Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Szarvas, Szabadság u. 25-27.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. október 16-i ülésén.
Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Dr. Bakos Béla bizottság külső tagja
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Montvajszki László tü. alezredes
Csasztvan András igazgató
Oltyán Sándor városi rendőrkapitány
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintéző
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző
Osgyan Katalin könyvelő

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 15 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lohr Gyula és Gombár Györgyné képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
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javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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 két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 15 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket, tegyék fel kérdéseiket a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
530/2008.(X.16.) 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 az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az írásban kiadott napirendi pontok kiegészítését.
Pótanyagban került kiadásra:
- 6. sz. napirend: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(X.17.) rendelete a távhőszolgáltatásról
szóló 4/2006.(I.20.) rendelet módosításáról
- 10. sz. bejelentés: Békés Megyei Vízművek Zrt-vel korábban megkötött üzemeltetési
szerződés módosítása
- 11. sz. bejelentés: Tűzoltó-parancsnokság feleslegessé vált eszközének értékesítése
- 12. sz. bejelentés: Kiszelné Sutyinszki Katalin kérelme parkoló építés ügyében a Szarvas,
Kossuth L. u. 30. szám alatt

-34. sz. zárt ülés: „Szarvas Városért” kitüntetés adományozása
Kiosztott anyagban került kiadásra:
- 13. sz. bejelentés: Rendőrkapitányság részére eszköz beszerzés
- 14. sz. bejelentés: Szarvasi Ipari Park menedzselési szerződésének felfüggesztése
- 15. sz. bejelentés: Belterületi utak építésére és felújítására DAOP pályázat
- 16. sz. bejelentés: Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. taggyűlése
5. sz. zárt ülés: Szarvas, Hunyadi utcában építendő parkolók
6. sz. zárt ülés: Körös utcai burkolat-felújítás (TEUT) közbeszerzési eljárásának lezárása
7. sz. zárt ülés: Volt KISZ üdülővel kapcsolatos bírósági eljárás
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(X.17.) rendelete a családi eseményekhez
kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatás díjtételeinek megállapításáról szóló
32/2006.(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója az önkormányzati tulajdonú
szociális bérlakások kezeléséről és a lakbérek felülvizsgálatáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető-igazgató
3. A Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap beszámolója
Előadó: Tatai László felelős szerkesztő
4. Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Pedagógiai-Művelődési
Programjának jóváhagyása
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató
5. Szarvasi Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programjának
jóváhagyása
Előadó: Csasztvan András igazgató
6. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(X.17.) rendelete a távhőszolgáltatásról szóló
4/2006.(I.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
7. Bejelentések
− A 2008. évi belső ellenőrzési terv módosítása
− 2008. évi zártkörű kötvénykibocsátás
− Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 2009/2010-es tanévi
meghirdethető osztályok és csoportok számának meghatározása
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− Intézményi
Minőségirányítási
Programok
és
Házirendek
szakértői
véleményeztetése
− A Regionális Színház Kht. könyvvizsgálójának megválasztása
− A Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati
Társuláshoz történő csatlakozás
− Szarvasi laboratóriumi tevékenység bővítéséhez Önkormányzati hozzájárulás
megadása
− Poják György és Jordán Edit kérelme visszavásárlási jog ügyében
− Békés Megyei Vízművek Zrt-vel korábban megkötött üzemeltetési szerződés
módosítása
− Tűzoltó-parancsnokság feleslegessé vált eszközének értékesítése
− Kiszelné Sutyinszki Katalin kérelme parkoló építés ügyében a Szarvas, Kossuth L.
u. 30. szám alatt
− Rendőrkapitányság részére eszköz beszerzés
− Szarvasi Ipari Park menedzselési szerződésének felfüggesztése
− Belterületi utak építésére és felújítására DAOP pályázat
− Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. taggyűlése
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(X.17.) rendelete a családi
eseményekhez kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatás
díjtételeinek megállapításáról szóló 32/2006.(XII.15.) rendelet hatályon
kívül helyezéséről – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A családi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatás
díjtételeit jelenleg helyi rendeletben szabályozta az önkormányzat. Ez a rendelet kizárólag a
díjtételek nagyságáról szólt. Nem tartalmazza a szolgáltatások tartalmi elemeit. Javaslat
készült arra vonatkozóan, hogy a rendeletet a képviselő-testület helyezze hatályon kívül. A
Közigazgatási Hivatal munkatársával egyeztetés történt. Jelezte, hogy ez nem szükséges helyi
rendeleti formában, mivel az önkormányzatnak a családi események vonatkozásában
kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az esemény személyi, tárgyi feltételeit és
ünnepélyességét biztosítja. A szolgáltatásokra vonatkozóan – mivel az önkormányzat
alaptevékenységéhez kapcsolódó szolgáltatás és a szolgáltatások díjtétele tételes önköltség
számítás alapján kerül meghatározásra, a ténylegesen felmerült költségek (rezsiköltség és
anyakönyvvezetők munkaidőn túli díjazása) időarányos tétel, nem meríti ki az ármegállapító
hatáskört. Az előterjesztés mellékletét képezi a jegyzői szabályzat amely a szolgáltatás
tartalmát és a díjtételeket is tartalmazza.. Január 1-jével ez a szabályzat lépne életbe. A
díjtételek vonatkozásában kizárólag a szükséges emelés került tervezésre. Ezen költségek
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fedezni kell a kiadást, ami a mai napig 383.294,-Ft. Ez idáig 45 házasságkötés, 2 névadó, 4
külső házasságkötés, 10 szolgáltatás mentes házasságkötés történt. Lehetőség van arra, hogy
csak a kötelező szolgáltatást vegye igénybe a házasuló.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: A jegyzői szabályzat tudomásulvételét javasolja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzői szabályzatot 15 igen szavazattal,
egyhangúlag tudomásul veszik.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag – eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 27/2008.(X.17.) rendeletét a családi eseményekhez
kapcsolódó rendezési és szervezési szolgáltatás díjtételeinek megállapításáról
szóló 32/2006.(XII.15.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója az
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről és a lakbérek
felülvizsgálatáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A KOMÉP Kft. feladata az önkormányzati lakások és
üzlethelyiségek üzemeltetése, lakbérek, bérleti díjak kezelése. Az önkormányzatnak 248
lakása van, illetve 9 db nem lakás célját szolgáló bérleménnyel rendelkezik. A lakbérek
alakulásánál lassú növekedés tapasztalható. A Kft. javaslata, hogy 10% nagyságrendben 20,Ft/m2/hó összeggel növekedjenek a lakbérek. Mintegy 880-1040,-Ft nagyságrendet jelent
havonta. A beruházási komfortként nagyobb mérvű emelés javasolt – 150,-Ft-al ami 2 db
Kossuth utcai ingatlanra terjedne ki a frekventált hely miatt. Az ott lakóknak hasonló üres
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változást. Ez mintegy 2,5 millió forint többlet árbevételt jelent mely összeget a lakások
karbantartására fordít a Kft. A lakbérkedvezményekkel kapcsolatban 1.108 eFt
lakbérkedvezményt, 1 mFt nagyságrendű lakásfenntartási támogatást és 138 eFt
adósságkezelő összeget bocsátott az önkormányzat a rászorultak rendelkezésére. A közel 120
lakbérhátralékossal szemben növekedés tapasztalható, de elmondható, hogy nem a nagy
összegű és tartós lakbér hátralékosok számával növekedett, hanem a még kezelhető 3-30 eFt
közé eső személyekkel. A jövőben várhatóan tovább növekszik a hátralékosok száma. A Kft.
ezt megpróbálja időben kezelni. Elmondható, hogy a lakbérhátralék kapcsán átrendeződés
történt. A tartós, régi, nagy összegű lakbértartozók száma csökkent és kezelhetővé vált. Az
ezzel kapcsolatos intézkedés kapcsán elmondható, hogy 2008. májusától a Népjóléti Bizottság
adósságkezeléssel segíti a munkát. 19 fő kapott új bérlakást, 39 fő szerződése került
meghosszabbításra, 19 bérlő szerződése szűnt meg. A nem lakás céljára szolgáló helységek
esetében 1 bérleménnyel csökkent a bérlemények száma. A bérlemények csökkenése azt a
lehetőséget fogja majd felvetni, hogy más forrásból kell pótolni mert a lakbérek nem lesznek
elegendők a felújításokra a régi lakások esetében. A pénzügyi elszámolást a mellékletek
tartalmazzák. 2008-ban jelentős átalakítást, kisebb beruházást is sikerült megvalósítani. A
maradvány érték 16-20 mFt a 2009. évre. A 7/3. sz. táblázat tartalmazza a 2009. évi tervezett
munkákat mely a képviselő-testület decemberi ülésén kerül megtárgyalásra. Két rendkívüli
esemény történt. Az egyik: Horváth Csaba bérlakáshoz jutott júniusban, és váratlanul
augusztusban feldúlva elhagyta azt. A javítás és a büntető feljelentés megtörtént. A
Wesselényi u. 4. sz. alatti lakásra komoly összeget költött a Kft. A lakás bérlőjét, a KOMÉP
Kft. és a Családsegítő Központ dolgozóit a szomszédok megfenyegették. Birtokvédelmet
kérve az ingatlanra a szükséges intézkedés megtörtént.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, mindkét
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja mindkét határozati javaslatot. Köszönettel vette a bizottság a pénzügyi beszámoló
mellékletként történő becsatolását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság pénzügyi szempontból részletesen áttekintette az önkormányzati ingatlanok
pénzügyi elszámolását. A képviselő-testületi döntéseknek illetve a szükségleteknek
megfelelően történt a felhasználás és az elszámolás is megfelelően történt. A bizottság
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A KOMÉP Kft. bizományosként működteti az ingatlanokat.
Ezért nem keveset fizet az önkormányzat. Pontosan be kell szedni a díjakat és foglalkozni kell
a keletkező problémákkal. A szemétszállítási díjat ellenőrizni kell az elszámolásokban. A
városban mindenkinek fizetni kell a szemétszállítási díjat, nem a város fizeti. Csak
jóváhagyott felújítási és karbantartási tervvel lehet hozzáfogni egy-egy munkához. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság minden esetben
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követelni. Ahol feldúlják a lakást ott feljelentést kell tenni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által
készített önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről és a lakbérek
felülvizsgálatáról szóló beszámolót azzal, hogy a 2009. évre vonatkozó karbantartási és
felújítási tervet teljes részletességgel dolgozza ki és terjessze a képviselő-testület decemberi
ülésére. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. Határidő: 2008. december 31.”
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:
531/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. által készített önkormányzati tulajdonú szociális
bérlakások kezeléséről és a lakbérek felülvizsgálatáról szóló beszámolót azzal,
hogy a 2009. évre vonatkozó karbantartási és felújítási tervet teljes
részletességgel dolgozza ki és terjessze a képviselő-testület decemberi ülésére.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
2008. december 31.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Galambos Imre képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi lakásbérleti díjakat az alábbiak szerint
határozza meg: Összkomfortos lakás 290,-Ft/m2/hó,
komfortos
lakás
220,-Ft/m2/hó,
2
2
félkomfortos lakás 155,-Ft/m /hó komfort nélküli lakás 115,-Ft/m /hó.
A Szarvas, Kossuth L. utca 30. és a Szarvas, Kossuth L. utca 32. szám alatti lakások esetében
350,-Ft/m2/hó.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt, hogy a döntésnek megfelelően
módosítsa Szarvas Város Önkormányzat 1/2004.(I.23.) rendeletét a lakások és helyiségek
bérletére vonatkozóan és terjessze a képviselő-testület 2008. decemberi ülésére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. Határidő: 2008. december 31.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
532/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi lakásbérleti díjakat
az alábbiak szerint határozza meg:
Összkomfortos lakás
Komfortos lakás
Félkomfortos lakás
Komfort nélküli lakás

290,-Ft/m2/hó
220,-Ft/m2/hó
155,-Ft/m2/hó
115,-Ft/m2/hó

A Szarvas, Kossuth L. utca 30. és a Szarvas, Kossuth L. utca 32. szám alatti
lakások esetében 350,-Ft/m2/hó.
A Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt, hogy a döntésnek
megfelelően módosítsa Szarvas Város Önkormányzat 1/2004.(I.23.) rendeletét a
lakások és helyiségek bérletére vonatkozóan és terjessze a képviselő-testület 2008.
decemberi ülésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Határidő:
2008. december 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap beszámolója
Előadó: Tatai László főszerkesztő
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont
bevezetőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap menedzsmentjével
kötött szerződés alapján a lap főszerkesztője elkészítette a beszámolót.
Kéri Tatai László főszerkesztőt szóbeli kiegészítésének megtételére.
Tatai László főszerkesztő: Ebben az évben szerény anyagi körülmények között, de
biztonságosan sikerült működtetni a lapot. A személyi feltételek szűkösek, a tárgyi és
technikai feltételek jónak mondhatók. A jövőt illetően nagy változások nincsenek tervezve.
Az árakat kívánják „karbantartani”. Egy jövő évi lapszám 125,-Ft-ba kerül ami 8,6 %-os
áremelkedést jelent. Az előfizetések ennél kisebb mértékben, 5%-al emelkednek. Egy éves
előfizetés így 5.460,-Ft, a féléves 2.730,-Ft, a negyedéves pedig 1.365,-Ft-ba kerülne 2009ben. A hirdetési díjakat 5,7%-ban tervezik emelni ami azt jelenti, hogy egy egész oldalas
hirdetés 37.000,-Ft+ÁFA. Változás lesz a jövőben, hogy a megjelenés a korábbi szisztéma
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árusoknál csak pénteken lehetne megvásárolni. Ennek oka, hogy a szerdai nap nagyon rossz
helyen vágja ketté a hetet. Egy nappal kitolódna a lapzárta, csütörtök lenne a nyomdai nap,
csütörtök délután, pénteken történne a terjesztés.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a
határozati javaslatot.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta az előterjesztést.
Galambos Imre képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót. A
lap szerkesztésére vonatkozóan hangzott el néhány javaslat. A rendezvények lehetőség szerint
egy oldalon jelenjenek meg. Ezt a lap készítője elfogadta.
Földesi Zoltán képviselő: A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést és elismerését
fejezte ki a bizottság a hetilap munkáját illetően. A lap szerkesztésével egyetért,
színvonalasnak nevezhető. Más településekkel összehasonlítva is megállja helyét. A
Művelődési és Oktatási Bizottság megbízásából a következő megjegyzést teszi: Az oktatási
intézmények vezetői sérelmezték a lap szeptember 4-i számában megjelent glosszát. Mókus
címmel megjelent Hartay Csaba külső szerkesztő írása. Ha tudatos felkérésről van szó, akkor
másként kell értékelni. Egy mondás szerint „Akinek humora van, az mindent tud, akinek
humora nincs, az mindenre képes.” Érti az áttételes gondolatokat, de amit egy lapban leírnak
annak van tartalma. A lapban minden műfaj megjelenik, ugyanakkor egy 16 oldalas újság
feltöltése nem csak betűk kérdése. Egy lapot az is minősít ami megjelenik benne. Személy
szerint kikéri magának azokat a gondolatokat amiket a Mókus c. írás tartalmaz. A cikk azt
állítja, hogy a város képviselő-testülete és mindenki aki a közéletben van „komplett hülye”.
Iskola igazgató választások voltak. Büszke arra amit a képviselő-testület az elmúlt hetekben
végig csinált. Nagyra tartja a megválasztott munkatársakat, Kohut Andrásnét, Rejtő Csabát.
Az intézmények vezetőit támogatni kell abban a komoly munkában ami egy komplex
intézmény vezetését jelenti. Mindenkinek az az érdeke, hogy sikeresek legyenek az
intézmények és méltó a korábban megszerzett érdemekre. 2006-ban az alakuló ülésen
elmondta, hogy a kimondott szónak súlya van, bár ki teszi. A leírt szó is sérthet másokat. Ezt
át kell gondolni mert 200 pedagógusról, 2000 gyerekről és egy nagyon komoly intézményről
van szó.
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Babák Mihály polgármester: Próbálta keresni a humort az írásban, de nem sikerült. Egyetért
Földesi Zoltán képviselővel. Szarvas kisváros, nem igazán jó, ha sértegetik egymást a
polgárok. Az újság szerkesztésébe sosem szól bele. Ügyelni kell arra, hogy egymást ne
sértegessék. Nagyon sok konfrontáció van manapság az országban, világban. Depressziós
ember ne írjon újságot, cikket, glosszát, jegyzetet. Saját magában rendezze el a dolgokat. Az
se írjon cikket aki nem tájékozott, nem járt utána a dolognak, annak amit írt. Pályázni kellett
volna ha valaki úgy gondolja. Vannak akik a város felett lebegve a képviselőket zsűrizik és
pontozzák. Minden ellenvéleménynek, jó tanácsnak helye van, de a bekiabálások nem
tisztességesek, sérti a képviselők munkáját. A képviselő-testület összhangban van, felkészült,
a város érdekét képviseli. A ripacskodás is mellőzött a képviselő-testületben. A városnak jó
iskolái vannak, odafigyelnek, természetesen hibák is adódnak, de méltánytalan a pellengérre
állítás.
Tatai László főszerkesztő: A főigazgató levelére válaszolt. A Szarvas és Vidéke Hetilap a
város intézményeit tárgyilagosan, jobbító szándékkal, segítő módon mutatja be. A Mókus c.
írás nem szólt Szarvas város iskolájáról, sőt egyetlen általános iskoláról sem. Hartay Csaba
több mint egy éve ír kisebb prózákat.
Babák Mihály polgármester: Nincs mit megmagyarázni, nincs rá szükség.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
533/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap 2008. évi beszámolóját és
egyetértését fejezi ki a lap szerkesztőségének 2009. évi üzleti terveit illetően.
A testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezen határozatáról a lapot
szerkesztő vállalkozót értesítse.
Határidő:
2008. október 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. 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 megtárgyalta és elfogadja
a Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap 2009. évre tervezett, 2009. január 1től alkalmazandó árait és díjait az alábbiak szerint:
- Áruspéldány:
125,-Ft
- Éves előfizetés:
5.460,-Ft
- Féléves előfizetés:
2.730,-Ft
- Negyedéves előfizetés:
1.365,-Ft
Hirdetési díjak 2009-re, január 1-től:
- 1/1 oldal
- 1/2oldal
- 1/4oldal
- 1/8 oldal

37.000,-Ft+20%ÁFA
18.500,-Ft+20%ÁFA
9.250,-Ft+20%ÁFA
4.625,-Ft+20%ÁFA

A testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy ezen ár- és díjszabást
a vállalkozóval közölje.
Határidő:
2008. október 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye PedagógiaiMűvelődési programjának jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2008. augusztus 1-jével hozta létre Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményét. Tekintettel arra, hogy egy többcélú általános művelődési intézményről van szó,
az intézmény a szakmai feladatait, a nevelő-oktató munkát Pedagógiai-Művelődési Program
alapján látja el, melyet szakértővel is véleményeztetni kell. A szakértő véleményezte a
Pedagógiai-Művelődési Programot és az alábbi megállapítást tette: A különböző feladatot
ellátó intézményegységek összehangolt, együttműködő tevékenységet folytatnak. A
véleményezési eljárásokat követően kerül sor a fenti dokumentum fenntartó általi
jóváhagyására. A Pedagógiai-Művelődési Program ezzel a jóváhagyással válik érvényessé.
Kéri az intézmény Pedagógiai-Művelődési Programjának jóváhagyását.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
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Jogszabályban megfogalmazott követelménynek tett eleget az intézmény az anyag
elkészítésével. Egységes művelődési és pedagógiai programot alkotott a 4 intézményegységre.
Kéri a képviselőket, hogy legalább a tartalomjegyzékét tekintsék át a 202 oldalas anyagnak. A
jogszabály által megkövetelt módon, a helyi specialitásoknak is eleget téve készült el az
anyag. Rendkívül jól elkészített, szakmailag és minőségileg ellenőrzött anyagról van szó. A
Művelődési és Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztés elfogadását.
Kohut Andrásné főigazgató: Az intézmény 1 éve dolgozik az intézmény pedagógiaművelődési programján. A munkaközösség vezetőkkel, az intézményegység vezetőkkel
programtervet készítettek arra, hogy hogyan kerüljön összeállításra a pedagógiai program.
Megköszöni minden kollégája segítségét. Egy évnek kellett eltelni ahhoz, hogy átlátható
legyen a teljes folyamat és azok a dolgok is beépítésre kerüljenek melyeket az előző évben
még nem láttak. A szülői szervezet és a diákönkormányzat 100%-ban egyetértett a
programmal, a nevelőtestület is 100%-ban elfogadta. Jól előkészített, apró részletekre
kiterjedő pedagógiai program készült mely az iskola honlapján is megtalálható lesz. Minden
érdeklődő számára közzéteszi az intézmény.
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 megtárgyalta és jóváhagyja Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye Pedagógiai- Művelődési programját.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentumban foglaltak folyamatos végrehajtásáról
gondoskodjon. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyzőt, Kohut
Andrásné igazgató. 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:
535/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye
Pedagógiai- Művelődési programját.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentumban foglaltak folyamatos
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné igazgató
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
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Programjának jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményhez
hasonlóan az Általános Művelődési Központ is többcélú általános művelődési központ. Így
szakmai feladatait, a nevelő-oktató munkát pedagógiai-művelődési program alapján látja el.
Itt is szakértői véleményeztetésre került sor a Közoktatási törvénynek megfelelően. A
szakértői vélemény alapján megállapítható, hogy a pedagógiai-művelődési program megfelel
a törvényben előírt feltételeknek.
Csasztvan András igazgató: Az intézményegység vezetőkkel közösen került összeillesztésre
a tartalmilag és formailag teljesen eltérő intézmények tevékenységi programja. Korábban
mindhárom intézmény a törvényi és jogszabályi feltételeknek megfelelő kidolgozott
tematikával rendelkezett. Újszerű, hogy a hármas egység együttműködése és egymást segítése
hogyan jelenik meg a pedagógiai-művelődési programban.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság az anyagot megtárgyalta,
szakmailag áttekintette. Mind tartalmilag mind formailag az intézmény programját
elfogadásra javasolja.
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 megtárgyalta és jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező- a
Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Vajda Péter Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény,
Kiállítóhely és Szárazmalom Pedagógiai- Művelődési Programját.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentumban foglaltak folyamatos végrehajtásáról
gondoskodjon. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Csasztvan
András igazgató 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:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező- a Szarvasi Általános Művelődési
Központ Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vajda Péter
Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és
Szárazmalom Pedagógiai- Művelődési Programját.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentumban foglaltak folyamatos
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
Szarvasi
Önkormányzat
28/2008.(X.17.)
rendelete
6.) napirendi pont: A
távhőszolgáltatásról szóló 4/2006.(I.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melils János jegyző

a

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A képviselő-testület elmúlt havi ülésén elfogadta a
Gyógy-Termál Kft. távhőszolgáltatással kapcsolatos javaslatát. Ármegállapító hatásköre az
önkormányzatnak van helyi rendelet formájában. Szükséges a javaslat véleményeztetése. Az
ágazatért felelős miniszter, a fogyasztóvédelmi hatóság és az energia fogyasztók
szövetségének véleményét meg kell kérni. Ez megtörtént, pótanyagban kiadásra került. A
minisztérium kifogással élt. Ezt minden évben megteszi. Véleménye nem kötelező a
képviselő-testületre vonatkozóan. Az Ügyrendi Bizottság javaslatot tett néhány pontra
vonatkozóan, mely beépítésre és kiosztásos anyagként kiadásra került. A tartalmat illetően a
bizottság nem javasolta szerepeltetni, hogy év közben indokolt esetben változtathatja az
önkormányzat az árat. Meg kell határozni, hogy mi az a konkrét eset. Amennyiben ilyen lesz,
a rendelet módosítása kerül a képviselő-testület elé. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
és a képviselő-testület kérése volt, hogy az eljárási rend pontosításra kerüljön akként, hogy
minden fűtési szezon megkezdése előtt történjen meg az ármegállapítás.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A Kft. előterjesztése alapján készült a rendelettervezet. Az önkormányzat mindig a maximum árat határozza meg. Attól a Kft. lefelé eltérhet.
Ha nem a maximum ár kerül bevezetésre, azt önkormányzati döntés nélkül emelheti a
maximumig Kft.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
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anyagot. A bizottság korábbi véleményének szellemében készült a rendelet módosítás. A
bizottság már az Ügyrendi Bizottság által javasolt módosításokkal tárgyalta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az elhangzott módosításokkal
elfogadásra javasolja a tervezetet.
Kozák Imréné képviselő: A minisztérium levele elbizonytalanító. A megküldött anyag
alapján nem állapítható meg egyértelműen, hogy a költségek hogyan változnak és nem
támasztják alá a költségek az árképzést. Ez aggasztó, mivel támogatást kér a város a
szolgáltatásra. Pont az a hatóság nem ért egyet és nem tekinti megalapozottnak a
költségszámítást aki ellenőrizheti. El kellene gondolkodni a költségszámítás áttekintésén. A
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén elhangzott, hogy a gyógyászat egyre veszteségesebb.
A könyvelő asszony válaszként azt mondta, hogy ez azért van, mert a költségek nem pontosan
vannak ide-oda osztva.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Amikor a Kft. benyújtotta javaslatát akkor külön,
minden képviselőnek készített egy összefoglaló tervet. Ebből nagyon sok mindenre választ
kaphatnak. Egy Kft-nek vannak üzleti titkai, saját érdekei. Mivel a Kft. a gazdasági élet
szereplője, a képviselőket tájékoztatta az ezzel kapcsolatos gyakorlatról. Két évvel ezelőtt az
első nagyobb gázár emelés idején Hódmezővásárhely polgármestere bejelentette, hogy a
termál fűtés távhőszolgáltatási díját csökkenteni fogja. Hódmezővásárhelyen elég nagy
megmozdulás történt, ugyanis akik nem rendelkeztek termál fűtéssel azok azt mondták, hogy
milyen alapon támogatja a város a lakosság egy részét. A termál hőt a Kft. piacosan adja mert
ez a gazdasági élet. Ami nyereség ezen keletkezik azt a város ráfordítja olyan célra amit
mindenki igénybe tud venni. Nem lenne szerencsés két házat támogatni ahol távfűtés van. A
Zöldpázsiton élők akkor mit mondanak? A képviselő-testület meghatározta a maximumot
amitől lefelé el lehet térni, de attól kezdve már nem a gazdasági élet szereplőjeként viselkedik
a Kft. a piacon. Az új általános költség elosztásával a gyógyászat veszteséges lett. A
gyógyászat közvetlen költségek tekintetében nem veszteséges.
Babák Mihály polgármester: Minden adat nyilvános, nincs üzleti titok. Olcsóbban adja a
város mint a gázenergiát. A bevételt a városra fordítja az önkormányzat. A minisztérium még
soha nem fogadta el a javaslatot.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Egyetlen évben sem fogadta el a minisztérium. A
vonatkozó jogszabály szerint viszont véleményeztetni kell. Az önkormányzat mérlegeli, hogy
elfogadja a véleményt vagy sem.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: Évek óta ez a levél érkezik a minisztériumtól, mindig ugyan erre
hivatkoznak. Az évenkénti négyszeres gázáremelést viszont nem kérdezik meg Szarvason
senkitől. A többi szakvélemény alátámasztja az áremelés jogosságát.
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metódusok alapján meg lehet tenni. Az ügyvezető felelőssége, hogy minden költség a helyére
kerüljön. A számlatükör adja meg azt, hogy melyik tevékenységnek mennyi az önköltsége.
Az írásban kiadott módosított rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 28/2008.(X.17.) rendeletét a távhőszolgáltatásról szóló
4/206.(I.20.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy a Gyógy-Termál Kft. az önköltség számítási
szabályzatát mutassa be és fogadja el a képviselő-testület. Felelős: Dr. Réthy Vilmosné
osztályvezető és Dr. Demeter László ügyvezető.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslattal 15 igen
szavazattal, egyhangúlag egyetértenek.
Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

A 2008. évi belső ellenőrzési terv módosítása
Előterjesztő: Dr.Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2007. november 22-én fogadta el a 2008. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervet. A
terv 3. pontjában az önkormányzat 2008. évi költségvetéseinek módosításai, évközi
beszámolói, megbízhatósági ellenőrzéseinek vizsgálata szerepel.
A kistérségi belső ellenőrzési terv 10. és 16. pontjában szerepelt a költségvetési rendelet
negyedéves és féléves módosításának vizsgálata. A kistérségi gazdasági szervezet kialakítása
folytán két vizsgálat elmaradt. Célszerű lenne az elmaradt vizsgálat helyett a 2009. évi
költségvetési koncepció szabályszerűségi vizsgálatát elvégezni. Javasolja a belső ellenőrzési
terv előterjesztés szerinti módosítását.
Besenczy Zoltán alpolgármster: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ifjúsági és
Sportbizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatja a belső ellenőrzési terv módosítását.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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Egyetért azzal, hiszen következik a 2009. évi költségvetési koncepció készítésének időszaka,
melynél fontos, hogy belső ellenőri jelentéssel alátámasztott legyen.
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 a 492/2007.(XI.22.) határozatával elfogadott belső ellenőrzési tervét az
alábbiak szerint módosítja:
Az ellenőrzési terv 3. pontjából törlésre kerül a 2008. első negyedéves és az első féléves
költségvetési rendelet módosításának vizsgálata, megbízhatósági ellenőrzése. Az ellenőrzési
terv az alábbi 7. ponttal egészül ki:
7. A 2009. évi költségvetési koncepció szabályszerűségi vizsgálata.
Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse a kistérségi iroda vezetőjét.
Határidő: Azonnal Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
537/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 492/2007.(XI.22.)
határozatával elfogadott belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja:
Az ellenőrzési terv 3. pontjából törlésre kerül a 2008. első negyedéves és az első
féléves költségvetési rendelet módosításának vizsgálata, megbízhatósági
ellenőrzése. Az ellenőrzési terv az alábbi 7. ponttal egészül ki:
7. A 2009. évi költségvetési koncepció szabályszerűségi vizsgálata.
Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről értesítse a kistérségi
iroda vezetőjét.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

2008. évi zártkörű kötvénykibocsátás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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elképzeléseihez, beruházásaihoz, pályázataihoz saját erőként elsődlegesen felhalmozási
hiteleket vett fel. A tavalyi év során került először sor 1 milliárd forint összegű kötvény
kibocsátására. A 3. sz. mellékletben minden olyan pályázat felsorolásra került amit 2007.
évtől nyújtott be az önkormányzat. A 26 beruházás bruttó bekerülési költsége közel 7,5
milliárd forint. Ehhez 1.784 mFt önerő szükséges amire a képviselő-testület már
kötelezettséget vállalt. Ahhoz, hogy ezt az önerőt biztosítani tudja az önkormányzat, az 1.784
mFt-ból már meg van a tavalyi évben kibocsátott 1 milliárd forintos kötvény, de még 1
milliárd forintra szüksége lenne az önkormányzatnak. A javaslat az, hogy egy új kötvényt
bocsásson ki az önkormányzat 2008-ban ugyancsak 1 milliárd forint összegben, hasonló
feltételekkel – 10 év futamidőre, 2 év türelmi idővel, lehetőleg a legjobb kamatkondíciók
elérésével. A világgazdasági és magyarországi helyzetet valamint a bankviszonyokat nézve
célszerű forintban kibocsátani a kötvényt, viszont a bankoktól legalább 3 deviza megjelölését
kell kérni. A devizák közötti átváltás lehetősége az önkormányzat részére mindenkor adott
legyen. A külső forrás igénybevételi lehetőségeként az 1 milliárd Ft összegű kötvény
kibocsátásáról kellene a képviselő-testületnek dönteni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Személy szerint aktívan közreműködött az előterjesztés előkészítésében. A döntéssorozat a
következő lenne: A képviselő-testület ma eldöntené, hogy szeretne egy 1 milliárd forintos
kötvényt kibocsátani. Ehhez ajánlatokat kell kérni a bankoktól. Az ajánlatoat a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság bontja fel. A beérkezett
ajánlatok közül kerül a képviselő-testület elé beterjesztésre az a bank akivel a kibocsátást
célszerű megvalósítani. Minden képviselő tájékoztatást kap majd a bankok ajánlatáról. Olyan
kötvény kibocsátási konstrukcióra kell szerződést kötni mint az elmúlt időszakban. A korábbi
kötvény kibocsátása sikeres, az önkormányzat csak nyert mind pénzügyi mind egyéb
vonatkozásban. Fontos erről a dologról beszélni, főként az adott pénzügyi válságban. Az
uniós pályázati lehetőségek most vannak. Az elkövetkező 4-5 év amikor pályázni lehet. Igaz,
hogy a pályázatokhoz akkor majd lehetne hitelt felvenni, de egy hitelfelvétel mindig sokkal
rosszabb konstrukcióban valósulhat meg mint a kötvény kibocsátás. A kötvény szigorúan
leszabályozott, az önkormányzat működésre soha nem használhatja fel. Sem a kamatait sem a
kötvényt nem lehet működésre használni. A banki szerződések is olyanok, hogy a bank sem
engedi a működésre történő felhasználást. Az önkormányzat működése szempontjából
biztonságot jelent. Ha a jövőben bárminemű változtatást eszközölnek a gazdálkodó
szervezetek pénzügy politikáját illetően akkor az önkormányzatot lényegesen hátrányosabb
helyzetbe szoríthatják mivel a törvény mindenkire érvényes. A Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság javasolja útjára bocsátani a kötvény kibocsátás folyamatát. Véleménye szerint
pozitívan kerül ki az önkormányzat, a városnak csak haszna lehet a kötvény kibocsátásából.
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A kötvény kibocsátás korábban sikeres volt. A
lehetőségeket nem kellene korlátozni, más pénzügyi forrásra nincs lehetőség.
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Bizottság véleményéhez hasonlóan vélekedett. Több kérdés felmerült a pénzügyi válsággal
kapcsolatban is. A bizottság úgy ítélte meg, hogy most van lehetőség pályázni, így szükség
van a kötvény kibocsátására. A számításokból látszik, hogy még forint alapú kötvény
esetében sincs túl nagy kockázat. A hitel helyett célszerűbb a kötvény kibocsátással élni. A
bizottság kérte ismertetni azokat a bankokat ahonnan ajánlatkérés történik. Az előterjesztő ezt
megtette. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
bizottság megosztott volt a kérdésben, 2 fő támogatta a kötvény kibocsátását 2 fő nem. A
támogatók azzal a javaslattal támogatták, hogy a beruházási és fejlesztési terveket a rendkívüli
helyzetre tekintettel felül kell vizsgálni.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A döntések jelentős mértékben lefedik az önkormányzat
készpénzét. Valószínű, hogy nem minden pályázat lesz sikeres, de 2013-ig minden
lehetőséget meg kell próbálni kihasználni. Az útépítési pályázat ismét benyújtásra kerül.
Jelenleg csak 65%-os a támogatási intenzitás ami lényegesen rosszabb a korábbinál, de még
mindig jobb mint ha 100%-ban az önkormányzatnak kellene megvalósítani.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt arról, hogy fejlesztési céljainak megvalósítása, továbbá pályázati
önerő biztosítása érdekében 1.000.000.000,-Ft összegű kötvényt bocsát ki az ajánlattételi
felhívásban rögzített paraméterekkel.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a kötvénykibocsátással kapcsolatos feladatok
elvégzésére. Határidő: 2008. december 15. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
538/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy fejlesztési
céljainak megvalósítása, továbbá pályázati önerő biztosítása érdekében
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paraméterekkel.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a kötvénykibocsátással kapcsolatos
feladatok elvégzésére.
Határidő:
2008. december 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 2009/2010es tanévi meghirdethető osztályok és csoportok számának
meghatározása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményének középiskolai intézményegységeiben a 2009/2010. tanévre vonatkozóan
szükséges meghirdetni az indítható osztályok, csoportok számát. Ehhez szükség van a
fenntartó engedélyére. A pályaválasztási tájékoztatót a Békés Megyei Tudástár és Könyvtár
minden évben ebben az időszakban készíti el. Ez tartalmazza a közoktatási intézmények által
meghirdetett következő tanévre vonatkozó képzéseket. Az intézmények képzését a KIR
rendszerben is közzé kell tenni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 3 igen szavazattal, 1 nem
szavazattal elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: A „kis gimnáziumi” osztály indításával kapcsolatban voltak
aggályai. Az esélyegyenlőségi felmérésnél is elhangzott, hogy a halmozottan hátrányos és
hátrányos helyzetű gyerekek kevesebben vannak a „kis gimnáziumi” osztályban ami
hátrányosan érintheti az intézményt pályázatok során. Ezért nem javasolta ezt az osztályt
indítani jövőben. Az előterjesztés többi rését elfogadta volna.
Földesi Zoltán képviselő: Bizottsági ülésen elhangzott a szakmai vélemény de ez sem
oszlatta el kételyeit.
Kohut Andrásné főigazgató: Az idő majd megoldja ezt.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi Szarvas Város Közoktatási Intézménye Vajda
Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Székely Mihály Szakképző Iskolája,
Fő téri Általános Iskolája és Óvodájának középiskolai intézményegységeiben a 2009/2010-es
tanévre a 9. évfolyamon 9 osztály (gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai), az 5.
évfolyamon 1 osztály (gimnáziumi) meghirdetését a törvényben előírt maximális létszámmal
(30 fő), továbbá a felsőfokú szakképzés (nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző, valamint informatikai statisztikus és gazdasági tervező) meghirdetését
csoportonként minimum 17 fővel.
Továbbá dönt arról, hogy amennyiben a meghirdetett osztályok létszáma eléri a törvény által
előírt átlaglétszámot, az osztály indítását engedélyezi.
Utasítja a jegyzőt és az intézményvezetőt, hogy a beiratkozás eredményéről készítsen
beszámolót és terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné igazgató.
Határidő: 2009. augusztusi képviselő-testületi ülésig”
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Egy „kis gimnáziumi” osztályt kétszer finanszíroz a képviselőtestület. Egyszer az általános iskolában ahonnan elkerül a gyerek és pluszban a
gimnáziumban. Ha ez az oktatás minőségét jelenti akkor minden osztályban úgy tanítsanak,
hogy minden gyermeket oda akarjanak beíratni. Minden gimnáziumi osztály olyan legyen,
ahol imádják a gyermekeket. Ez a kihívás a gimnázium irányába. Törvény írja elő az
esélyegyenlőséget. Ha nem tudjuk biztosítani akkor hátrány származik belőle. Nemcsak az,
hogy kétszer van finanszírozva hanem még pályázatoktól is eleshet a város. A „kis
gimnáziumban” dolgozók a szülőket rábeszélik. Ilyen esetben a képviselő-testület tehetetlen.
Ha a szülők azt akarják akkor oda íratják. Ahonnan kikerül a gyermek, másikat nem lehet
betenni, ezért a kisebb osztálylétszám van finanszírozva. Az új osztályában oktató
pedagógusokat is fizetni kell. Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal, 1
nem szavazattal, az alábbi határozatot hozza:
539/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
engedélyezi Szarvas Város Közoktatási Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Székely Mihály Szakképző Iskolája, Fő téri
Általános Iskolája és Óvodájának középiskolai intézményegységeiben a
2009/2010-es tanévre a 9. évfolyamon 9 osztály (gimnáziumi, szakközépiskolai,
szakiskolai), az 5. évfolyamon 1 osztály (gimnáziumi) meghirdetését a törvényben
előírt maximális létszámmal (30 fő), továbbá a felsőfokú szakképzés (nemzetközi
szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző, valamint informatikai statisztikus
és gazdasági tervező) meghirdetését csoportonként minimum 17 fővel.
Továbbá dönt arról, hogy amennyiben a meghirdetett osztályok létszáma eléri a
törvény által előírt átlaglétszámot, az osztály indítását engedélyezi.
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készítsen beszámolót és terjessze a képviselő-testület elé elfogadásra.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné igazgató
Határidő:
2009. augusztusi képviselő-testületi ülésig
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Szarvasi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 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 megtárgyalta és jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – a
Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény Vajda Péter Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény,
Kiállítóhely és Szárazmalom Alapító Okiratának módosítását.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Csasztvan András igazgató”
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:
540/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – a Szarvasi Általános
Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vajda Péter Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény,
Kiállítóhely és Szárazmalom Alapító Okiratának módosítását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Azonnal
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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5.) sz. bejelentés:

Intézményi Minőségirányítási Programok és Házirendek szakértői
véleményeztetése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: 2008. augusztus 1-jével intézményi átszervezés folytán
létrejött Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye illetve Szarvas Város
Általános Művelődési Központja. Ez magával vonzotta a különböző dokumentumok –
intézményi minőségirányítási program, házirend megalkotását mindkét intézmény esetében.
Mielőtt a fenntartó jóváhagyja szakértővel véleményeztetni szükséges. Három-három
szakértőtől kért a hivatal árajánlatot a dokumentumok véleményezésére. A beérkezett
árajánlatok közül Dr. Berkéné dr. Sajti Ilona közoktatási szakértő árajánlatát javasolja
elfogadásra. A Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény dokumentumainak
véleményeztetésére bruttó 100.000,-Ft, az Általános Művelődési Központ dokumentumainak
véleményezésére pedig bruttó 75.000,-Ft-os ajánlatot adott. Ez nagyságrendekkel kevesebb
mint a másik két szakértőtől beérkezett ajánlat. A szerződésben meghatározott díjak fedezete
a polgármesteri hivatal igazgatás dologi költségei között biztosítható.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 4 igen
szavazattal, mindkét 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 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 Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma
Székely Mihály Szakképzáő Iskolája Fő téri Általános Iskolája és Óvodája, Nyilvános
Könyvtára Intézményi Minőségirányítási Programjának, valamint Házirendjének teljes körű
szakértői véleményeztetésére megbízási szerződést köt Dr. Berkéné dr. Sajti Ilona
minőségbiztosítási és tanügyigazgatási szakértővel, bruttó 100.000,-Ft megbízási díj
ellenében, mely összeg a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között biztosított, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
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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 – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
541/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma Székely Mihály Szakképzáő Iskolája Fő téri
Általános Iskolája és Óvodája,
Nyilvános Könyvtára Intézményi
Minőségirányítási Programjának, valamint Házirendjének teljes körű szakértői
véleményeztetésére megbízási szerződést köt Dr. Berkéné dr. Sajti Ilona
minőségbiztosítási és tanügyigazgatási szakértővel, bruttó 100.000,-Ft megbízási
díj ellenében, mely összeg a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között
biztosított, egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési
Központ Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vajda Péter Művelődési
Központ, Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom Intézményi
Minőségirányítási Programjának, valamint Házirendjének teljes körű szakértői
véleményeztetésére megbízási szerződést köt Dr. Berkéné dr. Sajti Ilona minőségbiztosítási és
tanügyigazgatási szakértővel, bruttó 75.000,-Ft megbízási díj ellenében, mely összeg a
Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között biztosított, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
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 – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény, Vajda Péter Művelődési Központ, Tessedik Sámuel Muzeális
Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom Intézményi Minőségirányítási
Programjának, valamint Házirendjének teljes körű szakértői véleményeztetésére
megbízási szerződést köt Dr. Berkéné dr. Sajti Ilona minőségbiztosítási és
tanügyigazgatási szakértővel, bruttó 75.000,-Ft megbízási díj ellenében, mely
összeg a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai között biztosított, egyúttal
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Regionális Színház Kht. könyvvizsgálójának megválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: 2008. május 22-én hozott 272/2008.(V.22.) sz. határozatával döntött
a képviselő-testület arról, hogy a Regionális Színház Kht. könyvvizsgálói teendőinek
ellátásával a 2008. évre Cséffai János urat az önkormányzat könyvvizsgálóját bízza meg.
Egyben meghatározta azt is, hogy a megbízási díjat bruttó 240.000,-Ft összegben állapítja
meg. A határozat önmagában nem elegendő arra, hogy Cégbíróság felé bejelentésre kerüljön,
ezért újabb határozat meghozatala szükséges. A könyvvizsgáló kérte, hogy lehetőség szerint
1-2 évre jelölje meg a képviselő-testület a megbízását. A Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 2 évet javasolt meghatározni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, 2
év határidő megjelölésével mindkét határozati javaslatot támogatta.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és 2 év
időtartamra javasolja a megbízást.
Babák Mihály polgármester: A díj mellett nem szerepel, hogy éves, vagy havi díjról van
szó.
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Babák Mihály polgármester: A 2 éves időtartamot kiegészítve a 200.000,-Ft+ÁFA/év
összeggel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a 2 éves időtartamot kiegészítve a 200.000,Ft+ÁFA/év összeggel 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
543/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Cg.04-14-000033
szám alatt bejegyzett Regionális Színház Kht. Alapítója, a mai naptól kezdődő 2
éves időtartamra a társaság könyvvizsgálójának megválasztja Cséffai János (an.:
Fehér Mária) Békéscsaba, Mogyoró u. 22. sz. alatti lakost. Az alapító képviselőtestülete megbízza a kht. ügyvezetőjét, hogy a könyvvizsgálóval a megbízási
szerződést 200.000 (kettőszázezer) forint +ÁFA/év megbízási díj mellett kösse
meg. A képviselő-testület egyben a társaság létesítő okiratának módosítását az
előterjesztéssel megegyező tartalommal jóváhagyja.
Az alapító megbízza a társaság ügyvezetőjét, hogy a fenti változásnak a Békés
Megyei Cégbíróság felé történő bejelentéséről gondoskodjon.
2008. november 15.
Határidő:
Felelős:
Csasztvan András ügyvezető
Dr. Melis János jegyző
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
544/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 272/2008.(V.22.) sz.
határozatát visszavonja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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7.) sz. bejelentés:

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

Rendszer

Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A képviselő-testület augusztusi döntésének
eredményeként Kiszely Mihály alpolgármester szeptember hónapban tárgyalt a Dél-keletAlföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társulás munkatársaival.
Ezt követően megérkezett a DAREH ajánlata mely az előterjesztés mellékletét képezi. Az
ajánlat tartalmazta Szarvas város tekintetében egy komposztáló telep létesítését, illetve szilárd
hulladék átrakó állomás fejlesztését. A társulás ajánlatát azzal támasztotta alá, hogy ha a város
a beruházást egymaga valósítaná meg akkor annak önereje 215 mFt lenne. Ha a társuláshoz
csatlakozna akkor 150 mFt önerővel lehetne megvalósítani a beruházásokat. Ehhez
kapcsolódóan a következő megállapítások tehetők:
Az ajánlatból az átrakó állomás fejlesztése pillanatnyilag nem szükséges, ugyanis a 14.000
tonna/év kapacitású átrakó állomás jelenleg 6000 tonna/év mennyiségű hulladékot fogad. Egy
kistérségi szintű hulladékgazdálkodási rendszert fejlesztő pályázat került benyújtásra ami az
első fordulóban már nyert. Ez Kondoros településen tartalmaz egy másik hulladék átrakó
létesítést. Ezáltal ez a gyűjtő körzet le lenne fedve átrakó állomásokkal. A komposztáló telep
létesítését szintén tartalmazza a kistérségi pályázat. Ennek önereje 30 mFt lenne. Az első
fordulóban nyert pályázattal szemben a DAREH ajánlata 150 mFt.
Hodálik Pál, Földesi Zoltán, Lázár Zsolt, Kozák Imréné, Lohr Gyula képviselők
visszatérnek, Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből 14 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi bizottság, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést. A bizottság véleménye nem változott. Korábban is úgy vélekedtek, hogy a
társulás ajánlata nem piacképes. A határozati javaslatot a bizottság egyhangúlag elfogadta,
nem javasolja a csatlakozást.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 6 igen szavazattal támogatta a határozati javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság szintén nem javasolta a
társuláshoz való csatlakozást.
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hulladéklerakó van Gyomaendrődön, pályázat került benyújtásra a rekultivációra, a
hulladékudvarra és a komposztáló telepre. Gépekre kellene pályázni mert régi gépekkel nem
jó szállítani. A szelektív hulladék olcsóbb szállítását sem tudták garantálni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem csatlakozik a Délkelet-Alföld Regionális
Hulladékgazdálkodási Rendszer Önkormányzati Társuláshoz, miután a helyi
hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztését a Környezet és Energia Operatív program
pályázataival kistérségi szinten kedvezőbb feltételekkel tudja megvalósítani.
Határidő: 2008. október 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr.
Réthy Vilmosné osztályvezető”
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:
545/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
csatlakozik a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer
Önkormányzati Társuláshoz, miután a helyi hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztését a Környezet és Energia Operatív program pályázataival kistérségi
szinten kedvezőbb feltételekkel tudja megvalósítani.
2008. október 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Szarvasi laboratóriumi tevékenység
hozzájárulás megadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

bővítéséhez

önkormányzati

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Szakorvosi Kft. azzal a kéréssel fordult az
Önkormányzathoz, hogy Tiszakécske Város Önkormányzata által fenntartott
rendelőintézetben laboratóriumi tevékenységet végezzen. Az előterjesztés mellékletét képezi a
tiszakécskei önkormányzat határozata. Ez a szarvasi lakosokra nézve nem jelent hátrányt.
Vizsgálatról van szó ami a szarvasi lakosok vizsgálatát követően történik. Finanszírozás
szempontjából kedvező, az önkormányzatra nézve pénzügyi támogatást nem igényel. Az
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kérnie az önkormányzat hozzájárulását.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést. Kérdésként felmerült, hogy nem érinti-e hátrányosan a szarvasi lakosokat ez a
feladat. Egyértelmű válaszként elhangzott, hogy nem érinti hátrányosan Szarvas város
lakosságát.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta.
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, mint területi ellátási kötelezettséggel rendelkező önkormányzat
hozzájárul önkormányzati pénzügyi támogatás nélkül ahhoz, hogy a Szarvasi Szakorvosi
Egészségügyi Szolgáltató Kft. Laboratóriumi feladatokat lásson el Tiszakécske Város
Önkormányzat által fenntartott rendelőintézetben.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. október 31.”
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:
546/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező önkormányzat hozzájárul önkormányzati pénzügyi
támogatás nélkül ahhoz, hogy a Szarvasi Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató
Kft. Laboratóriumi feladatokat lásson el Tiszakécske Város Önkormányzat által
fenntartott rendelőintézetben.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésről az érdekelteket tájékoztassa.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. október 31.

- 30 Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Poják György és Jordán Edit kérelme visszavásárlási jog ügyében
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző:

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület 2006. novemberében értékesítette a
szarvasi, belterületi 5451 hrsz-ú ingatlant. A vevők vállalták, hogy az ingatlanon 4 éven belül
lakóházat építenek. Ennek biztosítékaként az önkormányzat az ingatlannyilvántartásba
bejegyeztette a visszavásárlási jogot. Szeptember 23-án a tulajdonosok nyilatkoztak arról,
hogy családi problémák miatt nem tudják vállalni a beépítést. Kérik az önkormányzattól, hogy
éljen visszavásárlási jogával.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szarvasi belterületi 5451. hrsz-ú
ingatlanra fennálló visszavásárlási jogát gyakorolni kívánja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges jognyilatkozatok
megtételére. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: 2008.
november 30.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
547/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szarvasi
belterületi 5451. hrsz-ú ingatlanra fennálló visszavásárlási jogát gyakorolni
kívánja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2008. november 30.

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Békés Megyei Vízművek Zrt-vel korábban megkötött üzemeltetési
szerződés módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Szigeti Judit gazdasági ügyintéző: A Békés Megyei Vízművek Zrt. májusi közgyűlésén
tőkeemelésre fordítás helyett a 2007/2008. évi bérleti díj pénzben történő megfizetéséről
döntött. Egyidejűleg a korábbi bérleti díj algoritmusára vonatkozó szabályzatot hatályon kívül
helyezte és új bérleti díjrendszert léptetett életbe. Ezen közgyűlési határozatok
végrehajthatóságához szükséges a tulajdonos önkormányzatokkal korábban megkötött
vagyonkezelési és üzemeltetési szerződések módosítása melynek időbeli hatálya csupán a
2008. évet fogja át. Az előterjesztés javasolja felhatalmazni a polgármestert az üzemeltetési
szerződés aláírására.
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 az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadásra javasolta. A szerződés az önkormányzat érdekeit
védi, segíti.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
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 felhatalmazza Szarvas Város Polgármesterét a Békés Megyei Vízművek
Zrt. által megküldött 104-312-63/2008. számú üzemeltetési szerződés aláírására, amely 2008.
december hó 31. napjáig hatályos.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: 2008. október 31.”
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:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Szarvas
Város Polgármesterét a Békés Megyei Vízművek Zrt. által megküldött 104-31263/2008. számú üzemeltetési szerződés aláírására, amely 2008. december hó 31.
napjáig hatályos.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. október 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület döntsön arról, hogy a
befolyt összeg külön elkülönített számlán kerüljön nyilvántartásra víziközmű rendelkezéssel,
melyből csak ez finanszírozható. Ebből kell majd a nagyobb felújításokat fizetni. A Hunyadi
utcában a parkoló építés meghiúsul addig amíg az ivóvíz vezeték rendbetételre nem kerül.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
549/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Békés
Megyei Vízművek Zrt. által bérleti díj pénzben történő megfizetéséből befolyt
nettó összeget elkülönített számlán kezeli.
Az ebből befolyt összegből kizárólag víziközmű beruházás finanszírozható.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Tűzoltó-parancsnokság feleslegessé vált eszközének értékesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Tűzoltó-parancsnokság azzal a kéréssel fordult a képviselőtestülethez, hogy a használaton kívüli, forgalomból kivont IFA gépjármű fecskendő
értékesítését engedélyezze. A vagyonrendelet értelmében az értékesítéshez a képviselőtestület engedélye szükséges.
Babák Mihály polgármester: Van esély az értékesítésre?
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jelentkezett egy magánszemély is.
Babák Mihály polgármester: Csatorna tisztításra lehetne használni, vagy inkább vásárolni
kellene egy WOMA-t? Csapadékvíz csatorna mosására alkalmas gépet tartani kell.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Egy WOMA gépjármű jobb lenne.
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 és támogatta
az értékesítést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző 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 Önkormányzata
Képviselő-testülete engedélyezi a Városi Tűzoltó-parancsnokság részére az AYA-815
forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítést.
Határidő: 2008. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Montvajszki László parancsnok, Jambrik Ramola pénzügyi gazdasági osztályvezető.”
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:
550/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete engedélyezi a Városi Tűzoltóparancsnokság részére az AYA-815 forgalmi rendszámú gépkocsi értékesítést.
2008. december 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Montvajszki László parancsnok
Jambrik Ramola pénzügyi gazdasági osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Kiszelné Sutyinszki Katalin kérelme parkoló építés ügyében a Szarvas,
Kossuth L. u. 30. szám alatt
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az Építéshatóság még 2007-ben adott ki építési engedélyt a
Kossuth utca 30. szám alatti lakóingatlan átalakítására üzlet céljára. Ebben az esetben a
vonatkozó jogszabályok alapján az OTÉK 2 db személygépkocsi várakozóhely megépítését
írja elő. A kötelezett az előterjesztés mellékletét képező kérelmet nyújtotta be a hivatalhoz,
melyben kéri az önkormányzat hozzájárulását ahhoz, hogy a társasházi ingatlan udvarán
megépíthesse a hatóság által előírt parkolókat. Ha az udvarbelsőben kerülne megépítésre a
parkoló akkor az ingatlan kapuját folyamatosan nyitva kellene hagyni az üzlet nyitvatartási
idejében. Ezért nem javasolja az előterjesztés a kérelem támogatását.
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 és támogatta a
határozati javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A Deák Ferenc utcában másfél éven belül megépíthető lesz a
parkoló. A tulajdonossal megállapodást kell kötni.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság kérte, hogy a parkoló
megváltással kapcsolatos díjtételek kerüljenek felülvizsgálatra. A soron következő képviselőtestületi ülésre kerüljön beterjesztésre a módosítás.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
551/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá ahhoz, mint a
Szarvas, Kossuth L. u. 30. szám alatti ingatlan társtulajdonosa, hogy a társasház
közös tulajdonában lévő udvarra a hatóság által előírt 2 db gépjármű
várakozóhelyet a kötelezett megépítse.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. október 31.
Babák Mihály polgármester: A parkoló rendeletet felül kell vizsgálni és a képviselő-testület
novemberi ülése elé kell terjeszteni. A működési engedélyt megkapta, működik a bolt,
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kapja meg a működési engedélyt amíg be nem fizeti a pénzt. Ha nincs alkalma a saját telkén
megépíteni a parkolót akkor meg kell fizetnie és közterületen kell elhelyezni. Ismerteti a
rendelet felülvizsgálatára vonatkozó határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt arról, hogy a gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról
szóló 25/2001.(XII.20.) rendeletét felülvizsgálja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet módosítást a képviselő-testület soron következő ülésére
terjessze be. Határidő: 2008. november 30. Felelős: Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy
Vilmosné osztályvezető, Tóth Sándor beruházási ügyintéző.”
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
552/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
gépjármű várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló 25/2001.(XII.20.)
rendeletét felülvizsgálja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a rendelet módosítást a képviselő-testület soron
következő ülésére terjessze be.
Határidő:
2008. november 30.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

Rendőrkapitányság részére eszköz beszerzés
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Az elmúlt év decemberében a képviselő-testület elfogadta
két Kft. közérdekű felajánlását 650 eFt összegben mely kifejezetten a közbiztonság javítását
célzó beruházásra, eszköz beszerzésre fordítható. A Kft-k ez évben tettek eleget befizetési
kötelezettségüknek. A Rendőrkapitányság átadta azt az eszköz listát amit szeretnének
beszereztetni (1 db digitális kamera, 3 db digitális fényképezőgép, 2 db laptop.)
Oltyán Sándor rendőrkapitány: Ezek az eszközök korábban már rendelkezésre álltak, a régi
alapítvány támogatásából de amortizálódtak, leadásra kerültek, pótlásukra viszont nem került
sor. A fenntartó csak azokat az eszközöket pótolja amiket ő vásárolt.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
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előterjesztést és a kiosztott anyagban szereplő módosított határozati javaslatot javasolja a
képviselő-testületnek elfogadásra.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Kérdésként felmerült, hogy a két db laptop milyen módon szolgálja a közbiztonságot?
Oltyán Sándor rendőrkapitány: Novembertől visszakerülnek a rendőrségi gépkocsikba
azok a digitális kamerák melyek már korábban benne voltak. Adatvédelmi biztos
hozzájárulása és egyéb más olyan dokumentáció szükséges amit mostanra sikerült
megszerezni. Az előírások szigorúak, külön helyiségben, külön számítógéppel, külön
perifériákkal kell rendelkezni. Ezeket szolgálat váltáskor le kell tölteni. Ezt a rendőrség a saját
eszközparkjából nem tudja megvalósítani, itt kerülne elhelyezésre az egyik laptop. A városi
térfigyelő rendszerből kinyerendő információk tárolására és gyors továbbítására szolgál a
másik.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a 650 eFt összegű közérdekű
kötelezettségvállalás előirányzata terhére beszerzésre kerüljön 1 db digitális kamera
tartozékokkal, 3 db digitális fényképezőgép tartozékokkal, 2 db laptop, valamint hogy a
beszerzett eszközök a Rendőrkapitányság részére átadásra kerüljenek.
Határidő: 2008. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
553/2008.(X.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
650 eFt összegű közérdekű kötelezettségvállalás előirányzata terhére beszerzésre
kerüljön 1 db digitális kamera tartozékokkal, 3 db digitális fényképezőgép
tartozékokkal, 2 db laptop, valamint hogy a beszerzett eszközök a
Rendőrkapitányság részére átadásra kerüljenek.
Határidő:
2008. december 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dernovics László és Giricz Katalin képviselők megérkeznek az ülésterembe, 14 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Szarvasi Ipari Park menedzselési szerződésének felfüggesztése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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előterjesztés szóbeli kiegészítésének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 472/2008. sz. határozatában döntött arról, hogy megbízza a Budaörsi
Ingatlanfejlesztő és Integrátor Szolgáltató Centrum Kft-t az Ipari Park betelepítése, fejlesztése
és a megépülő Inkubátorház hasznosításának koordinálásával összefüggő feladatok
elvégzésével 1 éves időtartamra, havi 100.000,-Ft+Áfa megbízási díjért. A Kft-vel való
tárgyalás során mindkét fél megállapodott abban, hogy 2008. november 1-jétől a szerződést
határozatlan időre felfüggeszti, beleértve a pénzbeli teljesítést is.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 17 képviselő van jelen – 17 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
554/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budaörsi
Ingatlanfejlesztő és Integrátor Szolgáltató Centrum Kft-vel (2040 Budaörs, Gyár
u. 2.) az Ipari Park betelepítése, fejlesztése és a megépülő Inkubátorház
hasznosításának koordinálásával összefüggő feladatok elvégzésére kötött
megbízási szerződést 2008. november 01-től határozatlan időre felfüggeszti.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati javaslattal összefüggő
intézkedések megtételére.
2008. október 17.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Belterületi utak építésére és felújítására DAOP pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Dél-Alföldi Operatív Program keretén belül ismét
kiírásra került a belterületi közutak építését, felújítását támogató pályázat. A képviselőtestület előző döntése alapján az önkormányzat egyszer már pályázott a kiírásra, de nem nyert
támogatást. Az előterjesztés javasolja változatlan műszaki tartalommal ismételten benyújtani
a pályázatot. Műszaki tartalom: Tessedik utca, Medvegy J. utca, Vajda Péter utca, Hunyadi
utca, Sallai utca, Hoffmann utca, Ipartelepi összekötő út, Újtelep utca.
A támogatás mértéke 65%. Maximálisan igénybe vehető 250.000.000,-Ft. Az önerő mértéke
35%, mely 134 mFt. A pályázatot az Aditus Zrt. készíti el pályázatírási díj nélkül. A pályázat
elnyerése után a tartós megbízási szerződésnek megfelelő mértékű sikerdíj illeti meg őket.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 16 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: 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 javasolja a korábbival azonos pályázat benyújtását. Korábban is 4 km
belterületi út építésére, felújítására volt lehetőség. Sajnos ez a pályázat nem nyert. Nem
sorrendiséget jelent a 7 db útszakasz, hanem 7 tételt ami a pályázatban szerepel. Sajnálatos,
hogy az önerő mértéke növekedett a korábbi pályázathoz képest. Az útfejlesztési koncepció
alapján 32 km belterületi út van ahol egyáltalán nincs szilárd burkolattal ellátott útfelület. Ha
a minisztérium évente 4 km út megépítését teszi lehetővé pályázat keretében akkor 8 évre
lenne szükség. Ráadásul a főgyűjtő utak megfelelő forgalom áteresztő képességét ki kell
alakítani. A jelenlegi pályázati konstrukcióba további feltételek is bekerültek, pl. szolgálni
kell az intézményeket, lakóterületekkel való kapcsolattartást, gyűjtőutaknak kell lenni.
Kiemelten kell figyelni a műszaki tartalomra és a műszaki indokoltságra. Az előző
pályázatban ezek hibásan szerepeltek, ezért nem támogatták. A bizottság elfogadásra javasolta
az előterjesztést.
Dr. Bagi László képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, 1 tartózkodás
mellett támogatta a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Tessedik utca a Zalka –Munkás, valamint VajdaMartinovics utca közötti rész és a Medvegy utca Tessedik-Nagy J. utca közötti részének
felújítása, szélesítése, út építése;
Vajda Péter utca Vasút-Benka utca közötti szakasz felújítása és szélesítése;
Hunyadi utca Szabadság-Kossuth utca közötti szakasz felújítása és parkolók építése;
Sallai utca Szabadság-Kossuth utca közötti rész felújítása és szélesítése;
Hoffmann utca Vasút utca felőli parkolók – Bem utca között új út építése;
Ipartelepi összekötő úttól a Simonyi szőlőkig új út építése;
Újtelep utca Móra F-Szivornya sori gát között új út építése
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
555/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
kíván benyújtani a Dél-Alföldi Operatív Program 3.1.1./B. „Önkormányzati és
állami tulajdonú belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak
fejlesztése” c. pályázati kiírására.
A pályázat összköltségének legfeljebb 384.615.385,-Ft-nak a 65%-át, azaz
legfeljebb 250.000.000,-Ft-ot a Dél-Alföldi Operatív Program vissza nem
térítendő támogatási keretéből igényli meg.
A pályázat megvalósításához szükséges 134.615.385,-Ft önerőt, - mely a teljes
bekerülési költség 35%-a – Szarvas Város Önkormányzata adott évi
költségvetéseiben biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadásához szükséges
nyilatkozatok, megállapodások aláírására.
Határidő:
2008. december 3.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
556/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DélAlföldi Operatív program 3.1.1./B. „Önkormányzati és állami tulajdonú
belterületi, valamint önkormányzati külterületi közutak fejlesztése” c. pályázati
kiírására benyújtandó pályázatának elkészítésére szerződést köt az Aditus Zrtvel (1055 Budapest, Balassi B. u. 19. sz. I/3.) (6720 Szeged, Széchenyi tér 9. sz.). A
pályázatírót – vissza nem térítendő támogatás elnyerése esetén – a tartós
megbízási szerződésünknek megfelelő mértékű – sikerdíj illeti meg, az ehhez
szükséges forrást az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés, illetve a szükséges
jognyilatkozatok aláírására.
2008. december 3.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. taggyűlése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
Társasági szerződésének megfelelően meghívja Szarvas Város Önkormányzatát a 2008.
október 21-én Muronyban tartandó taggyűlésére. A taggyűlésen szó esik a Kft-t érintő
eredményekről, pályázati lehetőségekről a turisztikai tevékenység ösztönzésére, vidéki
örökség megőrzésére, falumegújításra és fejlesztésre, valamint mikrovállalkozások
létrehozására és fejlesztésére irányuló törekvésekről, továbbá a taggyűlés napirendjén szerepel
még a társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása is. Szarvas Város
Önkormányzatát Babák Mihály polgármester illetve akadályoztatása esetén Kiszely Mihály
alpolgármester vagy Besenczy Zoltán alpolgármester képviselné a taggyűlésen.
Babák Mihály polgármester: A Körösök Völgye Akciócsoport bejegyzésre került mint
LEADER csoport. Indulhat a program, a pályázati projektek készítése.
Kiszely Mihály 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:
557/2008.(X.16.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Önkormányzatát Babák Mihály polgármester, a polgármester
akadályoztatása esetén pedig Kiszely Mihály alpolgármester vagy Besenczy
Zoltán alpolgármester képviseli a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft.
2008. október 21-én tartandó taggyűlésén.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
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Babák Mihály polgármester: Az útépítési pályázat ismét benyújtásra kerül melynek önereje
35%. Információk szerint a jövőben lesznek kedvezőbb támogatásúak is. 65% a támogatási
intenzitás.
A városháza nyert egy kerékpárt.
A kistérség az önkéntes társulás keretében különböző szolgáltatásokat végez intézményein
keresztül. Amennyiben a képviselők igényt tartanak rá, részt vehetnek a társulás ülésein. A
Népjóléti Bizottság és a Művelődési és Oktatási Bizottság az érintett napirendeknél legyen
jelen.
Hetényi István képviselő: Minden szentek alkalmával meg kell vizsgálni a temetők felé
közlekedő helyi járatú autóbuszok közlekedését. Lehetőség szerint kérni kell a járatok
sűrítését. Az elmúlt évi tapasztalat nem volt túl kedvező, de az idei évben még egyszer meg
kell próbálni.
Babák Mihály polgármester: Kéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt, jegyezze a
képviselő kérését és intézkedjen.
A KOMÉP Kft-től kérte az autóbusz megállókban lévő padok javítását. Az idősek szívesen
leülnének ezekre a padokra.
Dankó Pál képviselő: A temető fenntartók figyelmét felhívja arra, hogy az elmúlt évi
áldatlan állapotokat próbálják meg kiküszöbölni. A személygépkocsi forgalmat szabályozni
kell. A polgárőrök ne gépkocsival, hanem gyalogosan járőrözzenek a temetőben. Az elmúlt
évben ez különösen felháborító volt. A sáros útról leszorított a gyalogosokat. A közlekedő
utakat meg kell próbálni olyan állapotban tartani, hogy száraz lábbal lehessen a temetőben
közlekedni.
Babák Mihály polgármester: A temetőkben utat kell építeni. Kegyelet nem csak Halottak
napján van, hanem az év minden napján. Nem lehet elvárni, hogy mások tegyék rendbe a
sírokat és azok környékét. Mindenki tegyen meg mindent a temető rendezettségéért. Csak a
hulladéktárolókba pakolják a szemetet. A januári testületi ülésre a két temető fenntartójával
elképzelést, tervet kell készíteni az út, járda építésre vonatkozóan.
Dernovics László képviselő: A polgárőrök valóban bejárnak a temetőbe autóval. Több mint
egy hetet járőröznek. Ne kívánja senki, hogy éjszaka gyalog járjanak a temetőben. A
polgárőrök azért mennek ki a rendőrséggel együtt, hogy segítsék, védjék az embereket.
Dankó Pál képviselő: Nem éjjel, hanem fényes nappal szorították le a gyalogost a
polgárőrök.
Galambos Imre képviselő: Néhány héttel ezelőtt forgalmi rend változás történt a Kossuth
utcában. A Kossuth utca és a Deák F. utca kereszteződésében kihelyezték a Behajtani tilos
táblát egy rövid időszakra. Nem szokta ezt meg a lakosság, elég sokan használták mindkét
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volt egy esetnek, amikor az apuka a beteg gyerekéért ment az iskolába és jól megbüntették.
Személy szerint két méterre hajtott be és máris megbírságolták. Az utcában lakók
mindannyian fizettek. A rendőrségnek a tolvajokra kellene koncentrálni, azzal kellene a város
érdekét szolgálni, nem pedig azzal, hogy azonnal büntetnek. Figyelmeztetés is létezik.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt egyeztessen a
problémáról a rendőrkapitánnyal.
Lázár Zsolt lelkész: Lehetőség szerint zárva tartják a temetők kapuját. Az időseket és
mozgáskorlátozottakat gépkocsival kell bevinni, ezért lehetőség lesz a behajtásra. Kisebb
ünnepségre került sor, amit legalább 30 autó került ki, behajtva a temetőbe. Össze kell fogni a
temetők rendbetétele érdekében. Fontos lenne a szemétszállítással kapcsolatos egyeztetés.
Sajnos tapasztalható, hogy többen kommunális szemetet helyeznek el a temetőben. Az egyház
munkaügyi program keretében több mint 20 embert foglalkoztat a rend érdekében.
A Mobilitás héttel kapcsolatban: Ez egy próba volt, vélhetően az érintettek leszűrték a
tanulságot. Tapasztalata szerint a rendőrség toleráns volt, általában jelezték a forgalmi rend
változást. Előbb-utóbb mindenki megszokta a rendet.
Babák Mihály polgármester: Nem biztos, hogy egyformán viselkedtek a rendőrök, ők is
emberek. Ha lehet akkor nem kellene az állam kasszát gyarapítani bírsággal, hanem
figyelmeztetéssel kell élni.
Vannak kényelmes emberek, de toleránsnak is kell lenni. Az időseket be kell vinni
gépkocsival, de mások nem járjanak be mert zavarja a kegyeleti szertartást a behajtás.
Behajtani tilos a temetőbe gépjárművel, beteget, idős embert viszont be lehet vinni.
Kozák Imréné képviselő: Kéri, hogy a Népjóléti Bizottság valamint a Hatósági Osztály
vizsgálja meg a méhnyak rák elleni védőoltás támogatásának lehetőségét. Fel kell venni a
kapcsolatot a gyermek háziorvosokkal és egy adott keret biztosításával támogatni kellene a
védőoltás beadását.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a támogatás
lehetőségének megvizsgálására.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztések címének
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztések címét:
1. sz. előterjesztés: Huszár Zoltán és Huszár Zoltánné kérelme jelzálogjog bejegyzés
ügyében
2. sz. előterjesztés: Kiss László és neje kérelme jelzálogjog bejegyzés ügyében
3. sz. előterjesztés: Szarvas, Arborétum utca 2. szám alatti társasházi ingatlanból telekrész
megvétele
4. sz. előterjesztés: „Szarvas Városért” kitüntetés adományozása
5. sz. előterjesztés: Szarvas, Hunyadi utcában építendő parkolók
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6. sz. előterjesztés: Körös utcai burkolat-felújítás (TEUT) közbeszerzési eljárásának lezárása
7. sz. előterjesztés: Volt KISZ üdülővel kapcsolatos bírósági eljárás
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
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