, de azt a választ
adták, hogy nem tudják pontosan, hogy hol vannak a csövek mert nincs digitális térkép. A
városnak van, de a saját cégének nincs. Generális rendet kell csinálni a cégnél nemcsak a
lopásokat, eltulajdonításokat, kiszervezéseket illetően nem lehet tűrni az anomáliákat. Nem
sikerült kimenteni a korábban szándékozott céget és vagyontárgyakat sem. Kimutatásra
került, hogy a Békéscsabai fürdő miatt évente 250 mFt terheli a megye víz- és csatorna
szolgáltatását a békéscsabai fürdő kapcsán. Állja Békéscsaba a saját fürdőjét. Annak idején a
fürdő a részvénytársaság törzsvagyonába került. Ekkor Békéscsaba vezetése úgy döntött,
hogy nem maga pályázik, hanem a tulajdonában lévő céget kérte, hogy pályázzon a Széchenyi
tervre. A hitelt a vízmű vállalat vette fel amit a mai napig fizetni kell évi 50-60 mFt
összegben. Ezért magasabb díjat állapítanak meg Békéscsabán., a díjjal fizetik a hitelkamatot
és törlesztést. A működési veszteséget nem fizeti meg senki. Nem a jelenlegi vezetés a
konfrontatív, hanem mindent a maga helyére kell tenni. A fürdőt vigye ki Békéscsaba, állja a

- 15 költségeket és fizesse ki Szarvas várost részvénnyel. Készpénzt nem lehet visszaszerezni. A
képviselő-testület nem hajlandó aláírni a szerződést ha szerepel benne a békéscsabai fürdő
működési vesztesége. Senkit nem érdekel Szarvason, hogy a békéscsabai fürdő hogyan
működik. Mindenkit terhelt a békéscsabai fürdő. Az is bűncselekmény, hogy nem hajtották
végre a szerződésben kikötött feltételeket. Olyan szerződést kötöttek ami törvénysértő volt és
nem fejezték be a tárgyalásokat. A cég valóban stratégiai jelentőségű. Ha a többi szolgáltató is
a városé lenne nagyobb biztonságban lehetnének a polgárok. Nem lennének kitéve annak,
hogy az árakat a profit érdekében növelik. A víz valóban nagy kincs, egyre kevesebb van
belőle. Egy ilyen cég „aranyat” fog érni. Nem kellene kitenni a lakosságot a piac kényekedvének, a multinacionális cégek akaratának. A városnak még több vagyont kellene szerezni
a cégben és befolyással szeretne lenni normális viszonyok között a költségekre. Nem úgy,
ahogy eddig csinálták. Nemcsak a saját zsebüket kell tömni, hanem jól kell szolgáltatni.
Zárt ülésen többször tárgyalta ezt a képviselő-testület. Egy közüzemi cégnek átláthatónak és
nyilvánosnak kell lennie.
Hodálik Pál képviselő: Szarvas Város Önkormányzatának nagyon fontos a Vízművek Zrt.
Mindig is az volt, ezért is berzenkedett a képviselő-testület. A kérdések minden évben
megfogalmazódtak a képviselő-testület tagjaiban, de most érzik úgy a képviselők, hogy talán
van lehetőség, mód változtatni a berögződött régi dolgokon. 30%-ban tulajdonos Szarvas
város, összességben kisebbségben van a többivel szemben. Eddig nem láttak a képviselők
semmilyen adatot amiből számolni lehetett volna. Szarvas város több gazdasági társaságban
tulajdonos, ahol elvárja az átláthatóságot. A korábbi évek gyakorlatának is szólt az elhangzott
kritika. Örvendetes, hogy a Vízművek Zrt. önkormányzati tulajdonú és nem került eladásra. A
terjedő hírek ellenére Babák Mihály polgármester sem akarja szétverni a Vízművek Zrt-t.
Szarvas Város Képviselő-testülete megpróbál mindenben partner lenni, de elvárja az
átláthatóságot.
Babák Mihály polgármester: Problémát okoz az amortizáció, az eddigi felújítási alap és
bérleti díjak elszámolása, az előző menedzsment osztogatása ami több esetben kétséges,
aggályos és törvénysértőnek tűnik. Semmilyen jogáról nem tud a város lemondani, ezért
pénzügyi elszámolást kér. Ezt készpénzben nem tudja teljesíteni a cég, ami nyilvánvaló, ezért
részvényekben kéri a város azt rendezni. Aki eddig kanalazott ebből a pénzből és osztogatta –
az előző menedzsment – azt kéri a város elszámolni és részvényekben rendezni. Nem a
jelenlegi vezérigazgató és a képviselő-testület között van konfliktus, hanem a cég eddigi
működésével. Jó szolgáltató céget szeretne a város ami allokálja magát akár más megyében is.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az alapdíjat törvénysértőnek tartja. Változatlanul állítja, hogy
azóta sem változott a jogszabályi környezet. A vezérigazgató elmondta, hogy várnak az új
törvényre ami szabályozza a kéttényezős díjképzést. Jelen pillanatban éppen ez hiányzik. Az
alapdíj még igazságtalan is. Minden szolgáltatónál van rendelkezésre állás aminek kockázata
van. Nem azt szeretné, hogy eltörlésre kerüljön az alapdíj és maradjon meg a jelenlegi
díjszint, hanem épüljön be a díjba az alapdíj, de egytényezős legyen mert akkor átlátható.

- 16 Jelenleg ez a díjképzés a kisfogyasztókat sújtja leginkább, mivel kb. 4 m3 víz díjának felel
meg az alapdíj havonta. A díjképzés pazarló fogyasztásra ösztönöz, mert relatíve annál
olcsóbb 1 m3 víz, minél többet fizet valaki. Ha valaki csak 2-4 m3-t fogyaszt, az ugyanannyit
fizet még ki pluszban alapdíjnak is. Nem tud spórolni, mert akkor is ki kell fizetni az alapdíjat
ha semmit nem fogyaszt. Így lehetetlenné válik az a reális elképzelés, hogy spórolni tudjon
egy kisfogyasztó. A kenyéren, a fűtésen tud spórolni, de nem tud a vízen a világításon a
gázon. Sajnálatos, hogy olyan jogszabályok kerülnek Magyarországon elfogadásra, amelyek
lehetővé teszik ezt. Ha nem lennének ilyen jogszabályok akkor nem lenne lehetőség alapdíjra
sem. Nem lehetne átláthatatlan, követhetetlen árképzési viszonyokat alkalmazni. Az árképzési
törvényben le vannak írva a szabályok, amely lehetőséget nyújt a szolgáltatónak tisztességes
nyereségre is. Ez nem azt jelenti, hogy a szolgáltatók ki vannak zárva abból, hogy
nyereségesen gazdálkodjanak. Az alapdíjjal az átláthatóság, nyomon követhetőség van
elfedve.
Babák Mihály polgármester: Ahol alacsonyak a jövedelmek, ott spórolnak az emberek. Az
alapdíj jó Európában de sajnos itt még Balkán van. Az emberek spórolnak a vízdíjjal is,
próbálják túlélni a nehéz éveket. Az alapdíj először extra profitot jelentett. Akkor nem
jelentene, ha kiemelésre kerülne az alap önköltségből és külön érvényesített költségnek
minősítenék. Nem így történt, benne volt az általános önköltségben és volt egy plusz bevétel
az alapdíjakból. Ha valaki évente 4 m3-t fogyaszt és 1 m3-be kerülne a rendelkezésre állás, a
vízóra javítás és sok egyéb más, akkor fizetne évente 40,-Ft-ot. A 100 m3-t fogyasztó pedig
4.000,-Ft-ot. Annak többe kerül a rendelkezésre állás? Mondhatni, hogy többet használ, de azt
meg is fizeti. Gond, hogy a jövedelmek alacsonyak és annak idején külön díjként és
árbevételként jelentkezett. Az alapdíj úgy rossz, ahogy van, valójában a díjban kellene
megtérülnie. A kisnyugdíjasokat ez nyomasztja és azt gondolják, hogy ha keveset
fogyasztanak akkor megtakarítanak, holott az alapdíjban ezt megfizetik. Dr. Molnár Mihály
képviselőnek igaza van. Egy majdani várományos jogszabályra hivatkozni képtelenség.
Elképzelhető, hogy változás lesz, mert ezt a problémát fel kell oldani. Jelenleg törvénysértő az
alapdíj az Alkotmánybíróság egyik döntése alapján, a másik döntés szerint pedig nem az.
Alacsony tulajdonosi volumen miatt eddig nem sikerült a többség fölé kerekedni józan,
szakszerű érvekkel. A cégben „mutyi és maszatolás” folyt amiben Szarvas város nem partner
tovább. Tulajdonosi oldalról teljes átláthatóságot kér a város, ösztönözni szeretné a céget az
önköltség csökkentésére, a fejlesztésre, fejlődésre, a tevékenység allokálására, a másik
oldalról pedig tisztes nyereségre kell törekedni nem extra profitra. Mint szolgáltatást igénybe
vevő szeretne élni a város az ármegállapító jogával. Az eltelt 10 évben ezt rákényszerítették a
városra. A fejlesztési pénzek szétosztásával el kell számolni. Úgy néz ki, hogy Szarvas
„rövidet húzott”, ezért aki többet, az fizesse meg. Ha ezt tulajdonosi részvényben visszakapja
a város, akkor gondoskodik arról, hogy a fejlesztéshez saját maga szerez pénzt. Árat kell
emelni a következő években azért, mert a termékben meg kell jelenni a befektetésnek, az
állóeszköz amortizációjának. A cég nem értette azt, hogy ha szolgáltat, akkor a tulajdonos
önkormányzat vagyonának megújítására forrást kell gyűjteni az árbevételből. A cég minden
közgazdasági, szakmai elvvel szembemenve „kabaré” állapotot állított elő magas víz, és
csatornadíj mellett. – Az országban nem magas, mert ott lehet, hogy többet lopnak – mit
tudni. Itt csak szerény csibészek voltak. A jövő évre vonatkozó javaslat a következő: A
szolidaritás elve 3 év alatt épüljön le. Személy szerint eddig teljes elutasítással viseltetett
eziránt, de ha kifizetik akkor elfogadja. Akik ebből erényt kovácsoltak, azok most
részvényben adják vissza.

- 17 Dr. Csák Gyula vezérigazgató: Ebben a kérdésben a tulajdonosoknak kell megegyezni
egymással. A végrehajtó feladatot ellátó menedzsment nem tud semmilyen álláspontot
felvállalni, meg kell tudni egyezni más tulajdonosokkal akik Szarvas város megkeresésére
hajlandók lesznek lemondani a tulajdonrészükről. Ezeknek a döntéseknek a tulajdonosok
egymás közti megállapodása eredményeként kell létrejönni.
Babák Mihály polgármester: Amennyiben nem rendezik, úgy be kell, hogy perelje Szarvas
város a céget. Az elmúlt évek hibáit nem szeretné visszapasszolni a cégre. A cég
menedzsmentje rövidítette meg a várost, ezért ezt részvényben kéri a város jóváírni.
Amennyiben ezért nem tesz semmit, kénytelen a város a saját cégét beperelni és nem a többi
tulajdonostársat. A pertől nem tud eltekinteni. Konszenzus van a képviselők között abban,
hogy volt ami volt, el kell számolni. Az áremelés elmaradását meg kell fizetni.
Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt a „B” változat rövid ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A „B” változat értelmében a 2008. március 1augusztus 31. között képződött díjkülönbözet beépítésre kerül a szeptember 1-től bevezetésre
kerülő díjakba. Ezek a díjak 2008. szeptember 1-től december 31-ig lesznek érvényesek. Így
az önkormányzatnak nem kell díjkülönbözetet fizetni.
Babák Mihály polgármester: Az áremelés elmaradását meg kell fizetni. Az elhangzott
vélemények alapján az előterjesztésben szereplő „B” változatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a „B” változatot 15 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet az elfogadott
„B” változatnak megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 23/2008.(VIII.29.) rendeletét az ivóvíz-ellátási és
szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott szennyvízkezelés és
tisztítási díjának megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló
többször módosított 37/2004.(XII.17.) rendelet módosításáról
Földesi Zoltán képviselő: A város tiszta viszonyokat szeretne. A lakosság nehezen fogja
megélni ezt az emelést. A vita során sok-sok évre visszamutogattak a képviselők.
Polgármester úr is nagyon sokat vergődött ezzel az üggyel. Mára „tiszta víz” került a pohárba.
A panaszosok száma fel fog szaporodni. Kéri a vezérigazgatót, hogy korrekt, emberséges
hangon beszéljenek az állampolgárokkal. Az országban és Szarvason is többen azt gondolják
a közintézményekben, közszolgáltatóknál dolgozók, hogy minősíthetetlen hangon lehet
beszélni. Időnként az állampolgárok sem megfelelően viselkednek, de a szolgáltatók részéről
több empátia szükséges. Nagyon sok nehézséggel küszködnek az emberek. Aki szolgáltat,
vagy közszolga, az viselkedjen megfelelően.

- 18 A reálszférában megtanította az elmúlt 18 év az emberekkel azt, hogy az erősebb érvényesíti
akaratát, - az emberek viszonyulása is ilyen. Ez nem engedhető meg egy saját szolgáltató
részéről.
Babák Mihály polgármester: Mondhatja a vezérigazgató, hogy a város baja, hogy aláírta a
szerződést és rosszul járt – ebben igaza van. Az Árpád fürdővel nem írt alá szerződést a város,
az osztogatásra sem, és nem hajlandó tovább szolidaritást vállalni csak elszámolással. Ha ezt a
cég nem tolerálja, akkor perre kerül sor. Nem kíván egyezkedni sem Békéscsabával sem
mással. Ha valahol anyagi veszteséget viselt a város, azt szeretné vagyoni oldalról megkapni.
Az anyagi veszteséget vagyoni oldalról szeretné megkapni a város. minden intézménye
szolga. Magyarországon verbális értelemben polgárháború van. Pedagógus a szülővel, orvos a
beteggel, vállalkozó az alkalmazottal, stb. Reméli, hogy ez nem terjed ki fizikális háborúra is.
Sajnos az emberek többsége feszült, türelmetlen. Szarvason nyugodtan, higgadtan próbálják
az emberek egymást megérteni. Senki ne kenje a saját ingerültségét másra, mert pont elég baj
van.
Dr. Csák Gyula vezérigazgató: Az első osztályvezetői értekezleten arról volt szó, hogy
mindenki gondolkodásmódját át kell formálni. A vízművek nem hatóság, hanem szolgáltató.
A szolgáltatást igénybevevők a tulajdonosok, tehát más szemlélet szükséges. Az ügyfelekkel
való magatartással kapcsolatos panaszok ügyében csak konkrét észrevételek esetén lehet
eljárni. Az esetek nagy részében nem járnak el etikátlanul a cég dolgozói, de előfordul ennek
fordítottja is. Sok dologban kell még formálódnia a Vízművek Zrt-nek is. A társaság érdekeit
nem hagyhatja figyelmen kívül a cég. Sokszor a fogyasztók sem az elvárható magatartást
tanúsítják. A legjobb fizetési fegyelem, a szabályok betartása, a jóindulatú magatartás a
kisnyugdíjas körre jellemző leginkább. Amennyiben jogvitára kerül sor az a korábbi időkből
eredő igény rendezésére vonatkozik. Ez a jelenlegi együttműködést nem fogja befolyásolni.
Dr. Bagi László képviselő: Amikor a város aláírta a szerződést, majdnem hasonló helyzetben
volt mint most. Látta a képviselő-testület a problémát, de hiába kérte annak orvoslását. Nem
tudott a képviselő-testület adatok birtokába jutni. Nem volt nagyon rossz a kapcsolat a
Vízművek Rt-vel. A viták ellenére Szarvas város korrekt kapcsolatban volt. Hosszú tárgyalás
eredményeként sikerült elérni egy nagy összegű tartozás korrekt rendezését. Nagy dolog volt
az új vízbázis kiépítése is. A szolgáltatás kiválóan működik, nincsenek minőségi problémák.
Az ivóvíz paramétereiben jobb mint néhány ásványvíz. Mintegy 17 millió forintba került a
víztorony szigetelése. Komoly gondot okozott az ipari üzemek által okozott vízszennyezés is.
Az elhangzott sok rossz mellett a jelenlegi hozzáállással nem lesz reménytelen az
együttműködés. Elképzelhető, hogy banki hitelnél is beszámíthatóak a szolgáltatott adatok.
Kéri a vezérigazgatót, hogy szíveskedjen a képviselő-testület kéréseit figyelembe venni, pl. a
békéscsabai fürdőt ne Szarvas város finanszírozza. Szarvas város leválasztotta a fürdőt és
maga finanszírozza.
Babák Mihály polgármester: Az emelés a városi intézmények költségvetését is érinti.
Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
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szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló többször módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: Az előző rendelet módosítás tartalmazza a
szippantott szennyvíz kezelési és tisztítási díjat. Miután a hulladékkezelésről szóló rendelet
díjakról szóló mellékletében is szerepel e tétel, ezért szükséges e rendelet módosítása is. Az
előző döntésből adódóan a „B” változatot javasolja elfogadásra.
Babák Mihály polgármester, Dernovics László és Dr. Molnár Mihály képviselők
távoznak az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 6 igen 1 nem szavazattal a
B.) változatot javasolja elfogadásra.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
a „B” változatot javasolja elfogadásra.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a „B”
változatot támogatta 3 igen szavazattal, 1 ellenvélemény mellett.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt ismertesse a rendelet
módosítás rövid tartalmát.
Dr. Melis János jegyző: Az „A” változat 371,30 Ft/m3+20%ÁFA, összesen 446,-Ft/m3
összeget tartalmaz, a „B” változat pedig 517,-Ft/m3 összegben határozza meg a
szennyvíztisztítás díját.
Kiszely Mihály alpolgármester: A bizottságok véleménye alapján az előterjesztésben
szereplő rendelet-tervezetet a „B” változatnak megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 24/2008.(VIII.29.) rendeletét a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
többször módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról
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7.) napirendi pont: Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző

2008.

I.

félévi

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzat 2008. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámoló
7. sz. mellékletéhez kapcsolódóan ismertet néhány fontosabb teljesítési adatot.
2008. június 30-án az önkormányzat költségvetésének mind bevételi, mind kiadási főösszege
4.488.644 eFt. A működési bevétel 2008. évi előirányzata 2.762.770 eFt, ehhez képest a
teljesítés 1.532.443 eFt. A teljesítés 55%-os. A működési kiadás előirányzata 2.570.418 eFt,
melyhez kapcsolódóan az I. féléves teljesítés 1.308.697 eFt összegű, a teljesítés 51%-os. A
működési kiadásoknál elmondható, hogy a legnagyobb volumenű személyi juttatás és
munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos és a dologi kiadások teljesítésénél is a
költségtakarékosság volt a jellemző.
A fejlesztési bevételek előirányzata 1.725.874 eFt, a teljesítés 200.502 eFt összegű, a
teljesítési szint 12%. Az alacsony teljesítési szintnek az az oka, hogy itt szerepel a
pénzmaradvány több mint 1,5 milliárd forintos összege, melyből még alig történt
felhasználás. A bevételeknél említendő, hogy megérkezett január 31-én az egyházi
kártalanítás 85 millió forintos összege a Dózsa Gy. úti iskolához kapcsolódóan. Az
osztalékbevétel 100%-ban teljesült, összege 10 millió forint. Vagyonértékesítésből 7 millió
forint folyt be az önkormányzathoz, itt a teljesítési szint 47 %. A fejlesztési kiadások I.
féléves előirányzata 1.816.622 eFt, melyből 143.144eFt került felhasználásra. A teljesítés
csupán 8%-os. Ennek az az oka, hogy a nagy beruházások közül az I. félévben csak a csatorna
beruházás kapcsán merültek fel számla kifizetések.
A hitelállományról elmondható, hogy az önkormányzat 2008. évi nyitó hitelállománya
648.303 eFt, ebből az I. félévben 50.939 eFt került visszafizetésre a szerződéseknek
megfelelően.
A kamatbevétel tervezett állománya 90 millió forint, melyből I. félévben 51.300 eFt teljesült.
Itt az időarányosnál magasabb, 57%-os a teljesítési szint. Várhatóan év végére az egyedi
befektetéseknek köszönhetően több bevétel fog keletkezni a tervezettnél.
A kamatkiadások tervezett összege 65.000 eFt, melyből I. félévben 23.595 eFt került
kifizetésre, a teljesítés 39 %-os. Említésre méltó, hogy egy magasabb összegű kamatkifizetés
merül fel szeptember 30-án az 1 milliárd forintos kötvénnyel kapcsolatosan, így év végére itt
nem várható megtakarítás.
Összegezve elmondható, hogy 2008. I. féléves gazdálkodását Szarvas Város Önkormányzata
pozitív maradvánnyal zárta, sem működési, sem felhalmozási hitel felvételére nem került sor
és további költségtakarékos gazdálkodással kell elérni azt, hogy év végéig még több
megtakarítást érjen el a város, részben biztosítva ezzel fejlesztéseinek forrását, ami
természetesen nem lesz elegendő további fejlesztési elképzelések megvalósításához, így nagy
valószínűséggel gondolkodni kell egy újabb kötvény kibocsátás lehetőségén.
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Közbeszerzési Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az Ifjúsági és
Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint a Művelődési és
Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az I. féléves
gazdálkodásról szóló beszámolót. Az I. féléves gazdálkodás zökkenőmentesen folyt, minden
határidőben kifizetésre került, likviditási probléma nem merült fel. A következő időszakban
még jobban oda kell figyelni a gazdálkodásra, mivel a pályázatok saját erejének
biztosításához újabb kötvény kibocsátási konstrukcióban kell gondolkodni. Ehhez
megalapozott, racionális gazdálkodás szükséges. Egy újabb kötvény kibocsátásának akkor van
realitása, ha működési hitelfelvételben nem gondolkodik a képviselő-testület. Ehhez az kell,
hogy a gazdálkodás ésszerű és racionális legyen. Szeptember 1-jével költségvetési
rendeletmódosítás kerül előkészítésre amely megegyezik egy év eleji költségvetés készítési
folyamattal. Nagyon sok minden változott, ezért új költségvetésre van szükség a tisztánlátás
érdekében. A könyvvizsgáló elkészítette jelentését és elfogadásra javasolja a beszámolót. Az
I. félév során probléma nem merült fel, túlteljesítés ott volt, ahol ez korábban is megtörtént.
Látható, hogy a június 30-i záró pénzállomány nem kevés, de ez nem azt jelenti, hogy a pénzt
szabadon lehet költeni. A pénzállomány nagy része a már kibocsátott kötvény összegét
tartalmazza. A pályázatok saját erejét kell biztosítani ebből az összegből. Az elmúlt időszak
pályázatainak sikeressége eredményeként valószínű, hogy a kibocsátott kötvényből már csak
200 mFt körüli szabad pénzeszköz áll rendelkezésre. Ezért mind az intézmények, mind a
gazdálkodó szervezetek szeptember 1-jével új költségvetést készítenek mely a képviselőtestület szeptemberi ülésére beterjesztésre kerül. Az I. féléves beszámolót a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.
Babák Mihály polgármester, Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, Lázár
Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hasonlóan vélekedett,
egyhangúlag elfogadta az I. féléves gazdálkodásról szóló beszámolót. Bizottsági ülésen
felmerült, hogy fontos a korrekt gazdálkodás. Ősztől a vízdíjak és a többi energia költségek is
emelkednek ami jelentkezik az intézményeknél és többletkiadást eredményez. A bizottság
örömmel vette a nyertes pályázatok következtében induló beruházások megkezdését.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta a beszámoló elfogadását.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag
támogatta a beszámoló elfogadását.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
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beszámolót.
Babák Mihály polgármester: Kéri Cséffai János könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: Az I. féléves gazdálkodást prezentálja a számlán lévő
pénzösszeg. A létszámban fokozatos csökkenés van ami még megtakarításként nem
jelentkezik de meghozza a várt eredményt. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Két-három bizonytalansági pontja van a második félévnek.
Nem tudni, hogy milyen hideg lesz, mennyit kell világítani, fűteni. Ez jelentős
többletköltséget jelent a megnövekedett energia árak mellett. Ez a költségvetésre is hatással
lesz. A munka úgy folyt, ahogy a szakmai feltételek megkívánták. Tisztességesen próbálták az
első féléves gazdálkodást teljesíteni. Nem pancsoltak a pénzben, de nem is szórták. A
legszükségesebbekre költöttek csak. Minden fizetési kötelezettségét határidőben teljesítette a
város. Mindenre időben megkapták a pénzt, nincs tartozás. Vannak adótartozások, de nem
jelentős mértékű. Míg a Vízművek Zrt-nél cafetéria rendszer van a szociális juttatásokban,
addig az intézményeknél még étkezési jegy sincs. Jó ha empátiával van a tisztelt Vízművek
Zrt. dolgozó társasága „ – mondta, hogy a szakszervezet nagyon erős – akkor rúgják, ki,
számolják föl, vagy tegyenek amit akarnak.” Próbáljon a Vízművek Vállalat is szerényebben
fizetni ezekben az ügyekben. Ne cafetéria rendszerben adjon mindenféle utalványokat és
kedvezményeket, mert ez a vízdíjunkat emeli. A vezérigazgató ezt megkapta. „Az üdülőre
igényt tartunk. Nem olyan sürgős, ne akarj bennünket megvenni azzal, hogy visszakapjuk a
Körös-parti szakaszunkat mert jogunk van kérni és kifizetjük az árát, legfeljebb részvénnyel
Azon kívül meg akar szabadulni a Kossuth téri üzemtől. Előzőleg fel voltak háborodva, hogy
miért kérem ezt vissza. A testület megkért, hogy tudjam meg, hogy mennyiért adják, mi az
ára. Nem tartom fontosnak, hogy legyen a Vízmű Vállalat dolgozóinak Szarvason üdülője.
Csökkenjen az önköltség. Dolgozzanak és ne csak üdülgessenek. Nem teszik az ablakba a
véleményemet, de ez az ő problémájuk.” A vízdíj emelés elvetése kényszerítő eszköz volt. Ez
taktikailag rossz a lakosság oldaláról, mert egyszerre zúdul rá az egész évi emelés, de semmi
esély nem lett volna arra, hogy „kiborítsuk a bilit.” Mindenki pontosan érti, hogy ha valahol a
tulajdon 50% fölé emelkedik akkor ott igazi kompetenciája lenne a városnak. Később ez
valóban aranyat érő cég lesz, hiszen ivóvízre és szennyvíztisztításra mindig szükség lesz. Ez
hosszú passzra való játszást jelent, de Debrecen is csinál ilyeneket.
Mindenre van pénz amit a képviselő-testület eltervezett. A fejlesztési hitelt időben tudja
törleszteni a város. Ahhoz, hogy pályázó képes legyen a város, újabb kötvény kibocsátására
lesz szükség. Most 10 % önerő biztosításával olyan Európai Uniós pénzekhez lehet jutni ami
soha meg nem ismétlődik 2013 után.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
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I.

féléves

Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, Lázár Zsolt és Dr. Molnár Mihály képviselők
nem térnek vissza az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja a 8. sz. napirendi
pontot együtt tárgyalni a 26. sz. bejelentéssel.
Babák Mihály polgármester: A napirend tárgyalására vonatkozó javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalására vonatkozó
javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
8.) napirendi pont: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2008. I. félévi beszámolója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
26.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gyógy-Termál Kft. működési célú támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. elkészítette I. féléves
beszámolóját. Mellékletként becsatolásra került a Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló
jelentése. Az összesített adatokból látható, hogy a bevételek és a kiadások időarányosan
kedvezőbbek mint a tervezett. Többletbevétel keletkezett az elhúzódó termálfűtés miatt a
fűtési díjból, emelkedett a gyógyászat és a fürdő jegybevétele. Ha ez a tendencia marad, akkor
jobban teljesíti a Kft. az éves tervet mint az tervezve volt. A képviselő-testület ajánlására az
általános költségek felosztásán változtatott a Kft., melynek szabályzata az anyag
mellékletében szerepel. Az ágazati költségek összehasonlításánál a végösszegeket kell
figyelembe venni, mivel a tartalom megváltozott. Így az egyes ágazatok reálisabb képet
mutatnak majd év végére. A 4 éves tevékenységről rövid értékelés készült. 4 év egy fürdő
életében nem nagy időszak, de a Kft. életében 4 év már számít, sok mindent megtapasztaltak
amit az elkövetkező időben figyelembe kell venni. Szeptember 1-15. között a fürdő két hétre
leáll. Ez az az időszak amikor a legkisebb sérelem nélkül be lehet zárni. A gyógyászat 1 hét
után már újraindul.
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és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Az ülésen jelen volt a könyvvizsgáló is és mellékelte jelentését, melyben jelezte a képviselőtestület és a tulajdonos felé, hogy az év végére várható veszteség rendezéséről időben kell
gondoskodni nem a mérleg elkészítésekor. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy
szükséges részletes kimutatás a különböző tevékenységekre vonatkozóan költség és bevétel
vonatkozásában ahhoz, hogy az önkormányzat mint tulajdonos megnyugtató módon tudja
támogatásként odaadni azt az összeget ami a veszteség rendezésére szolgál. Egy támogatást
mind adózási mind egyéb ellenőrzés szempontjából jól kell odaadni. Nem lenne jó, ha ebből a
későbbiek folyamán probléma lenne. A fürdő tevékenységét a város felvállalta, ezért
támogatni kell. A támogatás módját minden oldalról helyesen kell megválasztani. A Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a féléves beszámolót.
Babák Mihály polgármester: Mindent meg kell tenni a gazdaságosság, a költség csökkentés
érdekében. Vannak olyan megállapodások melyeket át kell vizsgálni.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta mindkét
előterjesztést. Örömmel nyugtázta a bizottság, hogy az általános költségek az ágazatok között
szétosztásra kerülnek. Ez korábban nem történt meg, a könyvvizsgáló jelezte, hogy nincs
lehetősége összehasonlítani a jelenlegi teljesítési adatokat a tervekkel. A bizottság is
szükségesnek tartja a hiány rendezését, általános működési támogatás nyújtását korrekt,
konkrét, pontos elszámolás mellett. A bizottság 7 jelenlévő tagja egyhangúlag támogatta
mindkét előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Tevékenységi körönként meg kell bontani a költségeket azért,
hogy még átláthatóbb és elemezhetőbb legyen. A Felügyelő Bizottság jelentése is becsatolásra
került. Az ügyvezető igazgatók személy szerint felelnek a Felügyelő Bizottság működéséért.
Ők testesítik meg a tulajdonosi felügyeletet a gazdasági társaságoknál.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
408/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. 2008. I. félévi beszámolóját elfogadja.
Utasítja az ügyvezetőt, hogy további takarékos gazdálkodással törekedjen a
veszteség minimálissá tételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
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Jambrik Ramola osztályvezető: Az előterjesztés arról szól, hogy a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. működési feladatainak támogatását 20 mFt keretösszegben biztosítaná a képviselőtestület megfelelő támogatási szerződés alapján. A határozati javaslat elfogadása esetén a
támogatási megállapodást megfelelően előkészíti a hivatal illetve az illetékesek.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100%-ban önkormányzati tulajdonú Szarvasi GyógyTermál Kft. részére – támogatási szerződésben foglaltak alapján – 20.000.000,-Ft
keretösszegű támogatást nyújt.
A társaság az átvett pénzeszközt működési feladatainak finanszírozására használhatja fel, a
felhasználással elszámolni tartozik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Dr. Demeter László ügyvezető, Jambrik Ramola pü-gazd. oszt.vez.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
409/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100%ban önkormányzati tulajdonú Szarvasi Gyógy-Termál Kft. részére – támogatási
szerződésben foglaltak alapján – 20.000.000,-Ft keretösszegű támogatást nyújt.
A társaság az átvett pénzeszközt működési feladatainak finanszírozására
használhatja fel, a felhasználással elszámolni tartozik.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
2008. szeptember 30.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
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Dr. Demeter László ügyvezető
Jambrik Ramola pü-gazd. oszt.vez.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: Az Önkormányzati Minőségirányítási Program módosítása és a
2008/2009-es tanévre vonatkozó Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2004-ben fogadta el az Önkormányzati Minőségirányítási Programot
melyet a Közoktatásról szóló törvény írt elő az önkormányzat számára. Ez a
Minőségirányítási Program a fenntartói elvárásokat fogalmazza meg az intézmények minőségi
működésének vonatkozásában. Az intézményi átszervezéseket követően szükséges
módosítani az intézmények elnevezését. Tekintettel arra, hogy az átszervezés nem érintette a
feladatokat, további elvárások nem kerültek megfogalmazásra az intézményekkel szemben. A
Minőségirányítási Programban előírta a fenntartó, hogy minden évben ellenőrzési tervet fogad
el szeptember 1-jéig, a tanévkezdésig, hogy az adott közoktatási intézményben milyen
ellenőrzéseket kíván végrehajtani a következő tanévtől. Az előterjesztés 2. sz. melléklete
részletesen tartalmazza, hogy milyen szakmai, pénzügyi és törvényességi ellenőrzéseket kíván
a fenntartó végrehajtani.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és egyhangúlag elfogadta.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felülvizsgálta
és
elfogadja
közoktatási
intézményrendszere működésének minőségirányítási programját (ÖMIP).
Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott ÖMIP-et küldje meg a közoktatási intézmények részére.
Továbbá utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmény
minőségirányítási programját (IMIP) vizsgálják felül és szükség szerint terjesszék be a
Művelődési és Oktatási Bizottság elé jóváhagyásra.
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Kohut Andrásné igazgató. Határidő: ÖMIP megküldése tekintetében: 2008. szeptember 1-ig
IMIP jóváhagyása tekintetében: 2008. szeptember 30-ig”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
410/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felülvizsgálta és elfogadja
közoktatási intézményrendszere működésének minőségirányítási programját
(ÖMIP).
Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott ÖMIP-et küldje meg a közoktatási
intézmények részére.
Továbbá utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett
intézmény minőségirányítási programját (IMIP) vizsgálják felül és szükség
szerint terjesszék be a Művelődési és Oktatási Bizottság elé jóváhagyásra.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András mb. igazgató
Kohut Andrásné igazgató
Határidő:
ÖMIP megküldése tekintetében: 2008. szeptember 1-ig
IMIP jóváhagyása tekintetében: 2008. szeptember 30-ig
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező az
Önkormányzati Minőségirányítási Program – 2008/2009-es tanévre vonatkozó – Ellenőrzési
Tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az ÖMIP Ellenőrzési Tervének aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ÖMIP Ellenőrzési Tervét a közoktatási intézmények részére küldje
meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester. Az ellenőrzések felügyeletéért és végrehajtásáért
felelős: Földesi Zoltán a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke, Kozák Imréné a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság elnöke, Dr. Melis János jegyző, érintett intézményvezetők.
Határidő:Aláírás és megküldés tekintetében: 2008. szeptember 1-ig. Ellenőrzések
végrehajtása tekintetében: Ellenőrzési Tervben foglaltak szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztés mellékletét képező az Önkormányzati Minőségirányítási Program –
2008/2009-es tanévre vonatkozó – Ellenőrzési Tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az ÖMIP Ellenőrzési Tervének
aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ÖMIP Ellenőrzési Tervét a közoktatási intézmények
részére küldje meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Az ellenőrzések felügyeletéért és végrehajtásáért felelős:
Földesi Zoltán a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
Kozák Imréné a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke
Dr. Melis János jegyző
Érintett intézményvezetők
Határidő:
Aláírás és megküldés tekintetében: 2008. szeptember 1-ig
Ellenőrzések végrehajtása tekintetében: Ellenőrzési Tervben
foglaltak szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10. napirendi pont megtárgyalását.
10.) napirendi pont: Szarvas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének
jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló törvény
kötelezően előírja minden önkormányzat számára, hogy esélyegyenlőségi tervet készítsen
amelyben azt kell vizsgálnia, hogy a településen működő közoktatási intézmények
oktatásszervezési gyakorlata az intézmények gyermek illetve tanuló összetétele alapján
érvényesül-e a településen a diszkriminációmentesség, szegregáció mentesség, illetve, hogy a
településen működő intézmények elősegítik-e a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
oktatási és társadalmi integrációját. A képviselő-testület 2008. februári ülésén hagyta jóvá az
Oktatási Minisztérium által kiadott helyzetelemzést segítő adatlap alapján készült
helyzetelemzést. Erre vonatkozóan készült egy rövid-, hosszú- és középtávra készített
akcióterv valamint a végrehajtáshoz szükséges egyéb rendelkezéseket tartalmazza az
Intézkedési Terv.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
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Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
Esélyegyenlőségi Tervet. Minden Európai Uniós pályázat sikerének feltétele az
Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervben foglaltak teljesülése. A bizottság 6 igen szavazattal
elfogadásra javasolja.
Gombár Györgyné képviselő: Bizottsági ülésen kifogásolta, hogy nincs a közoktatási
intézménynek roma programja amit kifogásolt a szakértő. Erre nem igazán reagáltak a
készítők.
Babák Mihály polgármester: Kéri a szakbizottságot gondoskodjon a roma program
beépüléséről.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város
Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a dokumentum aláírására.
Utasítja a Jegyzőt, hogy valamennyi a településen lévő közoktatási intézmény részére küldje
meg az Intézkedési Tervet további intézkedés céljából.
Továbbá utasítja a Jegyzőt, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak folyamatos végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, valamennyi települési
közoktatási intézményvezető. Határidő: 2008. szeptember 1. napjáig illetve folyamatos”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
412/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja – az
előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervét.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a dokumentum aláírására.
Utasítja a Jegyzőt, hogy valamennyi a településen lévő közoktatási intézmény
részére küldje meg az Intézkedési Tervet további intézkedés céljából.
Továbbá utasítja a Jegyzőt, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak folyamatos
végrehajtásáról gondoskodjon.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Valamennyi települési közoktatási intézményvezető
Határidő:
2008. szeptember 1. napjáig illetve folyamatos
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nyertes pályázatok ismertetésére.
Földesi Zoltán képviselő: Az „Új tudás – új iskola” program keretében nagyszabású iskola
felújítási programot indított az oktatási kormányzat, melynek keretén belül több mint 1400
pályázat érkezett. Minden idők legsikeresebb pályázata volt, hiszen 100-nál is több pályázat
eredményes is volt. A rendelkezésre álló pénz nem volt elegendő, ezért a következő
intézkedést hozta a kormány: 80 milliárd forint értékben engedélyezett beruházásokat mely
253 nyertes pályázó 500 intézmény építési helyét érinti. Békés megye ebből az összegből 3,3
milliárd forintnyi pályázati összeget nyert el ami 13 nyertes pályázatot jelent. Körösladány
város mellett Szarvas város nyerte a legtöbb pénzt. Két beadott pályázat volt. Az egyik
Szarvas Város Óvodái infrastrukturális fejlesztéséről szól, melyre 197,5 millió forint összeget
sikerült elnyerni. A másik pályázat pedig a Fő téri iskola felújítása 497,5 millió forint
összegben. Összességében kb 700 millió forint Uniós támogatást nyert a város ami nagyon
nagy öröm. A város vezetésének tudatos célja volt az, hogy legalább a technikai, tárgyi eszköz
oldaláról mindent biztosítson az oktatás számára. A pályázatok ügyében mindenütt
személyesen eljárt a kiíró. Most sok irigye van a városnak a megyében, a régióban. Meg kell
becsülni minden olyan beruházást amihez plusz forrást sikerült elnyerni. Az ősz folyamán a
Regionális Fejlesztési Tanácsnál lesz még lehetőség de ez már Szarvas várost nem érinti.
Babák Mihály polgármester: Nagyon komolyan felülvizsgálták a pályázatokat. A
kötvényből 80-90 millió forint kerül elköltésre az önerő biztosításához. A Székely Mihály
Szakképző Intézménnyel megalakult a Békés megye peremkerületi konzorciuma. A
szakképzés nagyon fontos a komplex iskolához. A pályázatot befogadták, így fejlesztés
várható ebben az intézményben is. Lobbyzni kell a Benka Gyula Evangélikus Iskola
felújításáért aminek kész tervei vannak. A vásártéri és a zöldpázsiti óvodát szintén
korszerűsíteni kell.
Javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.
11.) napirendi pont: Intézményvezetői beszámolók a 2007/2008-as
Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató
Brachna Irén intézményegység-vezető

tanévről

az

Babák Mihály polgármester: Felkéri Kohut Andrásné főigazgatót a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Kohut Andrásné főigazgató: Az intézmény elkészítette a minőségirányítási programmal
kapcsolatos beszámolóját. A 2007/2008. tanévben tovább törekedtek arra, hogy egységes
legyen a minőségirányítási program. Folyamatban van a finomítás és végleges formába öntés,
melynek eredményeként szeptember 30-ig benyújtásra kerül a képviselő-testület elé. A
táblázatokban nem minden oszlop egységes és megfelelő. Az indikátor táblázatokat is
szeretnék egységessé tenni. A Vajda Péter Gimnáziumnál és a Székely Mihály Szakképzőnél
is szerepelt szakképzés amit egy blokkban szeretnének bemutatni. A költségvetés már egy
táblában szerepel, a jövőben már teljes egészében megfelel az elvárásoknak. Mivel a tanévnek
augusztus 31-én van vége, a közoktatási intézmény kéri a képviselő-testületet, hogy a
következő évben a minőségirányítási programmal kapcsolatos előírásokat szeptemberben
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gyakorlatok. Konkrétan ekkor lehet pontos adatok birtokába jutni.
Csasztvan András megbízott igazgató: Brachna Irén igazgató távollétében ismerteti a
szóbeli kiegészítőt. Az elmúlt tanév még teljes önállósággal zajlott 594 tanulóval, melyből 90
tanuló két tanszakos volt, tehát 504 tanuló után tudott a művészeti alapiskola normatív
támogatást lehívni. Művészeti áganként megbontva zenében 216 tanuló, táncban 148 fő,
képzőművészetben 208 fő, szín- és bábművészet képzésben 22 fő vett részt. A dologi
felhalmozás csökkenő tendenciát mutat, a 2007. évben 12,7 %, 2008-ban pedig csak 11,5%.
Eszközfejlesztésre nem fordítottak. Az oktató munkában lényeges az a kimutatás, mely szerint
a pedagógusok száma 20 fő, ebből teljes munkaidős 11 fő, részmunkaidős 3 fő, mellékállású 4
fő, óraadó pedig 2 fő. Nagyon fontos tényező, hogy a tanulókkal és a tehetséggondozással
hogyan bánik az iskola. Nyílt hetet tartottak minden tanszakon, félévkor tanszaki bemutatókat
szerveztek. Növendékhangverseny, karácsonyi koncert került megszervezésre. 4
hangversenyből álló bérletes előadás volt. Tanári koncertre is sor került. Három alkalommal
rendeztek kakaó koncertet a szarvasi iskolásoknak. A Tessedik Sámuel Múzeumban a
képzőművészeti tagozat tanév végi kiállítást szervezett. A táncosok nyitott vizsgát tettek, a
dráma tagozatosok pedig záró előadáson mutatták be a tanultakat.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2007/2008as tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Babák Mihály polgármester, határidő: értelem szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
413/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Chován Kálmán
Művészeti Alapiskola 2007/2008-as tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Határidő:
Értelem szerint
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város Közoktatási Intézményének
2007/2008-as tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
414/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Közoktatási Intézményének 2007/2008-as tanévről szóló beszámolóját tudomásul
veszi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
1. sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri
Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hivatala

Alapító

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: 2008. júliusában döntött a képviselő-testület két
intézmény összevonásáról, mely a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását
indokolja.Az első esetben a korábban önálló intézményként működő Városi Könyvtár a
jövőben Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének egyik
intézményegységeként tölti be funkcióját, a második esetben a korábban szintén önálló
intézményként működő, Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény valamint a
Tessedik _Sámuel Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom, mint a
Szarvasi Általános Művelődési Központ intézményegységeiként működnek a későbbiekben.
Így szükségessé vált a Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 16. pontjának módosítása mely a
hivatal által felügyelt önkormányzati intézmények nevét és székhelyét tünteti fel.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
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támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának – az előterjesztés mellékletét képező – módosítását. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
415/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szarvas Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának – az előterjesztés
mellékletét képező – módosítását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2. sz. bejelentés megtárgyalását.
2. sz. bejelentés:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa és a
Magyarországi Evangélikus Egyház által megkötött Feladatellátási
Szerződés jóváhagyása.
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Magyarországi Evangélikus Egyház az Ótemplomi
Egyházközség Gondozási Központja útján évek óta lát el szociális alap és szakosított ellátási
feladatokat a Körös-szögi Kistérségben ezen belül Szarvas város területén is. Az egyház
kezdeményezte az általa ellátott szociális szolgáltatásokra Feladatellátási Szerződés
megkötését a Társulási Tanáccsal. A szerződés elkészült, a Társulási Tanács 2008. június 26án jóvá is hagyta. Szükséges a fent említett szerződés képviselő-testület által történő
jóváhagyása. Kéri a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa és a Magyarországi
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jóváhagyását.

által

megkötött

Feladatellátási

Szerződés

megtárgyalását

és

Babák Mihály polgármester: Az egyházzal kötött ellátási szerződés az önkormányzati
ellátórendszer konkurenciája. Alapvető feladatként az önkormányzatnak kell ellátni, de ez
megosztásra került másokkal is. Némely területen gondok vannak amiket rendbe kell tenni.
Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal, támogatja
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa és a Magyarországi Evangélikus Egyház által megkötött Feladatellátási szerződést
jóváhagyja Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János János jegyző, Határidő:
Értelem szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
416/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsa és a Magyarországi
Evangélikus Egyház által megkötött Feladatellátási szerződést jóváhagyja
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3. sz. bejelentés:

A Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye
fenntartásáról szóló megállapodás módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium
állásfoglalást tett közzé, mely szerint a Társulási Tanácsok által fenntartott intézmények
Társulási Megállapodásaiban is rögzíteni kell, hogy a személyes gondoskodást nyújtó
szociális ellátás iránti kérelemről a tartós bentlakásos intézmény esetében ellenkező döntés
hiányában az intézményvezető dönt. Ezt a társulás júniusi ülésén megtárgyalta és elfogadta,
viszont a Társulási Megállapodásokat a képviselő-testületeknek is jóvá kell hagyni.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye fenntartásáról szóló megállapodás módosítását jóváhagyja.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
417/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménye fenntartásáról szóló
megállapodás módosítását jóváhagyja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 17 képviselő van jelen.
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4.) sz. bejelentés:

Többcélú Társulási Megállapodás módosításának jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Közigazgatási Hivatal írásbeli észrevételt tett a
Társulási Megállapodással kapcsolatban. A Társulás az észrevételt elfogadta és annak
megfelelően módosította a megállapodást június 26-i ülésén. Módosítás szerint a települések
neve alatt feltüntetésre kerül az egyes települések lakosságszáma, valamint a kistérség
összlakosságszáma. Továbbá a Megállapodás III. fejezet 2. pontjában rögzítésre kerül, hogy a
„Kistérségi Fejlesztési Tanács működésének szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat
tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
418/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Többcélú Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5. sz. bejelentés:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
Gyermekjóléti Intézménye fenntartásáról szóló
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Szociális és
megállapodás

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

- 37 Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az első napirenddel összefüggésben készült el az
előterjesztés. A társulási intézmények átszervezése kapcsán vált szükségessé a Szociális és
Gyermekjóléti Intézmény fenntartásáról szóló megállapodás módosítása. Nevezetesen, hogy a
családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a védőnői ellátás valamint az iskolaegészségügyi
ellátás szeptember 1-jétől nem ezen intézmény keretén belül hanem a Humán Szolgáltató
Központ keretein belül fog működni. Ennek megfelelően kerültek módosításra a telephelyekre
vonatkozó adatok, továbbá módosult az intézmény alaptevékenysége is. Ezen technikai
módosítások kerültek rögzítésre a megállapodásban.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a formális technikai módosítással
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
419/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti
Intézménye fenntartásáról szóló megállapodás módosítását.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. augusztus 31.
Babák Mihály polgármester: javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6. sz. bejelentés:

Szarvas, Vasút u. 46-48. szám alatti ingatlan kezelői jogának
visszavétele a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Intézménytől
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Vasút u. 46-48. szám alatti ingatlan kezelői jogával a
képviselő-testület korábban megbízta a Körös-szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti
Intézményét. Tekintettel arra, hogy a kezelői jog átadása óta egyes gyermekjóléti és szociális
feladatok kistérségi szinten kerülnek ellátásra a gyermekjóléti intézményen keresztül,
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ellátásra, az előterjesztés javasolja a kezelői jog visszavételét az intézménytől és átadni a
Polgármesteri Hivatalának. Erre vonatkozik az előterjesztés I. jelű határozati javaslata. A
döntés elfogadását követően a hivatal egyeztet valamennyi használóval – a fogorvosokkal,
ügyelettel, szakorvosi rendelőkkel, védőnői szolgálattal, ápolási intézettel – és megállapodást
kötne az ingatlan használatára, a rezsi költségek megosztására megtartva a karbantartási
átalánydíjat. A korábban megkötött szerződések áttekintésre kerültek. A fogorvosokkal kötött
szerződések módosítása szükséges az Áfa törvény változása miatt. Erre vonatkoznak a II. jelű
határozati javaslatok.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 7 igen szavazattal támogatja a kezelői jog visszavételét valamint a
szerződések módosítását. A mai bejáráson látható volt, hogy megoldódott az ingatlan
csapadékvíz elvezetése.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintézőt a I/1. jelű
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintéző: Ismerteti a I/1 jelű határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Vasút utca 46-48. szám
alatti ingatlan kezelői jogát 2008. szeptember 30. napjától visszaveszi a Körös – szögi
Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménytől, és egyidejűleg a kezelői feladatok
ellátásával megbízza Szarvas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalát.
Felelős: Babák Mihály polgármester , Dr. Melis János jegyző, Határidő: 2008.szeptember
30.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
420/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas, Vasút
utca 46-48. szám alatti ingatlan kezelői jogát 2008. szeptember 30. napjától
visszaveszi a Körös – szögi Kistérség Szociális és Gyermekjóléti Intézménytől, és
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Polgármesteri Hivatalát.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintézőt a I/2. jelű
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintéző: Ismerteti a I/2 jelű határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a Szarvas, Vasút u. 46-48.
szám alatti ingatlan használóival az ingatlan üzemeltetési költségeinek viselésére kössön
megállapodásokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodások aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember
30.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
421/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete utasítja a jegyzőt, hogy a
Szarvas, Vasút u. 46-48. szám alatti ingatlan használóival az ingatlan üzemeltetési
költségeinek viselésére kössön megállapodásokat.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodások
aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintézőt a I/3. jelű
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintéző: Ismerteti a I/3 jelű határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft.-t, 18.000,-Ft/hó +ÁFA megbízási díj ellenében a Szarvas Vasút u. 4648. szám alatti ingatlan zöldterületének ápolásával, a burkolt felületek tisztántartásával,
hóeltakarításával és síkosságmentesítésével, valamint az ereszcsatorna tisztításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés
aláírására. Felelős: Babák Mihály polgármester , Dr. Melis János jegyző, Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. Határidő: 2008. szeptember 30.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
422/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.-t, 18.000,-Ft/hó +ÁFA megbízási díj
ellenében a Szarvas Vasút u. 46-48. szám alatti ingatlan zöldterületének ápolásával,
a burkolt felületek tisztántartásával, hóeltakarításával és síkosságmentesítésével,
valamint az ereszcsatorna tisztításával.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Határidő:
2008. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát a II/1. jelű határozati
javaslat ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Ismerteti a II/1. jelű határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat, valamint Dr.
Kelement és Társa Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr. Kelement Éva) között 2002. április hó 4.
napján létrejött megállapodás módosításának tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármester és a jegyzőt a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember
30.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
423/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat, valamint Dr. Kelement és Társa Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr.
Kelement Éva) között 2002. április hó 4. napján létrejött megállapodás
módosításának tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
módosított megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2008. szeptember 30.
Határidő:
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát a II/2. jelű határozati
javaslat ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Ismerteti a II/2. jelű határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat, valamint Dr.
Majzik és Társa Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr. Majzik Katalin) között 2002. április hó 4.
napján létrejött megállapodás módosításának tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember
30.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
424/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat, valamint Dr. Majzik és Társa Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr.
Majzik Katalin) között 2002. április hó 4. napján létrejött megállapodás
módosításának tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
módosított megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2008. szeptember 30.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát a II/3. jelű határozati
javaslat ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Ismerteti a II/3. jelű határozati javaslatot. Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat, valamint
„Anaesth-Dent” Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr. Fábry János) között 2002. április hó 4.
napján létrejött megállapodás módosításának tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember
30.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 42 425/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat, valamint „Anaesth-Dent” Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr. Fábry
János) között 2002. április hó 4. napján létrejött megállapodás módosításának
tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított
megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát a II/4. jelű határozati
javaslat ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Ismerteti a II/4 jelű határozati javaslatot.. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az Önkormányzat, valamint Dr.
Koszti és Társa Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr. Koszti Gabriella) között 2002. április hó 4.
napján létrejött megállapodás módosításának tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a módosított megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember
30.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
426/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat, valamint Dr. Koszti és Társa Fogszakorvosi Bt. (képviseli: Dr.
Koszti Gabriella) között 2002. április hó 4. napján létrejött megállapodás
módosításának tervezetét, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
módosított megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7. sz. bejelentés:

Szarvasi Ipari Park menedzselési szerződésének módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényi Roland pénzügyi bonyolítót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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szerződést kötött a Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Integrátor Szolgáltató Centrum Kft-vel a
Szarvasi Ipari Park menedzselésére. A 2008. év folyamán az önkormányzat jelezte a Kft. felé,
hogy érzésünk szerint a szolgáltatási díj nem arányos a teljesítéssel és javaslatot tett az
önkormányzat a szerződéses díj megfelezésére. Az új szerződés - mely az előterjesztés
mellékletét képezi – 1 éves időtartamra kerülne megkötésre 100.000,-Ft+ÁFA megbízási
díjért.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta a
szerződés módosítását. Az inkubátorház hasznosításával összefüggő feladatok elvégzésével
javasolja a bizottság megbízni a Kft-t. A korábbi megbízásnak nem tudtak teljes egészében
eleget tenni, ezért módosítani szükséges a szerződést.
Babák Mihály polgármester: Próbált az önkormányzat az ipari parkba beruházókat hozni de
saját cégén keresztül nem ment, ezért megpróbálta Budaörssel, de nekik sem sikerült. Ipari
csarnokra pályázott az önkormányzat, de a kapcsolatot továbbra is fent szeretné tartani a Kftvel.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja a módosítást.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza a Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Integrátor
Szolgáltató Centrum Kft-t (2040 Budaörs, Gyár u. 2.) az Ipari Park betelepítése, fejlesztése és
a megépülő Inkubátorház hasznosításának koordinálásával összefüggő feladatok elvégzésével
1 év időtartamra, havi 100.000,-Ft+ÁFA megbízási díjért.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megbízza
a Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Integrátor Szolgáltató Centrum Kft-t (2040
Budaörs, Gyár u. 2.) az Ipari Park betelepítése, fejlesztése és a megépülő
Inkubátorház hasznosításának koordinálásával összefüggő feladatok elvégzésével
1 év időtartamra, havi 100.000,-Ft+ÁFA megbízási díjért.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2008. augusztus 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Nem volt megfelelő a tervező prezentációja, nem volt jó a
terv, ezért a bizottsági üléseken elhangzott vélemények alapján a 8.) sz. bejelentés napirendről
való levételét javasolja.
A bejelentés napirendről való levételét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a 8.) sz. bejelentés napirendről való
levételét 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Szarvasi Ipari Parkban megépülő Inkubátorház bérleti előszerződésének
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényi Roland pénzügyi bonyolítót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényi Roland pénzügyi bonyolító: 2008. augusztus 13-án hivatalos értesítés érkezett arról,
hogy a Szarvasi Ipari Park fejlesztése inkubátorház építésével című pályázat sikeres. Ahhoz,
hogy a pályázat megvalósítása minél sikeresebb legyen, szükséges a mielőbbi
kapcsolatfelvétel azon cégekkel melyek korábban már jelezték betelepülési szándékukat.
Ehhez szükség van az előterjesztés mellékletét képező előszerződés-tervezet elfogadására.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. A kiosztott anyagban szerepelnek a bizottság által
javasolt módosítások. Fontos, hogy minél hamarabb meginduljon a munka. Zárt ülésen
történik a tervező kiválasztásának elindítása.
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Buktatója, hogy megépül de nem települ be senki. A 200 mFt-ra hitelt vett fel a város. Ha 1050 főnek sikerül munkahelyet létesíteni már akkor megérte.
Lohr Gyula, Giricz Katalin képviselők távoznak az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Néhány stilisztikai kifogás mellett az Ügyrendi Bizottság
támogatja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-alföldi Operatív Program 2007-1.1.1./A pályázat
keretében 50%-os támogatási intenzitással megépítendő Inkubátorház bérleti előszerződés
tervezetét elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mielőbbi betelepítés elérése érdekében a
tárgyalások megkezdésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. augusztus 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
428/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Délalföldi Operatív Program 2007-1.1.1./A pályázat keretében 50%-os támogatási
intenzitással megépítendő Inkubátorház bérleti előszerződés tervezetét elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mielőbbi betelepítés elérése
érdekében a tárgyalások megkezdésére és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2008. augusztus 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10. sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

TIOP-3.4.2-08/1 pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A közelmúltban megjelent a TIOP-3.4.2-08/1 kódjelű
bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhívás. A fejlesztések célja a
szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer korszerűsítése és a nyújtott szolgáltatások
minőségének javítása az igénybe vevők méltó életkörülményeinek megteremtése érdekében.
A fejlesztések közvetetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az érintett intézmények célcsoportjához
tartozó speciális és hátrányos helyzetű, sérülékeny társadalmi csoportok munkaerő-piaci
aktivitása növekedjen. Szociális intézmények esetében cél a korszerűtlen, nagy létszámú
intézmények rekonstrukciója, humanizált, a személyes gondoskodást nyújtó szociális
intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/200.(I.7.) SZCSM
rendeletben a lakhatási feltételekre vonatkozó előírásokat meghaladó színvonalú ellátási
környezet kialakítása.
A támogatás mértéke a projekt összköltségének 94%-a. A támogatás összege minimum 20
millió Ft, maximum 200 mFt. A pályázatok benyújtási határideje 2008. szeptember 21.
A pályázati felhívás keretei között a Szarvas, Bethlen út 27-29. szám alatti Idősek Átmeneti
Otthona illetve a Csabacsüd, Petőfi u. 51-53. szám alatti Idősek Otthona mint szociális
szakellátást nyújtó telephelyek kerülnének felújításra illetve korszerűsítésre.
A pályázati kiírás szerint a támogatás és az önrész összegéből számított egy férőhelyre jutó
költség 1.000.000,-Ft. Az infrastrukturális fejlesztés a teljes költségvetés maximum 60%-a
lehet.
Maximális pályázati támogatás kihasználása esetén Szarvasra vonatkozóan 24 férőhely –
40.000.000,-Ft összköltségvetés, melyből infrastruktúra fejlesztés 24.000 eFt. Csabacsüd
esetében 34 férőhely – 55.000.000,-Ft összköltségvetés, melyből infrastruktúra fejlesztés
58.000 eFt. Maximális költségvetés a pályázatban: 96.666.000Ft, melyből infrastruktúra
fejlesztés 58.000 eFt. Maximális igényelhető támogatás 90.866.000 Ft, melyből Csabacsüd
53.266 eFt, Szarvas 37.600 eFt. Saját forrás 5.799.960 Ft, ebből Csabacsüd 3.399.960 Ft,
Szarvas 2.400.000 Ft.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatja
mindkét határozati javaslat elfogadását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatok elfogadását.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körös-szögi Kistérség Többcélú
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„Bentlakásos intézmények korszerűsítése” kiírt pályázati felhívására.
A pályázat beadásához szükséges önerőt, maximum 5.800.000,-Ft-ot a Társulás adott évi
költségvetésében biztosítja olya módon, hogy Szarvas Város Önkormányzata mint az ingatlan
tulajdonosa maximum 2.400 eFt saját forrást az adott évi költségvetésében biztosítja és azt
megállapodás alapján átadja a Társulási Tanácsnak.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
429/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Tanácsa által benyújtandó pályázatot a
TIOP-3.4.2-08/1. kódjelű, a „Bentlakásos intézmények korszerűsítése” kiírt
pályázati felhívására.
A pályázat beadásához szükséges önerőt, maximum 5.800.000,-Ft-ot a Társulás
adott évi költségvetésében biztosítja olya módon, hogy Szarvas Város
Önkormányzata mint az ingatlan tulajdonosa maximum 2.400 eFt saját forrást
az adott évi költségvetésében biztosítja és azt megállapodás alapján átadja a
Társulási Tanácsnak.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi hozzájárulását a
tulajdonábanálló, 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29. számalatti ingatlan tekintetében, melyet
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a TIOP-3.4.2-08/1 című pályázat benyújtásához
kíván felhasználni. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő:
Értelem szerint”
Lohr Gyula és Gombár Györgyné képviselők visszatérnek az ülésterembe, 15 képviselő
van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megadja a tulajdonosi
hozzájárulását a tulajdonában álló, 5540 Szarvas, Bethlen G. u. 27-29. szám alatti
ingatlan tekintetében, melyet a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása a
TIOP-3.4.2-08/1 című pályázat benyújtásához kíván felhasználni.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének pályázat
benyújtásához Támogató nyilatkozat kérése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst
az előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: A Békés Megyei Közoktatási
Közalapítvány közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása címmel felhívást
tett közzé melyre Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye pályázatot kíván
benyújtani. Azért került a képviselő-testület elé a pályázat benyújtásához szükséges
támogatás, mivel a fenntartónak támogató nyilatkozatot kell kiadnia. Ehhez szükséges a
képviselő-testület jóváhagyása. Továbbá a pályázat önerőt igényel közel 70.000,-Ft
összegben. Ez az összeg az intézmény 2008. évi költségvetésében rendelkezésre áll.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja, hogy Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye pályázatot nyújtson be a Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által
meghirdetett „Közoktatási intézmények könyvtárainak állománygyarapítása” című felhívásra.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Fenntartói Támogató Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
431/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye pályázatot nyújtson be a
Békés Megyei Közoktatási Közalapítvány által meghirdetett „Közoktatási
intézmények könyvtárainak állománygyarapítása” című felhívásra.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Fenntartói Támogató Nyilatkozat
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 12. sz. bejelentés megtárgyalását.
12. sz. bejelentés:

A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Rendszer

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon
Ágnes
környezetvédelmi
ügyintéző:
A
Délkelet-Alföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás levélben kereste meg Szarvas Város
Önkormányzatát és tájékoztatást adott arról, hogy a társulás milyen célkitűzéseket
szándékozik megvalósítani a közeljövőben. A célkitűzések között szerepel a bezárt, elhagyott
szilárdhulladék-lerakók rekultivációja, hulladékgazdálkodási komplex rendszer létrehozása
illetve hőhasznosító mű létesítése, az energetikai hasznosítás megvalósítása. Ezzel
kapcsolatban érveltek, hogy miért lenne jó Szarvas város csatlakozása a társuláshoz.
Bizottsági ülések többségén az a döntés született, hogy Molnár Bélát a társulás elnökét
szükséges meghívni szeptember hónapban Szarvasra és személyes tárgyalás során kell
egyeztetni azt, hogy Szarvas város csatlakozása milyen előnyökkel járna a város számára.
Ennek megfelelően a bizottságok a „B” jelű határozati javaslat elfogadását javasolták.
Besenczy zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály alpolgármester és Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 17
képviselő van jelen.
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előterjesztést. Olyan információk merültek fel melyek szükségessé teszik a személyes
tárgyalást. Így a „B” változatot támogatta a bizottság.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a „B” változatot javasolja
elfogadásra.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság határozottan
úgy foglalt állást, hogy az A.) változatot támogatja. Ennek oka, hogy Szarvason a hulladék
elhelyezés egy emberöltőre 25-30 évre megoldott. A szarvasi hulladéklerakó rekultivációs
pályázata már nyert, a hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése szintén, tehát nem tisztázott,
hogy miről van konkrétan szó. Hasonló Rt. alakulna mint a Vízművek Vállalatnál vagy
esetleg a hulladék elhelyezés költsége lényegesen megemelkedne. A bizottság a tárgyalástól
nem zárkózik el, de nem javasolja a csatlakozást.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A bizottságok többsége a „B” változatot támogatta.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő „B” jelű határozati javaslt
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a „B” jelű határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozás érdekében a
Képviselő-testület szeptemberi ülésére az erről szóló előterjesztést elő kell készíteni.
Határidő: 2008. szeptember 10. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal, 4
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
432/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DélkeletAlföld
Regionális
Hulladékgazdálkodási
Rendszer
Önkormányzati
Társuláshoztörténő csatlakozás érdekében a Képviselő-testület szeptemberi
ülésére az erről szóló előterjesztést elő kell készíteni.
Határidő:
2008. szeptember 10.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati hirdetmény ismételt
jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület korábbi döntése alapján a Vágóhíd u. 1/1.
A. lépcsőház III. emelet 10. szám alatti ingatlan pályázat útján meghirdetésre került
értékesítésre. A pályázat beadási határidejéig nem érkezett pályázat. Az előterjesztés javasolja
ismételten meghirdetni az ingatlant. Amennyiben a beadási határidőig nem érkezik pályázat
akkor a jegyző további két alkalommal ismételten megjelentetheti a pályázatot.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
433/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 4225/A/10. hrsz-ú,
természetben Szarvas, Vágóhíd u. 1/1. A. lh. III. emelet 10. szám alatti ingatlan
nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre bruttó 4.500.000,-Ft azaz bruttó
négymillió-ötszázezer forint kikiáltási áron.
A képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésével. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 10.00
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
A pályázat megjelentetésére: 2008. augusztus 31.

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 14. sz. bejelentés megtárgyalását.
14. sz. bejelentés:

Szarvas, Jókai u. 107. A. lh. IV. emelet 22. szám alatti megüresedett
bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati hirdetmény jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az előterjesztés a 13. sz. bejelentéshez hasonló. Az ingatlan
javasolt eladási ára bruttó 3.800.000,-Ft. A lakás alapterülete 56 m2, két szobás, komfortos.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
434/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 4226/A/22 hrsz-ú,
természetben Szarvas, Jókai utca 107. A. lépcsőház IV. emelet 22. szám alatti
ingatlan nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre bruttó 3.800.000,-Ft,
azaz bruttó hárommillió-nyolcszázezer forint kikiáltási áron.
A képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
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akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésével.
Ebben az esetben a pályázat beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó
munkanapjának 10.00 órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek
változtatása nélkül.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2008. augusztus 31.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása, a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola intézményegység
telephelyeinek bővítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst
az előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: Csabacsüd Nagyközség Polgármestere
kérelemmel fordult a Chován Kálmán Művészeti Alapiskolához tekintettel arra, hogy a
településen 2008. szeptember 1. napjától a korábban művészeti oktatást ellátó intézmény nem
vállalta a feladatot. Kérte az intézményt, hogy szeptember 1-jétől biztosítsa a néptánc oktatást
Csabacsüdön. Az intézmény vezetője és az intézményegység vezető tárgyalásokat folytatott
ezzel kapcsolatban, melynek eredményeként az a javaslat született, hogy telephelyként
szerepeljen Csabacsüd mint új feladat ellátó hely és ennek vonatkozásában feladatellátási
szerződést kössön Szarvas Város Önkormányzata és Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata.
Az alapító okiratban további módosítások váltak szükségessé. Beépült az intézmény új
törzsszáma, illetve az intézmény működését szolgáló vagyon is beépítésre került. Az
előterjesztés harmadik része a megbízott igazgató illetményét rendezi, tekintettel arra, hogy
közoktatás vezetői végzettséggel rendelkezik, ezért új fizetési osztályba kellett sorolni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság mindhárom határozati
javaslatot támogatta.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatokat.
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező –
Feladat-ellátási Szerződést Csabacsüd Nagyközség Önkormányzatával. Ezzel egyidőben
engedélyezi a Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
részére, hogy Csabacsüdön alapfokú művészetoktatási feladatokat lásson el.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja az intézmény vezetőjét a feladatellátás Csabacsüdön való megszervezéséhez
szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Csasztvan András igazgató.
Határidő: 2008. szeptember 1. napjáig.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
435/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja – az
előterjesztés mellékletét képező – Feladat-ellátási Szerződést Csabacsüd
Nagyközség Önkormányzatával. Ezzel egyidőben engedélyezi a Szarvasi
Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola részére,
hogy Csabacsüdön alapfokú művészetoktatási feladatokat lásson el.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja az intézmény vezetőjét a feladatellátás Csabacsüdön való
megszervezéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
2008. szeptember 1. napjáig
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési
Központ alapító okiratának módosítását elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról gondoskodjon.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember 1.
napjáig.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
436/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítását elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról
gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2008. szeptember 1. napjáig
Határidő:
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.). sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési
Központ igazgatójának Csasztvan Andrásnak a járandóságát az alábbiak szerint állapítja meg:
-Kjt. szerinti garantált illetménye 177.200 Ft, garantált illetmény összesen: 177.200 Ft,
Összesen kerekítve: 177.200 Ft, munkáltatói döntésen alapuló illetmény: 72.800 Ft. Illetmény
összesen:
250.000 Ft. Magasabb vezetői pótlék 250%
50.000 Ft. Mindösszesen:
300.000 Ft. Felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okmány módosításának aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester. Határidő: A döntést követően azonnal”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
437/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ igazgatójának Csasztvan Andrásnak a
járandóságát az alábbiak szerint állapítja meg:
-Kjt. szerinti garantált illetménye
177.200 Ft
--------------------------------------------------------------------------Garantált illetmény összesen:
177.200 Ft
Összesen kerekítve:
177.200 Ft
--------------------------------------------------------------------------Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:
72.800 Ft
--------------------------------------------------------------------------Illetmény összesen:
250.000 Ft
Magasabb vezetői pótlék 250%
50.000 Ft
---------------------------------------------------------------------------
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300.000 Ft
Felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okmány módosításának aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Határidő:
A döntést követően azonnal
Besenczy Zoltán alpolgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Dr. Bagi László, Dernovics László, Galambos
Imre képviselő nem tér vissza az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

TÁMOP 3.3.2. „Esélyegyenlőségi programok
támogatására” című felhívásra pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

végrehajtásának

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatására jelent meg pályázati felhívás. A felhívás keretén belül több
komponensre lehet pályázni. Egy pályázaton belül a 4. és 5. komponensre szeretne Szarvas
Város Önkormányzata pályázatot benyújtani. A 4. komponens a halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekek korai óvodáztatását biztosító szakmai programok működtetését szolgálja,
az 5. komponens pedig érettségit adó középfokú oktatási intézményekben illetve minőségi
szakképzést biztosító szakiskolákban történő továbbtanulási utak megerősítését célozza.
Emellett kötelezően megvalósítandó tevékenység: Integrációt és képességkibontakoztatást
támogató módszertani adaptáció óvodák, általános iskolák és középiskolák körében, valamint
fenntartói, társadalmi környezet érzékenyítése. A támogatás formája vissza nem térítendő
támogatás, mértéke 15-100 mFt. Az elszámolható költségek 100%-ára lehet pályázni. A
pályázat benyújtásának határideje 2008. szeptember 30-ig folyamatos.
Az előterjesztés másik része az Aditus Zrt-vel megkötendő szerződés jóváhagyásáról szól. A
szerződés tartalmazza, hogy a pályázat írása az önkormányzattal kötött keretszerződés alapján
ingyenes lenne. Sikerdíjat kérnének amennyiben nyertes a pályázat.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
mindkét határozati javaslatot.
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előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a TÁMOP
3.3.2/08/2 kódszámú „Esélyegyenlőségi programok végrehajtásának támogatására” címen
meghirdetett felhívásra.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Utasítja a jegyzőt a pályázat határidőben történő elkészítésére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember 30ig.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
438/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a TÁMOP 3.3.2/08/2 kódszámú „Esélyegyenlőségi programok
végrehajtásának támogatására” címen meghirdetett felhívásra.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Utasítja a jegyzőt a pályázat határidőben történő elkészítésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 30-ig
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2. sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja – az előterjesztés
mellékletét képező – az Aditus Zrt. Dél-alföldi Irodával (6722 Szeged, Mikszáth K. u. 17. III.
em. 5.) kötendő Megbízási Szerződést a TÁMOP 3.3.2/08/02 kódszámú pályázat megírására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megbízási Szerződés aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. szeptember 1.
napjáig.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
439/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
– az előterjesztés mellékletét képező – az Aditus Zrt. Dél-alföldi Irodával (6722
Szeged, Mikszáth K. u. 17. III. em. 5.) kötendő Megbízási Szerződést a TÁMOP
3.3.2/08/02 kódszámú pályázat megírására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megbízási Szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 1. napjáig
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Szarvas, Városi Horgásztó (Kacsa-tó) környezetében strandkézilabda-,
és strandröplabda pálya építése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A Szarvasi Horgász-tó mellett strandkézilabda
illetve strandröplabda pálya építésére illetve pályatartozékok beszerzésére benyújtott pályázat
bruttó 2.800.000 Ft összegű pályázati támogatásban részesült. A megítélt támogatás
csökkentett összegű, ugyanis 1.868.048,-Ft-tal kevesebb az eredetileg kért összegnél. A
közreműködő hatóság megküldte az Önkormányzat részére a támogatás megkötésének
feltételeiről szóló hivatalos értesítést, a támogatási szerződést és mellékleteit. Ez alapján az
önkormányzatnak 30 napon belül kell nyilatkoznia arról, hogy a csökkentett támogatási
összeggel is vállalja a beruházás megvalósítását és igazolni kell a szükség szerint
megnövekedett önrész rendelkezésre állását is. A csökkentett összegű támogatás megítélése
miatt elkészült egy új, módosított költségvetés amely a beruházás bekerülési költségét bruttó
5.467.140,-Ft összegben határozza meg. Mivel az önkormányzat már döntött arról, hogy
2.000.592 Ft önerőt biztosít, az új költségvetés bruttó 666.548,-Ft összegű önerőt kíván az
önkormányzattól.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
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határozati javaslatot. A közbeszerzés során meg kell próbálni lejjebb szorítani az árat.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést. Amennyiben lehetőség lesz rá, meg kell próbálni csökkenteni az árakat.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság támogatta az előterjesztést. Felhívta a
figyelmet a homok lefedésének szükségességére.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas Városi Horgász-tó (Kacsa-tó) mellett 1 db
strandkézilabda pálya megépítése” című beruházás megvalósítását a csökkentett pályázati
támogatással is vállalja. Az összesen bruttó 5.467.140,-Ft bekerülési költségű beruházás
Szarvas Város Önkormányzatára eső saját forrásának az összegét bruttó 2.000.592,-Ft-ról
bruttó 2.667.140,-Ft-ra emeli.
Felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt a támogatási szerződés aláírására és a
szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.
Határidő: Támogatási szerződés megküldése: 2008. szeptember 13. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
440/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Városi Horgász-tó (Kacsa-tó) mellett 1 db strandkézilabda pálya megépítése”
című beruházás megvalósítását a csökkentett pályázati támogatással is vállalja.
Az összesen bruttó 5.467.140,-Ft bekerülési költségű beruházás Szarvas Város
Önkormányzatára eső saját forrásának az összegét bruttó 2.000.592,-Ft-ról
bruttó 2.667.140,-Ft-ra emeli.
Felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt a támogatási szerződés
aláírására és a szükséges jognyilatkozatok, intézkedések megtételére.
Támogatási szerződés megküldése: 2008. szeptember 13.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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18. sz. bejelentés:

Szarvas, Szabadság u. 23. szám alatti üzlethelyiség tetőszerkezetének
felújítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A KOMÉP Kft. által beterjesztett, a lakások és helyiségek
kezeléséről szóló karbantartási terv alapján valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
döntése alapján elvégzésre került a Szabadság u. 23. sz. alatti önkormányzati ingatlan
tetőfelújítása. Ehhez szükséges a kiviteli vállalkozói szerződés jóváhagyása.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság kérte, hogy a karbantartási terv jóváhagyásakor minden olyan
munkafolyamat kerüljön felsorolásra ami nem felújításnak hanem kivitelezésnek számít.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta a határozati javaslatot a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatával együtt.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas, Szabadság u. 23. szám alatti
társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonú épület részének tetőfelújítási munkáinak
kivitelezési vállalkozási szerződését, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
115/2008.(IV.23.) számú határozatában jóváhagyott bruttó 6.872.903,-Ft bekerülési értéken.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. augusztus 31.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
441/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas,
Szabadság u. 23. szám alatti társasházi ingatlan önkormányzati tulajdonú épület
részének tetőfelújítási munkáinak kivitelezési vállalkozási szerződését, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 115/2008.(IV.23.) számú határozatában
jóváhagyott bruttó 6.872.903,-Ft bekerülési értéken.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására.

- 61 Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2008. augusztus 31.

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Dr. Sajti Edit gyermekorvossal kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Mikó László osztályvezető helyettest az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Mikó László osztályvezető helyettes: Dr. Sajti Edit gyermekorvos kérte, hogy az
Önkormányzattal kötött megállapodás módosításra kerüljön. Indoka: a cég elnevezésében
változás történt. A cégbíróság ezzel kapcsolatos végzését kérelméhez becsatolta. A határozati
javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a megállapodás
módosítás aláírására.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és jóváhagyta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
442/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Dr. Sajti Edit gyermekorvossal 2001. június 15.
napján kelt és többször módosított Megállapodást a Cég elnevezése tekintetében
módosítja visszamenőleges hatállyal 2008. augusztus 05. napjával.
Felhatalmazza a Polgármestert a Megállapodás-módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Határidő:
2008. szeptember 1. napjáig
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Könyvkiadás támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Dr. Tardy János úr azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy könyv megjelenéséhez nyújtsanak támogatást. Az egyik kötet
„Magyarországi települések védett természeti örökségei” címet viselné, kiadására a Kossuth
Kiadó vállalkozott. A másik kötet „Magyarország védett és védelemre érdemes
földtudományi értékei, közgyűjteményei és bányászattörténeti emlékei”, melynek kiadását az
Alexandra Kiadó vállalta. Az előterjesztés javasolja az első kötet megjelentetésének
támogatását, mivel ebben szerepel Szarvas város 24 védetté nyilvánított értéke, fotója,
szöveges ismertetése, térképi ábrázolása. A többletbevétel terhére 200.000,-Ft összegű
támogatást javasol. A támogatási szerződés az előterjesztés mellékletét képezi.
Babák Mihály polgármester: Illik szponzorálni a kiadványt. Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Védett természeti örökségek
hazánk településein” munkacímet viselő könyv megjelentetéséhez 200.000,-Ft összegű
támogatást nyújt.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Kossuth Kiadó Zrt-vel történő támogatási
megállapodás aláírására.
Határidő: 2008. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
443/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Védett
természeti örökségek hazánk településein” munkacímet viselő könyv
megjelentetéséhez 200.000,-Ft összegű támogatást nyújt.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Kossuth Kiadó Zrt-vel történő
támogatási megállapodás aláírására.
Határidő:
2008. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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21.) sz. bejelentés:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Intézkedési Tervének
jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő an jelen.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: A Magyar Köztársaság 2008. évi
költségvetéséről szóló törvény kötelezően előírja a többcélú társulásnak, hogy 2008.
szeptember 1. napjáig fogadja el a Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét. Ez a
feltétele a többcélú ösztönző támogatás igénylésének. Abban az esetben ha az önkormányzat
illetve a kistérségi intézkedési terv települési bontásban tartalmazza az önkormányzat által
ellátott feladatokra vonatkozó elképzeléseket illetve a nem kötelező feladatokat, úgy a
települési önkormányzatnak nem kell önálló intézkedési tervet készítenie. Ennek megfelelően
készült el a Többcélú Társulás Intézkedési Terve. Valamennyi településre vonatkozóan
bontásban az előírt feladatok meghatározásra kerültek.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Felhívta a bizottság figyelmét arra, hogy az anyag egy „iránytű” a következő 5 évben a
kistérség oktatás szakmai ügyeiben. Korrekt, világos anyag. Kell egy feladatterv az ügyben,
hogy a gyermekek számára milyen képzési lehetőségek lesznek az adott településen illetve a
kistérségben. A bizottság egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
Közoktatási Intézkedési Tervét (2008-2013) megtárgyalta és jóváhagyja.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
444/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulás Közoktatási Intézkedési Tervét (2008-2013) megtárgyalta és
jóváhagyja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 22. sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény átcsoportosítási
kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény azzal a
kéréssel fordult a testület felé, hogy féléves gazdálkodása során megtakarított bér és járulék
soron 3.306 eFt összegben. A költségvetési rendelet előírja, hogy milyen módon lehet
átcsoportosítani olyan feladatokra ahol sajnos nincs megfelelő előirányzat. Kéri, hogy 814 eFt
átcsoportosítását engedélyezze a képviselő-testület felhalmozási kiadásra. Szeretnének
elektronikus naplót bevezetni. 326.840 Ft-ot kérnek átcsoportosítani a Zöldpázsiti óvoda
karbantartási munkáira.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Művelődési
és Oktatási Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az átcsoportosításra
vonatkozó kérelmet és egyhangúlag támogatta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta a
kérelmet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
445/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény előirányzat átcsoportosításához oly
módon, hogy a személyi juttatás előirányzata csökken a 814.000 Ft összegű
felhatalmazási és a 326.840 Ft dologi előirányzat erejéig.
Utasítja a jegyzőt, hogy a módosítást a legközelebbi rendeletmódosításkor vezesse
át.
Határidő:
2008. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása keretén belül ügyeleti
szolgálat ellátására kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2005. évben
kötött megállapodást a kistérségben a felnőtt és gyermekorvosi sürgősségi ügyelet
biztosításáról. A megállapodásban Szarvas Város Önkormányzata az ügyeleti szolgáltatás
biztosításához szükséges Szarvas, Vasút u. 46-48. szám alatti ügyeleti helyiségeket
térítésmentesen biztosította az ügyeleti szolgálat részére. Az általános forgalmi adóról szóló
törvény kimerítően felsorolja az Áfa mentes tevékenységeket, azonban e felsorolás nem
tartalmazza az ingatlanok térítésmentes használatba adását. A könyvvizsgálóval történt
egyeztetést követően a Többcélú Társulás arra a következtetésre jutott, hogy a korábban a
megállapodás szövegében szereplő „térítésmentes átadás” helyett a „kötelező önkormányzati
feladat ellátása céljából történő használatba adás” szóhasználat nagyobb összhangban van az
ÁFA törvény rendelkezéseivel mivel a közszolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó
tevékenységek a törvény értelmében adómentesnek minősülnek. A megállapodásnak
kizárólag a fentiekre vonatkozó rendelkezései kerülnek módosításra, egyéb rendelkezései
változatlanul hatályban maradnak. A módosítás jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
446/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
a Körös-szögi Kistérség keretén belül az ügyeleti szolgálat biztosítására irányuló
megállapodás módosítását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 15.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 2008/2009es tanévi csoportlétszám meghatározása, valamint alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző:

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Pusztai Andrea intézményfelügyeleti referens: Az előterjesztés három határozati
javaslatot tartalmaz. Az 1.) sz. javaslat az új intézmény alapító okiratának módosításáról szól,
melyen átvezetésre került az intézmény törzsszáma. A 2. sz. határozati javaslat egy korábbi
döntés módosítása. A Kossuth u. 43. sz. alatti telephelyen nem megszűnik a feladatellátás
hanem csak szünetel tekintettel a pályázat elnyerésére. A felújítás során szükség lesz az
épületre. A 3.) sz. határozati javaslat a 2008/2009. tanévi osztálylétszámok illetve napközis és
tanulószobai csoportok meghatározásáról szól. Ez is tartalmazza egy korábbi döntés
módosítását mely szerint 75 osztály helyett 73 osztály indítását, továbbá két napközis és öt
tanulószobai csoport indítását engedélyezi a fenntartó.
Babák Mihály polgármester: 1-3. osztályig iskola otthonos osztályt biztosít a város ami 5
csoportot jelent. Negyedik évfolyamban két napközis osztály kerül indításra, 5-8. osztályig
pedig 5 tanulószobai csoport indítható. Összesen 73 osztály indul szeptember elsejétől 19
általános iskolai és 54 középiskolai osztály. Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint
a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztésben szereplő mindhárom határozati javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a határozati javaslatokat.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
447/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye alapító okiratának
módosítását elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalásáról
gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 1. napjáig.
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
448/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
149/2008.(III.20.) számú képviselő-testületi határozat első mondatát az alábbiak
szerint módosítja:
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója úgy dönt, hogy a
2008/2009-es tanévtől az intézmény közoktatási feladatellátásának racionálisabb
megszervezése érdekében az 5540 Szarvas, Kossuth u. 43. szám alatti telephelyen
a feladatellátást szünetelteti.”.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Az Újtemplomi Evangélikus Egyház kérte, hogy a földszinten
helyezkedhessen el a kéttannyelvű iskola. Ezt nem tudja tolerálni a város, mert a felújítás
kapcsán a saját tulajdonhoz kell ragaszkodni a gyermekek elhelyezéséhez. Az előterjesztésben
szereplő 3.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
449/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
285/2008.(V.22.) számú határozat második mondatát az alábbiak szerint
módosítja:
„Továbbá dönt arról, hogy az intézmény alap- és középfokú feladatellátáshoz a
2008/2009-es tanévben 73 osztály (19 általános iskolai és 54 középiskolai osztály)
indítását engedélyezi.”
Továbbá dönt arról, hogy Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye részére a 2008/2009-es tanévben 2 napközis és 5 tanulószobai csoport
indítását engedélyezi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné igazgató
Értelem szerint
Határidő:
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

Panel-program pályázat megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A Szarvas, Vágóhíd u. ½. sz. alatti
társasházközösség megkereste Szarvas Város Képviselő-testületét azzal, hogy a 26 lakást
érintő homlokzat és födém hőszigetelését szeretnék pályázati támogatás segítségével
elvégezni. Ehhez kérik az Önkormányzat anyagi segítségét. Az említett pályázat az iparosított
technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének
felújításának támogatása (Panel-program). A pályázatot társasházak és lakásszövetkezetek
nyújthatják be saját tulajdonú épületeik energia megtakarítást eredményező felújítására
vonatkozóan. Az igényelt állami támogatás mértéke a bekerülési költség 1/3-a, de lakásonként
maximum 500.000,-Ft lehet. A pályázati útmutató szerint amennyiben a társasház közösség
pályázatát az önkormányzat is támogatja, úgy két lépcsős a pályázat. Ez azt jelenti, hogy az
első lépcsőben az önkormányzatnak egy nyilvános pályázatot kell kiírni, melyben
meghatározza a nyújtani kívánt támogatás mértékét, formáját, feltételeit és az önkormányzati
közreműködés módját, eszközeit. A döntést követően második lépcsőben a támogatott
pályázatokat a társasházközösségek továbbítják a minisztérium felé. Amennyiben az
önkormányzat nem támogatja, akkor egylépcsős a pályázat, a társasház közösségek saját erő
finanszírozásával közvetlenül nyújtják be a pályázatot. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
módosító javaslatot fogalmazott meg az előterjesztéssel kapcsolatban.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és az „A” változatot támogatta. Az önkormányzat járuljon hozzá a Panelprogram sikeréhez. A bizottság felvállalja a pályázati eljárásrend összeállítását és elkészítését.
A bizottság 1 mFt összegű keretben gondolkodott amit a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság is
megerősített.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és javasolja 1 mFt összegű keret meghatározását a 2008. költségvetési évben. A költségvetési
koncepció készítésekor el lehet majd dönteni a jövő évi keretet. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság le tudná bonyolítani a pályáztatást.
Babák Mihály polgármester: Az 1 mFt keretösszeg biztosítását a költségvetési tartalék keret
terhére szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatására (Panel-program) önkormányzati
támogatásként 1 mFt összegű keretet biztosít a 2008. évi költségvetésben a
költségvetési tartalék keret terhére.
A képviselő-testület a 2009. évi költségvetési koncepció elkészítésekor dönt a
következő évi keret biztosításáról.
Határidő:
2008. november 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által módosított határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
451/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2008.
évben Szarvas Város Önkormányzata költségvetésének terhére 1 millió Ft-ot
különít el az „Iparosított technológiával épült lakóépületek energia-megtakarítást
eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása (Panel-program) LFP2008-LA-2” című pályázati kiírásra jelentkező, és az Önkormányzattól ezen célra
támogatást kérő társasházközösségek támogatására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázati útmutató szerinti
nyilvános pályázat kiírásával összefüggő intézkedések megtételére.
2008. szeptember 15.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
26.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gyógy-Termál Kft. működési célú támogatása
(A 8. sz. napirenddel együtt került megtárgyalásra)

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 27.) sz. bejelentés megtárgyalását.
27.) sz. bejelentés:

Szarvas, Hunyadi u. 4. B. lépcsőház IV. emelet 14. szám alatti ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Szarvas, Hunyadi u. 4. B.) lépcsőház IV. emelet 14. szám alatti lakóingatlan pályázat útján
történő értékesítéséről a képviselő-testület már korábban döntött. A vételi ajánlatokat 2008.
július hó 30-ig írásban, zárt borítékban lehetett benyújtani. Ezen időpontig 2 pályázat érkezett.
Az ingatlan irányára bruttó 4.200.000,-Ft volt. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a
beadott pályázatokat augusztus 25-i ülésén felbontotta és megállapította, hogy a beérkezett két
pályázat közül az egyik érvénytelen. Így javasolja a képviselő-testületnek, hogy a tárgyban
nevezett ingatlan bruttó 4.510.000,-Ft eladási áron kerüljön értékesítésre Lufter Nóra Szarvas,
Szabadság utca 65. fsz. 1. sz. alatti lakos részére.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta a pályázatokat és
előterjesztés szerint javasolja az értékesítést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és előterjesztést
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
452/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2415/1/B/14. hrsz-ú,
természetben 5540 Szarvas, Hunyadi utca 4. B. lépcsőház IV. emelet 14. szám
alatti ingatlant, bruttó 4.510.000,-Ft, azaz négymillió-ötszáztízezer forint áron
értékesíti Lufter Nóra (lakcíme: 5540-Szarvas, Szabadság utca 65. fsz. 1., anyja
neve: Komár Mária Éva, születési helye és ideje: Szarvas, 1974.05.13.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi
szerződés aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. október 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 28.) sz. bejelentés megtárgyalását.
28.) sz. bejelentés:

Szarvas, Szabadság u. 6-10. III. emelet 18. szám alatti ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintéző: A Szarvas, Szabadság u. 6-10. III. emelet 18. szám
alatti lakóingatlan pályázat útján történő értékesítéséről korábban döntött a képviselő-testület.
A vételi ajánlatokat 2008. augusztus 25. napjáig írásban, zárt borítékban lehetett benyújtani.
Egy pályázó jelentkezett a megadott határidőig. Az ingatlan irányára bruttó 6.500.000,-Ft
volt. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta a pályázatot és megállapította, hogy
az mindenben megfelel a pályázati kiírásnak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a
tárgyban nevezett ingatlan bruttó 6.510.000,-Ft eladási áron kerüljön értékesítésre Molnár
Gabriella Békésszentandrás, Bajcsy-Zs. u. 5. szám alatti lakos részére.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
453/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2045/A/24. hrsz-ú,
természetben 5540 Szarvas, Szabadság utca 6-10. III. emelet 18. szám alatti
ingatlant, bruttó 6.510.000,-Ft, azaz hatmillió-ötszáztízezer forint áron értékesíti
Molnár Gabriella (lakcíme: 5561-Békéssszentandrás, Bajcsy-Zs. Utca 5., anyja
neve: Pigler Anna Mária, születési helye és ideje: Orosháza, 1986.08.01.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. október 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 29.) sz. bejelentés megtárgyalását.
29.) sz. bejelentés:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodás
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2008.
júliusában elvi döntést hozott melyben arról rendelkezett, hogy a közösen fenntartott
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat és a Szociális és Gyermekjóléti Intézmény átszervezését
határozatba foglalja. A Társulási Megállapodás III. fejezete részletezi a társult
önkormányzatok által közösen ellátott feladatokat, ennek megfelelően tartalmazza az
intézmények felsorolását is. Szükséges tehát a Társulási Megállapodásban foglaltak
összehangolása az elvi döntést kimondó határozattal. A Társulási Megállapodás módosítását –
amely a fent említett határozattal együtt jelen előterjesztés mellékletét képezi – a társult
önkormányzatok képviselő-testületeinek is jóvá kell hagynia. Kéri a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának jóváhagyását.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási
Megállapodásának módosítását.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. augusztus 31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
454/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának
módosítását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. augusztus 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 30.) sz. bejelentés megtárgyalását.
30.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtása a TÁMOP-5.2.5/08/1/C
komponensére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kábítószerügyi

Babák Mihály polgármester: Felkéri Demeter Zsuzsa ifjúsági referenst az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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fiatalok integrációs programjai” keretében pályázati felhívást tett közzé Kábítószerügyi
komponenséhez. A komponens kiemelt célja a droghasználat szempontjából leginkább
veszélyeztetett 14 és 25 év közötti fiatalok számára drogalternatíva megközelítést alkalmazó
programok támogatása pl. sportprogramok, szabadidős programok, értékteremtő
tevékenységek. A pályázat során támogatás nyerhető lakótelepi fiatalok klubjának
létrehozására. Itt a berendezésekre és eszközökre is lehet pályázni. Sportesemények,
rendezvények, szabadidős programok, kreatív foglalkozások, előadások megvalósítására is. A
pályázat benyújtásához szükséges felméréseket a SZIA Egyesület már az önkormányzat
rendelkezésére bocsátotta. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, melynek
mértéke maximum az összes elszámolható költség 100 %-a. Ez azt jelenti, hogy önerő nem
szükséges. Az elnyerhető támogatás mértéke minimum 10 millió, maximum 20 millió Ft. A
pályázat benyújtásának határideje: 2008. szeptember 10. A pályázatot az Aditus Tanácsadó
Zrt. ingyenes pályázatírási keretéből készíti el. Jövő héten kerül sor a projekt megtárgyalására
melybe bevonásra kerül minden sportegyesület és civil szervezet.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
455/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
a Társadalmi Megújulás Operatív Program „Gyermek és fiatalok integrációs
programjai” című pályázat Kábítószerügyi komponensének (TÁMOP5.2.5/08/1/C), azon belül a „Drogalternatíva” csomag benyújtását.
Továbbá megbízza az Aditus Tanácsadó Zrt-t a pályázat elkészítésével.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 10.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 31.) sz. bejelentés megtárgyalását.
31.) sz. bejelentés:

Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző:
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Szarvasi Szakorvosi Kft. a Szarvas, Vasút u. 46-48.
sz. alatti telephelyen korszerű és biztonságos kerékpártároló megvalósítását kezdeményezi. A
pályázat támogatásának elnyerése esetén 12 kerékpár elhelyezésére alkalmas fedett tároló
kerülne megépítésre 1.507.200,-Ft értékben. A Szarvasi Szakorvosi Kft. kéri a pályázat
benyújtásához Szarvas Város Önkormányzatának mint az ingatlan tulajdonosának támogató
nyilatkozatát a projekt megvalósításához és az azt követő 5 éves fenntartási időszakra. Az
önkormányzattól anyagi támogatást nem kérnek.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
456/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve a Szarvasi
Szakorvosi Kft. (5540 Szarvas, Szabadság u. 11.) kérelmének tartalmát, - mely
szerint pályázat keretében a Szarvas, Vasút u. 46-48. sz. alatti telephelyen
korszerű és biztonságos kerékpártárolót kíván megépíteni, - úgy dönt, hogy
támogatja a projekt megvalósítását és annak fenntartását öt éves időszakra
vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges Támogató
nyilatkozat kiadására.
Határidő:
2008. augusztus 29.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 32.) sz. bejelentés megtárgyalását.
32.) sz. bejelentés:

Szarvas Városi Horgásztó (Kacsa-tó) környezetében strandkézilabda-,
és strandröplabda pálya tervezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A Városi Horgász-tó (Kacsa-tó) mellett
strandkézilabda,- és strandröplabda pálya építésére bruttó 2.800.000,-Ft összegű pályázati
támogatásban részesült az önkormányzat. A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges
benyújtani a jogerős elvi építési engedélyt az ingatlan tulajdonosának hitelesített hozzájáruló
nyilatkozatával. Ezért a pálya építési engedélyezési szintű tervdokumentációjának
elkészítésére vonatkozóan árajánlat kéréssel fordult a hivatal az alábbi három tervező felé:
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határideje 2008. augusztus 27. 16.00 óra volt. Mindhárom ajánlat határidőre érkezett.
Megyeriné Huber Edit adta a legkedvezőbb ajánlatot. A pályázatban a tervezési költség
elszámolható, plusz forrást nem igényel.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
457/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas
Városi Horgász-tó (Kacsa-tó) mellett 1 db strandkézilabda pálya építési
engedélyezési szintű tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozó árajánlatok
alapján sorrendet állít fel, mely szerint
1. Megyeriné Huber Edit (5540 Szarvas, Köztársaság u. 10/2. sz.)
2. Szarvas-Városterv Kft. (5540 Szarvas, Sirány u. 3. sz.)
3. ARGOMEX Kft. (5561 Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30. sz.)
Felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2008. augusztus 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
458/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas
Városi Horgász-tó (Kacsa-tó) mellett 1 db strandkézilabda pálya építési
engedélyezési szintű tervdokumentációjának elkészítésére vonatkozóan tervezési
szerződést köt Megyeriné Huber Edittel (5540 Szarvas, Köztársaság u. 10/2. sz.)
az általa megajánlott bruttó 106.000,-Ft tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert valamint a jegyzőt a tervezési szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
2008. augusztus 29.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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33.) sz. bejelentés:

Szarvas Város belterületi belvízrendezés I. ütem – 2. sz. vízgyűjtő
öblözet építése, szerződésmódosítások
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2008. március végén a Benka Gyula utca és
a Néphadsereg utca lakosai kérelemmel fordultak az önkormányzat felé annak érdekében,
hogy a folyamatban lévő belvízelvezető programban az érintett utcáknál a nyílt csapadékvíz
elvezető árkok helyett zárt csapadékvíz elvezető rendszer kerüljön kialakításra. Ennek
érdekében az önkormányzat elkészíttette a módosított kiviteli tervet melyet a képviselőtestület 2008. április 3-i rendkívüli ülésén elfogadott. Döntött továbbá arról, hogy az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztériumhoz kérelmet nyújt be a pótmunka
támogatásból történő finanszírozása érdekében. A tervezői költségbecslés és a nyertes
ajánlattevő ajánlatában szereplő egységárak alapján a nyílt és zárt rendszer kiépítési költségei
közötti különbözet br. 15.526 eFt. Az ÖTM a kérelmet elfogadta és augusztus 25-én
megküldte a miniszter által aláírt támogatási megállapodás módosítását. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság 2008. június 30-án a kivitelezési pótmunkákra vonatkozó tárgyalásos
közbeszerzési eljárást feltételesen már lefolytatta. A vállalkozói szerződés módosításának
feltétele az ÖTM-mel kötött támogatási megállapodás módosítása volt. Ez rendelkezésre áll,
így az előterjesztés kéri a képviselő-testületet hatalmazza fel a polgármestert és a jegyzőt a
módosított támogatási megállapodás és a módosított kivitelezési vállalkozási szerződés
aláírására.
Dr. Bagi László képviselő visszatér, Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 13
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság feltételesen lefolytatta a
pótmunkákra vonatkozó tárgyalásos közbeszerzési eljárást. Ez feltétele volt annak, hogy a
támogatási szerződés módosításra kerüljön.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
459/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város belterületi belvízrendezés I. ütem – 2. sz. vízgyűjtő öblözet fejlesztése,
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elvégzéséhez kapcsolódó kiviteli vállalkozási szerződés módosítását és ezzel
összefüggésben az ÖTM által megküldött módosított támogatási megállapodást
megismerte és azt elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a módosított
támogatási megállapodás és a módosított kivitelezési vállalkozási szerződés
aláírására.
Határidő:
2008. augusztus 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 34.) sz. bejelentés megtárgyalását.
34.) sz. bejelentés:

Szarvas, Vasút u. 46-48. szám alatti épület régi szárnyához tartozó
(fogászat feletti rész) tetőfelület héjazatának felújítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata a Szarvas, Vasút u.
46-48. szám alatti épület régi szárnyához tartozó (fogászat feletti rész) tetőfelület héjazatának
felújításával kapcsolatban árajánlatkéréssel fordult a következő cégek felé: Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., Carpenters Kkt, Uhljár Pál, Breznyik Zoltán, Joa Trade Bt. Az
ajánlatok beadási határideje 2008. augusztus 01. 13.00 óra volt.
Az árajánlatkérésre vonatozó határidő rövidsége miatt (10 nap) először a tetőfelújításra
vonatkozó, korábbi KOMÉP árajánlatból készített árazatlan költségvetés alapján kerültek
megkérésre az ajánlatok. Határidőre nem érkezett ajánlat a felkért öt kivitelezőtől. A KOMÉP
Kft-n kívül felkért négy kivitelezőből egy jelezte, hogy nem kíván külön ajánlatot tenni, mivel
az egyik kivitelezővel együtt dolgozik. Az így készített ajánlat hiányos volt, ezért részletesebb
költségvetési kiírás készült mely megküldésre került a korábban felkért kivitelezők részére. A
második ajánlatkérés végső határidejére 2008. augusztus 18. 12.00 órára 4 ajánlat érkezett
melyek a következők: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft., Carpenters Kkt., Breznyik
Zoltán, Joa Trade Bt.)
A beérkezett ajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2008. augusztus 25-i ülésén
felbontotta. A beérkezett ajánlatok szerint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a legkisebb
ajánlattevő Joa Trade Bt-t hirdette ki nyertes pályázóként.
Mivel az ajánlati kiírások nem voltak egységesek az elküldéssel ellentétben, továbbá az árak
szórása is nagy volt, ezért a beérkezett ajánlatok tartalmát felülvizsgálva kiderült, hogy a
Szarvasi KOMÉP Kft. és Breznyik Zoltán árajánlata tartalmazta 20 db tetőablak anyagárát is.
Az összehasonlításhoz az előbb említett két ajánlatból a tetőablakok anyagára levételre került,
így az ajánlatok a következőképpen alakultak:
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5.612.526,-Ft, Breznyik Zoltán bruttó 4.923.169,-Ft, Joa Trade Bt. bruttó 5.385.726,-Ft
Fentiek alapján a legalacsonyabb ár szempontjának figyelembevételével a nyertes pályázó
Breznyik Zoltán lett. Az ajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság érvényesnek
minősítette és az ajánlott vállalási árak alapján sorrend felállítását javasolja a képviselőtestületnek.
Dr. Bagi László képviselő távozik, Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 13
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
460/2008.(VIII.28.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas, Vasút u. 46-48. szám alatti épület régi szárnyához tartozó (fogászat
feletti) tetőfelület felújítása” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást
eredményesnek minősíti. Az érvényes ajánlatok alapján sorrendet állít fel, mely
szerint
1. Breznyik Zoltán (5540 Szarvas, Gárdonyi Géza u. 4. sz.)
2. Joa Trade Bt. (5551 Csabacsüd, Szabadság u. 72. sz.)
3. Carpenters Kkt. (5540 Szarvas, Bajcsy Zs. u. 1/1. sz.)
4. Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep út 2. sz.)
2.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas, Vasút u. 46-48. szám alatti épület régi szárnyához tartozó (fogászat
feletti) tetőfelület felújítása” tárgyában szerződést köt Breznyik Zoltán (5540
Szarvas, Gárdonyi Géza u. 4. sz.) az általa megajánlott nettó 4.102.641,Ft+820.528,-Ft (20%ÁFA) azaz bruttó 4.923.169 Ft ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2008. augusztus 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Interpellációk, bejelentések:
Földesi Zoltán képviselő: Az elmúlt években a kormányzat létrehozta a Nemzeti Civil
Alapot. Örömteli, hogy a városban több mint 150 civil szervezet működik. A Nemzeti Civil
Alap pályázatain a kistérségben összesen 15.750 eFt-ot nyertek a civil szervezetek. Szarvasról
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győzteseknek.
Állampolgárként, politikusként kérést kíván megfogalmazni. Szervezés alatt áll szeptember
16-ra egy demonstráció a 44-es elkerülő út mielőbbi megépüléséért. Félpályás útlezárást
terveznek a szervezők. A város képviselői együtt tudnak örülni a közös sikereknek. A város
határán túl lévő mozgalmakba, politikai akcióba nem biztos, hogy szerencsés részt venni. Egy
útlezárás le fogja bénítani a régiót ami bekerül a megyei és országos híradásokba. Az
önkormányzatok forrásszerzése egy verseny. A megyék, régiók között is verseny van. Aki a
pénzszerzésben tudja a dolgát az tegye, aki meg nem tud segíteni az legalább ne ártson. Nem
biztos, hogy a városnak magára felhívó akciókat kell csinálni. Az elkerülő út építésének
kezdete 2009. vége, 2012-2013-ban várható annak a szakasznak az átadása amiért most a
demonstrációt szervezik. Az ügyért nagyon sokat tett Babák Mihály, Domokos László,
Molnár László. Ebben az ügyben nincs olyan Békés megyei képviselő politikai oldaltól
függetlenül aki ne viselné a szívén ezt a dolgot. A nagy pályázatokon olyan városok
pályázatai nem nyernek ahol szocialista egyéni képviselő van. Nem biztos, hogy egy
demonstráció kapcsán Szarvasnak országos nyilvánosságot kell szerezni még akkor is, ha ez
mindenkinek joga. Nem szeretné ha azért úszna el egy pályázat mert megelégelik, hogy ilyen
módon hívja fel magára a figyelmet Szarvas város. A város anyagi forrásainak megszerzése
érdekében tartózkodni kellene az ilyen megmozdulásoktól.
A városvezetés figyelmébe ajánlja, Feteke János 90. születésnapját aki a Magyar Nemzeti
Bank első elnökhelyettese, Szarvas város országgyűlési képviselője volt. Hivatalos formában
köszönteni javasolja a volt országgyűlési képviselőt. Nem ártana a város presztizsének ha
köszöntené.
Megkeresés érkezett a piacon való dohányzás megszüntetésével kapcsolatban. Többen kérik a
piac fedett csarnokában megszüntetni a dohányzást. A füst a vevőkre, az árukra, az árusokra is
száll.
A Kossuth téren és a Vásártéren kialakított játszótereket nagyon szeretik a gyermekes
családok. Komoly gondok vannak a két játszótér közbiztonságával. Vannak időszakok amikor
nem merik a szülők leengedni a gyermekeket a játszótérre, de ők maguk sem szívesen mennek
oda. Nem a funkciónak megfelelő viselkedés kultúra jelenik meg ilyenkor a játszótereken.
Nem kellene hagyni, hogy a békés többségi lakosságot megzavarják az önfeledt játszásban. A
város vezetése nagyon sokat tett azért, hogy európai színvonalú játszóterek legyenek a
városban.
Babák Mihály polgármester: Roma gyerekekről van szó, akik cirkuszokat csinálnak.
Rendőrségi feljelentésre is sor került. A közterület felügyelő és a Polgárőrség is ellenőrzi a
játszótereket. Ettől függetlenül kiverték a villanyt, tönkretették a palánkokat, stb. Minden
állampolgárt kér arra, hogy segítsen rendet tartani. Gondoskodni kell arról, hogy a gyerekek
békességben játszhassanak. Roma fiatalok meglepik az egész játszóteret és elzavarnak
mindenkit. Kéri a lakosokat, fogjanak össze, tartsanak rendet. Ne engedjék le a gyerekeket a
játszótérre egyedül, menjenek velük. Ha nem sikerül rendet tenni, akkor bekövetkezik az,
hogy ki sem lehet lépni az utcára. Van egy bűnözőnek tűnő csoport, társaság aki a várost
mételyezi. Kéri a hatóságokat, tegyék a dolgukat. Egy ingatlan esetében bérlőt jelölt ki a
bizottság akit megfenyegettek, hogy elvágják a torkát mert ellentétes az érdekeikkel, hogy a
lakó odamenjen. Az ott élt „csicskát” az önkormányzat temette el közpénzen. A Wesselényi u.
4. sz. alatti ingatlanról van szó.
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oldaláról is. Aki nem viseli a szabályokat, jobb ha távol tartja magát a várostól. Nem a
polgármester dolga, az állampolgároknak és a hatóságnak is tenni kell valamit. Az APEH azt
mondta, hogy nem kell, hogy üvöltözzenek a székházukban, mert úgysem tudnak behajtani
semmit sem. Ha senki nem tesz semmit akkor mi lesz ebben az országban? Veszélyesebb
folyamat mint a multinacionális cégek betelepülése. Vannak akik nagyon nem tűrik a
városban folyó cirkuszokat, így félő, hogy a polgárháború fizikálisan is meg fog jelenni a
városban. Elállják az utakat, kirabolják a boltokat. Ne híresztelje senki, hogy 200-300 romát
telepít be a város. Honnan és hová, miből telepítene? Vannak akik romáknak adják el az
ingatlanaikat. Az önkormányzat nem tud minden eladó ingatlant megvásárolni. Ezt saját
magán kérje számon a lakosság. Él a lakásmaffia és működik a „csicska” tartás. Az egyik
ingatlanból 10 éve jár a „csicska” segélyért. Reklamált, hogy mikor kapja meg a közlekedési
támogatást. Március 13-án kiutalta a hivatal a támogatást és át is vették. Most nyomozás
folyik az ügyben, valaki jogosulatlanul felvette. Mindenki látja, hogy mi történik a posta
körül, hogy milyen autókkal közlekednek a romák a városban. Segélyért jönnek a hivatalba,
miközben lovat vásárolnak. Amíg nem segít az APEH és nem számoltat el mindenkit
pontosan addig nem lehet mit tenni. Ez nem roma kérdés, hanem tróger emberek kérdése ami
a városban folyik. A romák között is van nagyon sok tisztességes ember, de a fehérek között
is van csibész. Megfenyegetik a családgondozót, a hivatali dolgozókat.
Meg lehet oldani, hogy ne lehessen dohányozni a piaccsarnokban. Akik hangadók ebben a
kérdésben, gyűjtsenek aláírásokat. A piac fenntartásában lehet szerepeltetni ilyen helyi
szabályt. Ősszel készül a törvény ami nagyon megszigorítja a közterületeken és zárt helyeken
való dohányzást.
Fekete János köszöntését tárgyalja meg az Ügyrendi Bizottság. Annál nagyobb hibát nem
követhet el egy település mint azt, ha nem tud hálás lenni. Nem lehet hálátlan az utókor. Az
élet mond kritikát végzett munkájukról.
Nincs egészen rendben a 44-es elkerülő ügye. Aláírásra került egy módosító indítvány ami
alapján bekerül majd az Államháztartási törvénybe. Nyomást kell gyakorolni a politikára. Ha
valaki nem tartja fontosnak ezt a kérdést és nincs érdekérvényesítő képesség, lobby, akkor
semmi sem történik. A nyomás gyakorlás egyik formája a civil kezdeményezés. Ha nincs
belőle rumli, hőbörgés, hanem láttatják, hogy milyen gond van a városban akkor nem várható
változás.
Nagyon kellett az a pénz amit a Civil Alapon nyertek a szervezetek. A család után összetartó
kohéziós erőt a civil szervezetek jelentenek. Ha az emberek szót tudnak érteni egymással,
véleményt tudnak cserélni akkor az nagyon jó dolog.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Újtelepi út – Benka Gyula utca – Hatház utca közötti
szakasza vezet fel a Szivornyasori útra. Ez egy 150 méter hosszú földút. Kezd tarthatatlanná
válni a helyzet. A KOMÉP próbálja rendbe tenni, de a nagy igénybevétel miatt ez nem
célravezető. Ennek az útnak lenne célja a Malom utca, Csuka utca forgalmának levezetése.
Nagyon rossz állapotban van az útszakasz. Az ott lakók próbálják megvédeni a
zöldterületeiket mert már majdnem a járdán haladnak a járművek. Így próbálják kikerülni a
hatalmas kátyúkat. Kéri a probléma napirenden tartását a mielőbbi megoldás érdekében.
Babák Mihály polgármester: Ki kell számolni, hogy mennyibe kerül, de nem valószínű,
hogy hozzá tud kezdeni a város. A piac zúzott kővel szórt felét is ki kellene betonozni mert
balesetveszélyes. Ezt is ki kell számolni.
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Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
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