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

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 18-i
ülésén.

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán 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
Závoda Ferenc bizottság külső tagja
Kiss Attila bizottság külső tagja
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Montvajszki László tü. alezredes
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Osgyan Katalin könyvelő
Madács Andrea belső ellenőr

Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lázár Zsolt és Rejtő József képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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kiegészítésének, módosításának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a napirendi pontok kiegészítését, módosítását.
- A 2.) és a 6.) napirendi pontok lekerülnek a napirendről.
Kiosztott anyagban került kiadásra:
- 12.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …./2008.(XII.19.) rendelete az ivóvízellátási és szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott szennyvízkezelés és
tisztítási díjának megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló többször
módosított 37/2004.(XII.17.) rendelet módosításáról – tervezet –
- 16.) sz. bejelentés: Hanka Média Kft. kérelme reklámtábla elhelyezés ügyében
- 17.) sz. bejelentés: Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
- 18.) sz. bejelentés: Nyertes turisztikai pályázat megvalósításához szükséges, csökkent
összegű önerő biztosítása
- 19.) sz. bejelentés: Könyvkiadás támogatása
- 20. ) sz. bejelentés: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. támogatási megállapodásának módosítása
- 21. sz. bejelentés: TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat
- 22.) sz. bejelentés: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény
átcsoportosítási kérelme
- 23.) sz. bejelentés: Alkotmány utcai sportcsarnok ügye
- 5. sz. zárt ülés: „Szarvas Városért” kitüntetés adományozás
- 6. sz. zárt ülés: „Szarvas Városért” kitüntetés adományozása Pentaller Attila református
lelkész részére.
- 7. sz. zárt ülés: Képviselői javadalmazások felülvizsgálata
- 8. sz. zárt ülés: Jutalmazás
Kiszely Mihály alpolgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítéssel, módosítással szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített, módosított napirendi
pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete a 2008. évi költségvetésről
szóló 4/2008.(II.22.) rendelet módosításáról – tervezet
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelte a háziorvosi körzetekről szóló
34/2008.(XI.21.) rendelet-módosítás hatályon kívül helyezéséről – tervezet
(napirendről levéve)
3. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete a háziorvosi körzetekről szóló
többször módosított 10/2008.(V.24.) rendelet módosításáról – tervezet
4. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete az adósságkezelési
szolgáltatásról szóló többször módosított 8/2005.(IV.22.) rendelet módosításáról –
tervezet

-35. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete a Helyi iparűzési adóról szóló,
többször módosított 13/1991.(XII.16.) rendelet módosításáról – tervezet
6. A Szarvasi Önkormányzat
(napirendről levéve)

…./2008.(XII.19.)

rendelete

az

Építményadóról

7. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete az Építményadóról szóló
többször módosított 31/2004.(XII.17.) rendelet módosításáról – tervezet
8. A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete a Luxusadóról szóló
11/2006.(XIII.31.) rendelet módosításáról – tervezet
9. Beszámoló a helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági feladatokról
10. Beszámoló a Városi
gazdálkodásáról

Állattenyésztési

és

Legelőkísérleti

Telep

2008.

évi

11. A Képviselő-testület 2009. I. félévi munkaterve
12. A Szarvasi Önkormányzat …./2008.(XII.19.) rendelete az ivóvíz-ellátási és szennyvízelvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott szennyvízkezelés és tisztítási díjának
megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló többször módosított
37/2004.(XII.17.) rendelet módosításáról – tervezet –
13. Bejelentések
− Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás térítésmentes biztosítása
− Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft-vel kötendő közérdekűséget
szolgáló Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
− Geodéziai és Térképészeti Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
− Magyar Gyorsírók és Gépírok Országos Szövetsége Szarvasi Helyi Csoportjának
támogatása
− Pályázat benyújtása filmfesztivál megrendezéséhez
− 2008. téli közmunkaprogram végrehajtása
− Szarvasi Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
− Óvodai, iskolai körzethatárok kialakítása
− Fenntartói hozzájárulás kérése pályázat benyújtásához
− Adatvédelmi szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megbízási szerződés megkötése
− Sportkeret pénzmaradvány 2009. évre történő átvitele
− A használt termálfűtő víz után fizetendő szennyvízbírság csökkentése
− A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportjának elhelyezése
− Földhaszonbérleti díjak felülvizsgálata
− Törvényességi észrevétel intézményi átszervezést érintő döntések miatt
− Hanka Média Kft. kérelme reklámtábla elhelyezés ügyében
− Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
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− Nyertes turisztikai pályázat megvalósításához szükséges, csökkent összegű önerő
biztosítása
− Könyvkiadás támogatása
− Szarvasi Gyógy-Termál Kft. támogatási megállapodásának módosítása
− TÁMOP-2.2.3/07/2 pályázat
− Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény átcsoportosítási kérelme
− Alkotmány utcai sportcsarnok ügye
Dr. Melis János jegyző: Több képviselő jelezte késését. A rendelet alkotáshoz minősített
többségre van szükség ezért javasolja, hogy elsőként azon napirendek kerüljenek
megtárgyalásra, melyekhez elegendő a jelenlévő képviselők száma.
Kiszely Mihály alpolgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni
a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel vélemény nem hangzott el.
Kiszely Mihály alpolgármester: 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 9 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja megtárgyalni a képviselő-testület lejárt határidejű
döntéseinek végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a jelentéssel kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Kiszely Mihály alpolgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
628/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 9.) sz. napirendi pont megtárgyalását.

-59.) Napirendi pont: Beszámoló a helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági
feladatokról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Minden évben beszámoló készül arról, hogyan kerülnek
végrehajtásra az adóhatósági feladatok. Minden évben megelégedéssel kell megállapítani,
hogy adózás szempontjában Szarvas városban nincs gond. Kötelező feladat a beszámolás.
Több táblázat készült a beszámolóhoz, adónemenként megkülönböztetve azt, hogy hogyan,
milyen módon került kivetésre, mi volt az előirányzat és mennyi a teljesítés. Rendkívül jó
adófizetési morál jellemzi az adófizetőket mindamellett, hogy az életük jelentősen
megnehezedett. Az önkormányzat mindent megtesz annak érdekében, hogy az egyedi
kérelmek méltányosan kerüljenek elbírálásra. Vannak olyan élethelyzetek amikor valaki nem
tudja az adót egy összegben befizetni, ilyenkor részletfizetési kedvezményt biztosít az
adóhatóság. Fontos az adóbevétel, de a város nem csak ebből gazdálkodik. Az önkormányzat
igyekszik máshonnan is megteremteni a működéshez szükséges pénzt. A törvényes
kötelezettséget azonban mindenkinek teljesíteni kell. Elenyésző az alaptalanul benyújtott
kérelmek száma. A város elégedett az adófizetési morállal, a bevallással és befizetéssel. Nem
könnyű adóhatósági feladatokat ellátni sem jegyzőként sem hivatali dolgozóként. Bizalmi
viszony van az adóhatóság és az adózók között. Így biztosítani lehet, hogy a város jelentős
bevételi tételét képező adóbevétel megteremtődjön.
Tasy József főelőadó: Legfontosabb adónem az iparűzési adó, mivel ebből származik a
legnagyobb bevétel. 2008-ban az előző évhez képest 12 vállalkozással csökkent a vállalkozók
száma. Az 50 eFt alatti adófizetők száma is csökkent ami pozitív, mivel nagyobb összegű adót
fizettek, így nagyobb adóalappal rendelkeztek. Az 5 millió forint fölötti kategóriában egy
vállalkozás növekedését regisztrálta az adóhatóság. Összességében a 2008. évre előírt
adóelőleg 485.444 eFt. 2007-ben még volt mentesség az iparűzési adó esetében, így a 2007.
évi adóbefizetés 469.366 eFt volt.
Jambrik Ramola osztályvezető: A vállalkozások is fizetnek építményadót. Összesen 7931
adótárgy kerül adóztatásra melyből 7518 magánszemély, 413 pedig vállalkozások általi
adótárgy. Az építményadó 62 mFt nagyságrendű ami már megérkezett a számlára. Az
építmények jellege szerinti megoszlás: összesen 6342 lakás, 399 üdülő ami az idei évben 407re változott, 1061 nem lakás céljára szolgáló építmény után fizetnek a magánszemélyek és
vállalkozások építményadót.
Legnehezebb az idegenforgalmi adó. Azok a személyek, vállalkozások akik idegenforgalmat
bonyolítanak, vendégül látnak nem helyi lakosokat azok legyenek szívesek bejelenteni ezt,
mivel az idegenforgalmi adó az itt tartózkodott vendégéjszaka után 300,-Ft. Ezt kell
megfizetnie az itt tartózkodó vendégnek. Az idegenforgalmi bevétel azért fontos, mert az
állam minden egyes adóforinthoz 2,-Ft-ot ad. Ezért fontos lenne, hogy mindenki legálissá
tegye az üdültetését. A behajtásra és az ellenőrzésre nincs nagy kapacitás, de tárgyalás van
folyamatban a Körös-szögi Kht-val, annak érdekében, hogy sikerüljön felderíteni azokat a
személyeket akik elfelejtették befizetni az idegenforgalmi adót.
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Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Művelődési és
Oktatási Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
mely minden évben a kötelező napirendi pontok között szerepel. A beszámolóval
kapcsolatban tudni kell, hogy 11 hónap adatát tartalmazza, valós és tényleges adatok a mérleg
zárásakor lesznek láthatók. Az már látható, hogy 90% a teljesítés, így a bizottság elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot. Megállapítást nyert, hogy a város területén jó az adófizetési morál. Megköszöni a
vállalkozóknak, hogy az adófizetés mellett nagyon sok civil szervezetet, egyesületet,
alapítványt és rendezvényt támogatnak.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót. A
bizottság külön tárgyalta az idegenforgalmi adó növelésének illetve beszedésének lehetőségét.
Örömteli, hogy az adóhatóság megpróbálja hatékonyabban beszedni az idegenforgalmi adót.
Az ideérkezők fizetik a 300,-Ft-ot. Igaz, hogy ez személyi jövedelemadó konzekvenciákat
jelent az adózók részére, ezért nem szívesen jelentik be az adóhatóságok felé jövedelmüket.
Reméli, hogy ez a morál pozitív értelemben erősödni fog és növekednek az idegenforgalmi
adóbevételek. Pályázati szempontból előnyös lenne a vendégéjszakák számának növekedése.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 3 igen és 1
nem szavazattal elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kiszely Mihály alpolgármester: A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
629/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról és egyéb
adóhatósági feladatokról szóló 2008. évi tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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10.) napirendi pont: Beszámoló a városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2008. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Negyedik alkalommal számol be a Kft. a város által
megvásárolt legelőkísérleti telep működéséről. A jó gazda gondosságával a feladatnak
megfelelően kerültek ellátásra a feladatok. Az írásos anyag részletes költségelemeket
tartalmazva számol be az ott végzett munkáról ami állattenyésztés és növénytermesztés volt.
Az állattenyésztési feladatok befejeződtek, a növénytermesztést kívánják tovább folytatni.
Szerény eredménnyel, de eredményesen zárul az év. A költségek között egy áramdíj számla
bizonytalan, melynek rendezése még folyamatban van.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság pénzügyi szempontból
tárgyalta a beszámolót. A bizottság azt nézte, hogy a tevékenység bevétel-kiadás oldala
legalább nulla legyen. A bizottság megállapította ennek meglétét és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, 5 igen
szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
630/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft beszámolóját a
Városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2008. évi gazdálkodásáról
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető
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11.) Napirendi pont: 2009. I. félévi munkaterv
Előadó: Babák Mihály polgármester
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Valamennyi képviselő, bizottság, civil szervezet megkapta a
javaslattételre felkérő levelet. A beérkezett javaslatok alapján került összeállításra a
munkaterv. A képviselő-testület bár mikor, bár mit megtárgyal.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Turisztikai Bizottság,
valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja. A bizottság tudomásul vette a hónapról hónapra történő változásokat, a napirendek
kiegészítését.
Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolja a munkatervet.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 4 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadásra javasolja a munkatervet.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
munkatervet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
munkatervet.
Kiszely Mihály alpolgármester: A 2009. I. félévi munkatervet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-9631/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. I. félévi
munkatervet elfogadja.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás térítésmentes biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat 2004. óta biztosítja ezt a támogatást az
érintetteknek. Sajnálatos módon a létszám csökken de nem a támogatás csökkenése, hanem a
demográfiai adatok alapján csökken a gyermeklétszám. Az önkormányzat a támogatást teljes
egészében biztosítja a szociális és családvédelmi keretből 2004. óta. A költségvetési
koncepcióban is szerepel a támogatás.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 10 632/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete valamennyi szarvasi
állandó lakosú 0-24 hónapos korú gyermek részére 2009. december 31.
napjáig biztosítja a fertőző agyhártyagyulladás elleni nem kötelező védőoltás
TB támogatással csökkentett költségeinek 100%-át természetbeni
juttatásként, támogatásként.
2.) A támogatás összegét – a védőoltást kiadó gyógyszertár által Szarvas Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére kibocsátott számla és a
gyermek nevét, lakcímét, születési idejét tartalmazó lista alapján – a számla
benyújtását követő 3 munkanapon belül a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és
Gazdasági Osztálya átutalja a jogosult gyógyszertár részére.
3.) A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humánszolgáltató Központ
Védőnői Szolgálata kéthetente köteles a Polgármesteri Hivatal Hatósági,
Szociális és Családvédelmi Osztálya részére a beadott védőoltásokról a
gyermek nevének, lakcímének és születési idejének feltüntetésével írásbeli
tájékoztatást adni.
4.) A Polgármesteri Hivatal Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztálya
köteles a támogatásban részesült gyermekekről és a támogatás költségeiről
nyilvántartást vezetni.
Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Bagaméri László intézményvezető
2009. december 31. (végrehajtás)
2010. január 31. (beszámoló)

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft-vel kötendő
közérdekűséget szolgáló Együttműködési Megállapodás jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Technikai jellegű előterjesztésről van szó. A képviselőtestület az elmúlt hónapban elfogadta a szerződés-tervezetet. Ezt követően érkezett a
beruházótól kérés, hogy a német vezető további kiegészítést kér. Célszerűnek tartja a
korábban jóváhagyott megállapodás-tervezet elfogadására vonatkozó határozat visszavonását
és az előterjesztés mellékletét képező megállapodás-tervezet elfogadását.
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Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és áttekintette a módosításokat. A bizottság megállapította, hogy tartalmában,
lényegi elemeiben nem változott a megállapodás, annak aláírását javasolta.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
633/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 581/2008.(XI.20.) sz.
képviselő-testületi határozatát visszavonja, egyidejűleg az előterjesztés
mellékletét képező – az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft., mint
Beruházó és Szarvas Város Önkormányzata között kötendő – közérdekű
feladatellátásra vonatkozó Együttműködési Megállapodást megismerte és
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. december 31.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Geodéziai és Térképészeti Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Krivjanszki János csoportvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Krivjanszki János csoportvezető: Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló
1995. évi LXXVIII. törvény kötelező feladatként írja elő az építésügyi hatósági
tevékenységhez kapcsolódó belterületi közműnyilvántartás vezetését. E jogszabályi helynek
megfelelően 1987. óta a Geodézia és Térképészeti Zrt. végzi ezeket a munkálatokat. A 2009.
évre vonatkozóan szintén benyújtották a szerződés módosítására vonatkozó kérelmüket mely

- 12 tartalmában megegyezik a 2008. évre vonatkozó szerződéssel. A díj összege 7,8%-al
magasabb összeget mutat.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: Évről évre megtárgyalásra kerül ez az előterjesztés. A bizottság
elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja. A bizottság elnökeként kérése az előterjesztőhöz: Az árkalkulációban
pontosan meg van határozva, hogy milyen feladatokat látnak el ezért a pénzért. A bizottság
szívesen látna egy beszámolót arról, hogy valóban megtörténik-e ezen feladatok elvégzése.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadta az
előterjesztést. Az ülésen felmerült, hogy sok feltérképezetlen hely van, több helyen nem tudni,
hogy hol vannak a vezetékek, nyomvonalak. Közvilágítás kapcsán is tapasztalható volt, hogy
sem a gázművek, sem a vízművek, sem a telefontársaság nem tudta, hogy hol van a
nyomvonal. Utána kell nézni, valamit tenni kell ezért a pénzért.
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, Lohr Gyula megérkezik, 9 képviselő
van jelen.
Krivjanszki János csoportvezető: A kötelező közműnyilvántartást a közmű nyilvántartó
cégek adatai alapján készíti el a vállalkozó. Ami a közmű kezelő cégeknél szerepel az kerül
átvezetésre a térképen. A hivatal levelet intéz a közmű kezelők felé és egyeztetésre kéri fel
azokat. Ez nem jelenti azt, hogy minden vezeték nyomvonalára fény derül.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a belterületi közműnyilvántartás
vezetésére vonatkozó, Geodéziai és Térképészeti Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés
módosítását megismerte és 2009. évre elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. Határidő: 2008. december hó 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné
osztályvezető, Krivjanszki János csoportvezető.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 13 634/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező, a belterületi közműnyilvántartás vezetésére vonatkozó,
Geodéziai és Térképészeti Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását
megismerte és 2009. évre elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Határidő:
2008. december hó 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Krivjanszki János csoportvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége Szarvasi Helyi
Csoportjának támogatása
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 Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének
Szarvasi Csoportja támogatási kérelmet nyújtott be a képviselő-testülethez. A csoport
rendszeresen részt vesz országos és nemzetközi versenyeken. A legutóbbi országos verseny
alapján három fő szerzett kvalifikációs kvótát arra, hogy a 2009-ben Pekingben
megrendezésre kerülő világbajnokságon hazánkat képviselje. A részvétel személyenként
mintegy 450.000,-Ft-ba kerül. Ezt az összeget minden versenyzőnek saját magának kell
előteremteni, központi támogatást erre nem kapnak. A helyi csoport elnöke Tóthné Jansik
Erzsébet kérte a képviselő-testület segítségét, hogy lehetőség szerint támogassa a
versenyzőket a részvételben.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést azzal a módosítással, hogy 100.000,-Ft/fő összeg támogatás kerüljön
elfogadásra.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Három főre vonatkoztatva fejenként 50.000,-Ft-al javasolja támogatni.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a Művelődési és Oktatási Bizottság módosító indítványát.
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft/fő összeggel támogatja a
Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége Szarvasi Helyi Csoportját (3 főt) a 2009.
évi Pekingi világbajnokságra való kijutásban.

- 14 Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy – az előterjesztés mellékletét képező –
Megállapodási szerződést írja alá, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének
alelnökével. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő:Értelem
szerint.”
Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Jambrik Ramola osztályvezető: Amennyiben a képviselő-testület bár milyen támogatásról
dönt, az a 2009. évi költségvetésben fog rendelkezésre állni.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Művelődési és Oktatási Bizottság módosító indítványát
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Művelődési és Oktatási Bizottság
módosító javaslatát 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elfogadott módosító indítványnak megfelelő határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
635/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft/fő összeggel
támogatja a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége Szarvasi Helyi
Csoportját (3 főt) a 2009. évi Pekingi világbajnokságra való kijutásban.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy – az előterjesztés mellékletét képező
– Megállapodási szerződést írja alá, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos
Szövetségének alelnökével.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtása filmfesztivál megrendezéséhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Békés megye, ezen belül Szarvas város lehetőséget
kapott arra, hogy 2009. április-május hónapban filmfesztivált rendezzen. A fesztivál
megrendezésének költsége 12.000.000,-Ft+ÁFA, melyből 3.000.000,-Ft+ÁFA összeg a Békés

- 15 Megyei Önkormányzatot, 3.000.000,-Ft+ÁFA összeg Szarvas Város Önkormányzatát
terhelné, 4.000.000,-Ft+ÁFA összeg elnyerésére pedig pályázat kerülne benyújtásra az
ORTT-hez. A költségvetésből hiányzó 2.000.000,-Ft+ÁFA összeg szponzori támogatásból
kerülne biztosításra. A szponzori támogatás megszerzéséről a lebonyolító vállalkozó
gondoskodik saját kockázatára.
A fesztivál csak akkor kerülne megrendezésre, ha az ORTT pályázat eredményes lesz.
A pályázatot a Művelődési Központ készítené elő és az önkormányzat nyújtaná be várhatóan
január hónapban.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 3 igen, 1 nem szavazattal
elfogadta a határozati javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a határozati
javaslatot.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2 igen szavazat, 2
tartózkodás mellett nem hozott döntést.
Kiszely Mihály alpolgármester: 3.000.000,-Ft költséggel kerülhet megrendezésre a
fesztivál, ahol olyan személyek jelennek meg akik jó hírét viszik a városnak.
Lázár Zsolt képviselő: Bizottsági ülésen többször szóba került a fesztivál neve. Ez mit
jelent?
Dankó Pál képviselő: Nem tetszik a név, meg kellene változtatni, pl. „Szarvas hív”
fesztiválra.
Kiszely Mihály alpolgármester: Nincs a képviselő-testület abban a helyzetben, hogy
megváltoztassa a fesztivál nevét. Most arról kell dönteni, hogy támogatja a képviselő-testület
a fesztivál megrendezését vagy sem.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a „HÍV FEST” elnevezésű filmfesztivál Szarvas városban
történő megrendezését.A rendezvény költsége 12.000.000 Ft+ÁFA, melyből 3.000.000,Ft+ÁFA összeget a Békés Megyei Önkormányzat, 3.000.000,-Ft összeget Szarvas Város
Önkormányzata, 4.000.000,-Ft+ÁFA összeget pedig az ORTT biztosít. A hiányzó 2.000.000,Ft+ÁFA összeg szponzori támogatásból lesz biztosítva, melyet a vállalkozó bonyolít saját
felelősségére.
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ORTT-hez, 4.000.000,-Ft+ÁFA összegű támogatás elnyerésére.
Nyertes pályázat esetén valósulhat meg a rendezvény, melyhez Szarvas Város
Önkormányzata 3.000.000,-Ft+ÁFA összeget biztosít a 2009. évi költségvetés terhére.
Megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendezvény megszervezésére vonatkozó
szerződést a Media Networking Kommunkációs Kft. vezetőjével aláírja.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Csasztvan András igazgató”
Kozák Imréné képviselő: A szerződés csak akkor kerüljön aláírásra ha nyer a pályázat.
Ahhoz, hogy megvalósuljon, 12.000.000,-Ft szükséges.
Dr. Melis János jegyző: A megállapodás hatálybalépése akkor történik meg, amennyiben az
ORTT pályázata nyertes.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
636/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „HÍV FEST”
elnevezésű filmfesztivál Szarvas városban történő megrendezését.
A rendezvény költsége 12.000.000 Ft+ÁFA, melyből 3.000.000,-Ft+ÁFA összeget
a Békés Megyei Önkormányzat, 3.000.000,-Ft összeget Szarvas Város
Önkormányzata, 4.000.000,-Ft+ÁFA összeget pedig az ORTT biztosít. A hiányzó
2.000.000,-Ft+ÁFA összeg szponzori támogatásból lesz biztosítva, melyet a
vállalkozó bonyolít saját felelősségére.
A rendezvény megvalósítása érdekében Szarvas Város Önkormányzata
pályázatot nyújt be az ORTT-hez, 4.000.000,-Ft+ÁFA összegű támogatás
elnyerésére.
Nyertes pályázat esetén valósulhat meg a rendezvény, melyhez Szarvas Város
Önkormányzata 3.000.000,-Ft+ÁFA összeget biztosít a 2009. évi költségvetés
terhére.
Megbízza a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásáról gondoskodjon.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a rendezvény megszervezésére
vonatkozó szerződést a Media Networking Kommunkációs Kft. vezetőjével
aláírja.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
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6.) sz. bejelentés:

2008. téli közmunkaprogram végrehajtása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás
pályázatot nyújtott be a 2008. évi téli közmunkapályázatra, melynek keretében 50 fő
foglalkoztatására kapott lehetőséget, ebből 20 főt Szarvas város foglalkoztathat. A
foglalkoztatás időtartama 2008. december 15- 2009. február 15. A foglalkoztatásra kijelölt
szervezet a KOMÉP Kft. Célszerű megjelölni, hogy a pályázati kiírást figyelembe véve
melyek azok a feladatok amelyeket el kellene végezni. Így a Körös parti közlejárók takarítása,
a sportpálya mögötti parti rész kitakarítása, Libalapos mögötti parti rész kitakarítása,
szennyvíztelep melletti önkormányzati terület rendbetétele, a kutyakiképző terület
rendbetétele, Kenderáztató-Dögösi főcsatorna és Mótyói műút közötti parti rész rendbetétele,
Libalapos és a 44-es főút közötti szakasz az Arborétum útig történő kitakarítása, az
aszfaltkeverő üzem melletti kiserdő kitisztítása, a városba vezető utak mentén szemét
összegyűjtése, felszámolása, valamint a Körös-holtág és belvíz levezető csatornák
találkozásánál lévő műtárgyak karbantartása, halászati vízterület környezetének rendbetétele,
továbbá a város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú építési telkek kitakarítása.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság úgy gondolta, hogy bizonyos tételeket pontosítani kell. A bizottság egyetért az
előterjesztéssel, de adott esetben pontosítani kell, mit jelent a kitakarítás. Ez csak szemét
összegyűjtést jelent vagy egyéb módon történő kitakarítást is pl. erdős részeknél.
Dernovics László képviselő: A kerékpárutak mellékének rendbetételét is szerepeltetni
kellene.
Rejtő József képviselő: Most valami elindul. Lehet, hogy nem teljes precizitással, de a
jövőben a most elhangzottakra vissza lehet térni. Remélhetőleg a 20 főnél több személy is
munkát kaphat. Nehéz pontos képet felvázolni, mert elképzelhető, hogy egy hónapig hó
eltakarítás lesz.
Kiszely Mihály alpolgármester: A következő programnál figyelembe lehet venni Dernovics
László képviselő javaslatát.
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Dr. Melis János jegyző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy a téli közmunkaprogram keretében el kell végezni:
- Körös parti közlejárók takarítását,
- sportpálya mögötti parti rész kitakarítását,
- Libalapos mögötti parti rész kitakarítását,
- szennyvíztelep melletti önkormányzati terület rendbetételét,
- a kutyakiképző terület rendbetételét,
- a Kenderáztató – Dögösi főcsatorna és Mótyói műút közötti parti rész rendbetételét,
- a Libalapos és a 44-es főút közötti szakasz az Arborétum útig történő kitakarítását,
- az aszfaltkeverő üzem melletti kiserdő kitisztítását,
- a városba bevezető utak mentén szemét összegyűjtését a települési határig,
- a város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú építési telkek kitakarítása
- a Körös-holtág és belvíz levezető csatornák találkozásánál lévő műtárgyak karbantartása,
- halászati vízterület környezetének rendbetétele,
Határidő: 2009. február 15. Felelős: Babák Mihály polgármester, Pákozdi János ügyvezető
igazgató”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
637/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli
közmunkaprogram keretében el kell végezni:
- Körös parti közlejárók takarítását,
- sportpálya mögötti parti rész kitakarítását,
- Libalapos mögötti parti rész kitakarítását,
- szennyvíztelep melletti önkormányzati terület rendbetételét,
- a kutyakiképző terület rendbetételét,
- a Kenderáztató – Dögösi főcsatorna és Mótyói műút közötti parti rész
rendbetételét,
- a Libalapos és a 44-es főút közötti szakasz az Arborétum útig történő
kitakarítását,
- az aszfaltkeverő üzem melletti kiserdő kitisztítását,
- a városba bevezető utak mentén szemét összegyűjtését a települési határig,
- a város belterületén lévő önkormányzati tulajdonú építési telkek kitakarítása
- a Körös-holtág és belvíz levezető csatornák találkozásánál lévő műtárgyak
karbantartása,
- halászati vízterület környezetének rendbetétele,
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Felelős:

2009. február 15.
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető igazgató

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

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

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Az Általános Művelődési Központ Chován Kálmán
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény egységvezetője alapító okirat módosítás iránti
kérelemmel fordult a fenntartóhoz, Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez.
Ezt azzal indokolta, hogy egyrészt bővül az oktatott tanszakok köre, másrészt viszont egyes
tanszakok megszűnnek a jövőben. Ennek megfelelően szükséges az alapító okirat módosítása.
Dankó Pál képviselő távozik az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 4 igen szavazattal
támogatta az előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: 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
Határidő: Értelem szerint”.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 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 Alapító Okiratának módosítását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
Értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Óvodai, iskolai körzethatárok kialakítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Közoktatásról szóló törvény 90.§ (1) bekezdése
értelmében, a közoktatási intézményt fenntartó helyi önkormányzat határozza meg és teszi
közzé az óvodák, iskolák működési (felvételi) körzetét. A körzethatárokra vonatkozó
szabályokat akkor kell alkalmazni, ha egynél több önkormányzati fenntartású óvodai, ill.
iskolai feladat-ellátási hely működik. A felvételi körzethatárokat a fenntartó képviselő-testület
határozza meg 2008. december 31-éig. A szabályozás lényege, hogy az egyes óvodai és
iskolai felvételi körzetek kialakításánál a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek
településen belüli arányát kell alapul venni és ahhoz kell viszonyítani a felvételi körzetben élő
gyermekek, tanulók számát. A körzetek kialakításához meg kell állapítani a településen élő,
az adott korosztályhoz tartozó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányát, majd az
egyes körzetekben élő szintén halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek arányát. A
körzetben élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya 15%-al lehet magasabb mint
a településen élő halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya. Szarvas város esetében
2009. szeptember 1-jén egy első osztály indul, 1 feladat-ellátási helyen, így a körzetesítésre
vonatkozó szabályokat ebben az esetben nem kell alkalmazni. Az óvodák esetében három
önkormányzati feladat-ellátási hely kezdi meg működését 2009. szeptember 1-jétől, 3
kiscsoport. Jelenleg ebben a korosztályban nincs halmozottan hátrányos helyzetű gyermek,
így mindhárom feladatellátási helyen körzethatárként Szarvas város közigazgatási területét
kell megjelölni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Technikai döntésről van szó, mivel nincs halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek. A bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra javasolja.
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv.
90.§(1) bekezdésében foglalt kötelezettségére – a 2009. szeptember 1-től kezdődően óvodai
ellátásban részesülő korosztályra vonatkozóan – az óvodai felvételi körzeteket az alábbiak
szerint határozza meg:
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Damjanich úti Óvoda (5540
Szarvas, Damjanich út 64.) esetében az óvodai felvételi körzet Szarvas Város közigazgatási
területe,
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Zöldpázsit úti Óvoda (5540
Szarvas, Zöldpázsit út 4/1.) esetében az óvodai felvételi körzet: Szarvas Város Közigazgatási
területe,
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Dózsa úti Óvoda (5540 Szarvas,
Dózsa György út 24.) esetében az óvodai felvételi körzet: Szarvas Város közigazgatási
területe.
Egyúttal megbízza a Jegyzőt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel Szarvas Városban a
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulását, évente vizsgálja felül az
óvodai felvételi körzethatárokat, a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának
függvényében és amennyiben szükséges terjessze a képviselő-testület elé az óvodai felvételi
körzethatárok módosítására vonatkozó javaslatát.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2008. december 31.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
639/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
figyelemmel a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Tv. 90.§(1) bekezdésében
foglalt kötelezettségére – a 2009. szeptember 1-től kezdődően óvodai ellátásban
részesülő korosztályra vonatkozóan – az óvodai felvételi körzeteket az alábbiak
szerint határozza meg:
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Damjanich
úti Óvoda (5540 Szarvas, Damjanich út 64.) esetében az óvodai felvételi
körzet Szarvas Város közigazgatási területe,
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Zöldpázsit úti
Óvoda (5540 Szarvas, Zöldpázsit út 4/1.) esetében az óvodai felvételi
körzet: Szarvas Város Közigazgatási területe,
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Óvoda (5540 Szarvas, Dózsa György út 24.) esetében az óvodai felvételi
körzet: Szarvas Város közigazgatási területe.
Egyúttal megbízza a Jegyzőt, hogy folyamatosan kísérje figyelemmel Szarvas
Városban a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számának alakulását,
évente vizsgálja felül az óvodai felvételi körzethatárokat, a halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek számának függvényében és amennyiben szükséges
terjessze a képviselő-testület elé az óvodai felvételi körzethatárok módosítására
vonatkozó javaslatát.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. december 31.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Fenntartói hozzájárulás kérése pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Korábban Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye Nyilvános Könyvtára konzorciumi partnerként pályázatot
nyújtott be „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „TudásdepóExpressz” című pályázati felhívásra. Az intézménynek lehetősége nyílik konzorciumi
partnerként egy újabb pályázatot benyújtani a TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Ecpressz A
könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében” című felhívásra. Az intézmény szeretné a pályázatot benyújtani. A
pályázatban a pályázónak vállalni kell a városi és iskolai könyvtárak elektronikus
katalógusának fejlesztését, az interaktív könyvtári honlap kialakítását, az olvasási kultúra
fejlesztését, a könyvtárosok akkreditált képzését. A támogatás mértéke a projekt összes
költségének 100%-a. Az intézmény előzetes számítása alapján az elnyerhető támogatás
összege mintegy 10 mFt lehet.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 4 igen
szavazattal támogatta az előterjesztést.
Dankó Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
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az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye
Nyilvános Könyvtárának a TÁMOP 3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz – A könyvtári hálózat
nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás
érdekében” című felhívásra benyújtandó pályázatban konzorciumi partnerként való
részvételét.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Fenntartói Támogató Nyilatkozat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné igazgató.
Határidő: 2009. január 12-ig.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
640/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Nyilvános Könyvtárának a TÁMOP
3.2.4/08/01 „Tudásdepó-Expressz – A könyvtári hálózat nem formális és
informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében”
című felhívásra benyújtandó pályázatban konzorciumi partnerként való
részvételét.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Fenntartói Támogató Nyilatkozat
aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné igazgató
Határidő:
2009. január 12-ig.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Adatvédelmi szolgáltatásnyújtásra vonatkozó megbízási szerződés
megkötése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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vállalkozás levélben kereste meg a Polgármesteri Hivatalt, melyben adatvédelmi szolgáltatást
ajánl a hivatal köztisztviselői, ügykezelői, alkalmazottai részére havi 14.000,-Ft+ÁFA
átalánydíj ellenében. A szolgáltatás lényegében a személyes adatok védelmére és a közérdekű
adatok nyilvánosságára vonatkozó szakmai segítségnyújtást, tanácsadást, valamint az
adatvédelmi jog területén alkotott jogszabályok figyelemmel kísérését jelentené. Az
előterjesztés mellékletét képezi az esetlegesen megkötésre kerülő szerződés-tervezet. Az
Ügyrendi Bizottság javaslatára több módosításra sor került.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság három helyen javasolt módosítást. Az
I/2. pontban – 14 napon belüli értesítést, a díjfizetéssel kapcsolatban a KSH általi fogyasztói
árindexnek megfelelő díjnövekedést, valamint a záró rendelkezésekben a Szarvasi Városi
Bíróság illetékességét javasolta a bizottság beépíteni.
Földesi Zoltán képviselő megérkezik az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag nem támogatta az
előterjesztést.
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Valójában nem az összegszerűség volt a gond,
hiszen 14.000,-Ft+ÁFA összegről van szó havonta. Úgy gondolja, hogy minden osztálynak
meg van a felelős szakembere arra vonatkozóan, hogy a jogszabályokat figyelje. Nagy hiba
lenne arra alapozni, hogy a jogszabály megjelenését követő 8 napon belül bár ki ideszóljon,
hogy „változik a jogszabály figyeljetek oda!”A bizottság úgy gondolja, hogy a hivatal minden
dolgozója tisztában van a feladatokkal. Nem kell azért valakit kívülről megbízni, hogy
figyelmeztesse a hivatal dolgozóit.
Babák Mihály polgármester megérkezik az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság javaslata néhány ponton változtatja
a szerződés tervezetet. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem javasolja elfogadásra a
szerződést.
Babák Mihály polgármester: Egy szempontból fontos is lehet, más szempontból pedig el
tudja végezni a munkát a hivatal. Hitelesebb, ha kívülről mondja valaki, hogy nem sérti az
ügy az adatvédelmi szabályokat. A hivatal munkáját segítené. Korábban voltak abból viták,
hogy egy gazdasági társaság adatai nyilvánosak vagy sem. Személy szerint azt vallja, hogy
minden nyilvános amit a törvény nem tilt.
Dr. Melis János jegyző: Eddig sem igazán igényelt a hivatal külső segítséget, mert az adott
percben kell eldönteni a dolgot. A hivatal örül minden segítségnek ami van. Alapvetően a
hivatal felkészült ebben a kérdésben. Ha nem, akkor eseti szakértői vélemény kerül
megkérésre.
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hivatal a szakvéleményt.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az elhangzott véleményeknek megfelelő határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az elhangzott véleményeknek megfelelő határozati
javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
megbízási szerződést a Privacy Policy Online Service néven bejegyzett egyéni vállalkozással
(2120 Dunakeszi, Csillag út 10. adószám: 61939541-3-33, képviseli: Dr. Kulcsár Zoltán)
általánosságban nem kívánja megkötni. Helyette esetenként egyedi megbízás keretében
kívánja ilyen jellegű feladatait ellátni.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
641/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
megbízási szerződést a Privacy Policy Online Service néven bejegyzett egyéni
vállalkozással (2120 Dunakeszi, Csillag út 10. adószám: 61939541-3-33, képviseli:
Dr. Kulcsár Zoltán) általánosságban nem kívánja megkötni. Helyette esetenként
egyedi megbízás keretében kívánja ilyen jellegű feladatait ellátni.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Sportkeret pénzmaradvány 2009. évre történő átvitele
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Ifjúsági és Sportbizottság a 2008. évi sportkerettel
igyekezett maximálisan gazdálkodni. Az alábbi célokra osztotta fel a rendelkezésre álló
keretet: Sportlétesítmények működtetésére 14 mFt, Kajak-Kenu Telep működtetésére 3 mFt,
Diáksport Alapra 1.507 eFt, Sportrendezvény Alapra 500 eFt, Ifjúsági Alapra 500 eFt,
Drogprevenciós Alapra 100 eFt, Egyéb kiadásokra 1.780 eFt, Verseny és élsport Alapra
11.017 eFt. A 2007. évi pénzmaradvány 297.299 eFt. Összesen 32.701.299,-Ft.
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maradványt. Döntött arról, hogy a Vajda Péter Gimnázium finnországi csereutazására 50 eFtot biztosít, továbbá a sportlétesítmények működtetésére 460 eFt-ot a KOMÉP Kft. részére
biztosít melyből az öntözőberendezés kerül javításra. A december 17-i kimutatás alapján a
Drogprevenciós alapon 100 eFt, Egyéb kiadások alapon 144 eFt, a verseny és élsport alapon
11 eFt pénzmaradvány keletkezett.
Az Egyéb kiadások alapon továbbá 70 eFt volt tervezve serleg vásárlására. Az elszámolt
számla alapján az összeg 69.800,-Ft, így további megtakarítás keletkezett, összesen 255.360,Ft. A bizottság kéri a képviselő-testületet, hogy engedélyezze a Dorgprevenciós alap 100 eFt,
a Verseny és Élsport alap 11 eFt-os pénzmaradványát átcsoportosítani az Egyéb kiadások
alapra, ahol így 255.560,-Ft pénzmaradvány keletkezik. Ezt engedélyezze a képviselő-testület
2009. évben felhasználni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság egyetért az előterjesztéssel, bár az ülésen 255.360,-Ft hangzott el. Az
elhangzottak alapján ez módosult.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülését követően
került sor további egyeztetésre. 70 eFt volt tervezve serleg vásárlásra, a számla pedig csak
69.800,-Ft-ról szól. Ebből keletkezik az eltérés.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az Ifjúsági és Sportbizottság részére, hogy a
Drogprevenciós Alap 100.000,-Ft pénzmaradványát és a Verseny és Élsport Alap 11.000,-Ft
pénzmaradványát átcsoportosítsa az Egyéb kiadások Alapba, ahol így 255.560,-Ft
pénzmaradvány keletkezik.
Továbbá engedélyezi a 255.560 Ft pénzmaradvány átvitelét a 2009-es évre.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
642/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
az Ifjúsági és Sportbizottság részére, hogy a Drogprevenciós Alap 100.000,-Ft
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átcsoportosítsa az Egyéb kiadások Alapba, ahol így 255.560,-Ft pénzmaradvány
keletkezik.
Továbbá engedélyezi a 255.560 Ft pénzmaradvány átvitelét a 2009-es évre.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

A használt termálfűtő víz után fizetendő szennyvízbírság csökkentése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A hatályos jogi szabályozás alapján a jelenleg
üzemelő szarvasi termálrendszer vízjogi üzemeltetési engedélye 2009. december 31-ig
érvényes. A jogszabály lehetőséget ad a jelenlegi rendszer fenntartására 2012. december 31ig. Időközben gondoskodni kell a használt termálvíz kibocsátás előtti kezeléséről, azaz a
szennyező anyag kibocsátás csökkentéséről. Erről szól a szennyezés csökkentési ütemterv. A
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. megrendelte az ütemterv elkészítését. Az ütemterv elkészült,
melynek elfogadása esetén jelentős kedvezmény érhető el. A bírság az adott szennyező anyag
kibocsátási határértéke után a teljes bírság 3%-ában lesz megállapítva. Az így megtakarított
vízszennyezési bírság lehet a forrása a szennyezés csökkentési ütemterv megvalósításának és
az egyedi határérték kérelem kidolgozásának. Az egyedi szennyező anyag határérték
csökkentés engedélyeztetését is el kell kezdeni. Ehhez szükséges vízkémiai és vízbiológiai
vizsgálatok elvégzése. A kapott szakvéleményt is be kell nyújtani március 31-ig jóváhagyásra.
Ennek megfelelő intézkedési tervet készített el a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. amit a
képviselő-testületnek el kell fogadni.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta
és javasolja határozati javaslat szerint elfogadni. A Kft. számviteli elszámolásában a bírságra
a tervezett összeg elkülönítésre került. Amennyiben az intézkedési terv megvalósítása
szükségessé válik, rendelkezésre áll a fedezet.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazattal,
támogatta az előterjesztést. Bizottsági ülésen már korábban szóba került ez a kérdés. Ezt a
lépést mielőbb meg kell tenni a pénzügyi likviditás megteremtése érdekében.
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. által elkészített, a
szennyvízbírság csökkentésére vonatkozó intézkedési tervet.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati javaslattal összefüggő intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
643/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. által elkészített, a szennyvízbírság csökkentésére
vonatkozó intézkedési tervet.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati javaslattal összefüggő
intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportjának elhelyezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület 2007. novemberében döntött arról, hogy a
Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi Csoportja részére biztosít egy ingatlant a Kossuth L. u. 30.
szám alatt. A szeretetszolgálat ekkor úgy nyilatkozott, hogy a lakás pici, a raktárkészletet nem
tudták elhelyezni, ezért az ingatlant nem tudták elfogadni. Ezt követően a Népjóléti Bizottság
döntésével összhangban a hivatal cserelakás felajánlásával megpróbálta kiüríteni a
szomszédos lakásokat, ami sikerült. Így a szeretetszolgálat el tudja fogadni a korábban
felajánlott lakást és a mellette megüresedett önkormányzati bérlakást.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztést. Az ingatlanban az
önkormányzat segélyszervezeteket szeretne hosszú távon elhelyezni.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja az előterjesztést.
Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 30. szám
(hrsz.: 2084/A/7., és 2084/A/8) alatti ingatlanokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi
Csoportja (képviseli: D. Kiss Sándor csoportvezető) részére határozatlan időtartamra
használatba adja, a közműdíjak megtérítése, illetve az ingatlanok karbantartásának vállalása
mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó megállapodás
aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János ügyvezető. Határidő: 2009. május 31.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
644/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonát képező 5540 Szarvas, Kossuth L. u. 30. szám (hrsz.: 2084/A/7., és
2084/A/8) alatti ingatlanokat a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Szarvasi
Csoportja (képviseli: D. Kiss Sándor csoportvezető) részére határozatlan
időtartamra használatba adja, a közműdíjak megtérítése, illetve az ingatlanok
karbantartásának vállalása mellett.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János ügyvezető
2009. május 31.
Határidő:
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14.) sz. bejelentés:

Földhaszonbérleti díjak felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az előterjesztést november hónapban tárgyalták a bizottságok és
egyhangúlag döntöttek a földhaszonbérleti díjakról. Differenciáltabb, igazságosabb
haszonbérleti díjak kerülnének megállapításra. Belterületi és zártkerti mezőgazdasági
hasznosítású földterületek hasznosítása esetében 16 AK-ig 2,-Ft/m2/év+ÁFA, 16 AK fölött 3,Ft/m2/év+ÁFA, külterületi mezőgazdasági hasznosítású földterületek esetében pedig 16 AKig 1,5,-Ft/ m2/év+ÁFA, 16 AK fölött pedig 2,-Ft m2/év+ÁFA. Zártkerti vízparti
mezőgazdasági hasznosítású ingatlan esetében 16 AK-ig 100,-Ft/ m2/év+ÁFA, 16 AK fölött
100,-Ft/ m2/év+ÁFA.
Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztés.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2009. január hó 01. napjától az újonnan kiadott
mezőgazdasági hasznosítású földterületek esetében az alábbi haszonbérleti díjakat fogadja el:
Belterületi és zártkerti mezőgazdasági hasznosítású földterület: 16 AK-ig 2,-Ft/m2/év+ÁFA,
16 AK fölött 3,-Ft/m2/év+ÁFA, Külterületi mezőgazdasági hasznosítású földterület 16 AK-ig
1,5 Ft/m2/év+ÁFA, 16 AK fölött 2,-Ft/m2/év+ÁFA, Zártkerti vízpari ingatlan 16 AK-ig 100,Ft/m2/év+ÁFA, 16 AK fölött 100,-Ft/m2/év+ÁFA. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr.
Melis János jegyző. Határidő: 2008. december 31.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 31 645/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2009. január hó
01. napjától az újonnan kiadott mezőgazdasági hasznosítású földterületek
esetében az alábbi haszonbérleti díjakat fogadja el:
16 AK-ig

16 AK fölött

Belterületi és Zártkerti
mezőgazdasági hasznosítású
földterület:

2,-Ft/m2/év+ÁFA

3,-Ft/m2/év+ÁFA

Külterületi mezőgazdasági
hasznosítású földterület:

1,5,-Ft/m2/év+ÁFA

2,-Ft/m2/év+ÁFA

Zártkerti vízparti ingatlan
100,-Ft/m2/év+ÁFA
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. december 31.

100,-Ft/m2/év+ÁFA

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Törvényességi észrevétel intézményi átszervezést érintő döntések miatt
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
törvényességi észrevételt tett az ez évben végrehajtott intézményi átszervezésekkel
kapcsolatos önkormányzati döntésekkel szemben. Az észrevételben foglaltakat a képviselőtestületnek meg kell tárgyalni és a tárgyalás eredményeként tervezett intézkedésekről, vagy a
testület egyet nem értéséről az ülést követő 3 napon belül a Közigazgatási Hivatal vezetőjét
írásban kell tájékoztatni. Amennyiben a megadott határidőn belül intézkedés nem történik, a
Közigazgatási Hivatalnak jogában áll a jogsértés megszüntetése érdekében intézkedést tenni.
A törvényességi észrevétel kifogásolja, hogy a végleges döntés meghozatalakor az
előterjesztés nem tartalmazta az átszervezésre vonatkozó szakmai és gazdálkodási előnyöket,
továbbá a végleges döntés meghozatalakor még nem állt rendelkezésre az Oktatási
Minisztérium véleménye. Ez a képviselő-testület előtt ismert, hiszen a döntés meghozatalakor
tájékoztatást kaptak a képviselők arról, hogy nem áll rendelkezésre a minisztérium
véleménye. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a döntést fogadja el azzal, hogy az
átszervezéssel kapcsolatos döntéseit nem kívánja megváltoztatni, de a törvénysértés
orvoslására a szükséges intézkedéseket megteszi a határozati javaslatban foglaltak szerint.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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tartózkodás mellett nem hozott döntést. Akadályoztatása miatt bizottsági ülésen nem
szavazott, de személy szerint támogatja a határozati javaslatot.
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozati javaslat szerint
támogatta az előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő megérkezik az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal
2/480/2008. ikt.sz., az intézmények átszervezését érintő döntések miatt tett törvényességi
észrevételt tudomásul veszi és a törvénysértés orvoslása érdekében az alábbi intézkedéseket
teszi:
a.) Be kell mutatni az átszervezések szakmai előnyeit. Határidő: 2009. januári testületi ülés
Felelős: Kohut Andrásné igazgató, Csasztvan András igazgató
b.) Be kell mutatni az átszervezéssel járó gazdálkodási előnyöket. Határidő: 2009. januári
testületi ülés Felelős: Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető, Kohut
Andrásné igazgató, Csasztvan András igazgató
c.) Az a.) és b.) pontban meghatározott dokumentumok elfogadását követően be kell szerezni
az Oktatási és Kulturális Minisztérium érintett főosztályainak véleményét és azt
figyelembe véve dönt a képviselő-testület a törvényességi észrevétellel érintett
határozatok tárgyában. Határidő: 2009. márciusi testületi ülés. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
d.) A törvényességi észrevételben foglaltaknak megfelelően felül kell vizsgálni a
közművelődésről szóló 9/2000.(III.22.) rendeletet. Határidő: 2009. februári testületi ülés
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Paluskáné Udvarhelyi Judit
aljegyző
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltak
végrehajtásáról gondoskodjon.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
646/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal 2/480/2008. ikt.sz., az intézmények átszervezését érintő
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orvoslása érdekében az alábbi intézkedéseket teszi:
e.) Be kell mutatni az átszervezések szakmai előnyeit
Határidő:
2009. januári testületi ülés
Felelős:
Kohut Andrásné igazgató
Csasztvan András igazgató
f.) Be kell mutatni az átszervezéssel járó gazdálkodási előnyöket
Határidő:
2009. januári testületi ülés
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Kohut Andrásné igazgató
Csasztvan András igazgató
g.) Az a.) és b.) pontban meghatározott dokumentumok elfogadását követően be kell
szerezni az Oktatási és Kulturális Minisztérium érintett főosztályainak
véleményét és azt figyelembe véve dönt a képviselő-testület a törvényességi
észrevétellel érintett határozatok tárgyában.
Határidő:
2009. márciusi testületi ülés
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
h.) A törvényességi észrevételben foglaltaknak megfelelően felül kell vizsgálni a
közművelődésről szóló 9/2000.(III.22.) rendeletet.
Határidő:
2009. februári testületi ülés
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozatban
foglaltak végrehajtásáról gondoskodjon.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

HANKA Média Kft. kérelme reklámtábla elhelyezés ügyében
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az önkormányzat és a Hanka Média Kft. között 2005-ben és
2006-ban jött létre bérleti szerződés összesen 2 db reklámtábla elhelyezésére vonatkozóan.
Ezek a szerződések 2008. december 31-én lejárnak. A Kft. erre tekintettel kéri a szerződések
1 évvel történő meghosszabbítását. A bérlő a bérleti díjakat határidőre fizeti. A bérleti
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szerződések meghosszabbításának támogatását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az inflációval növelt díjak
alapján javasolja a szerződés meghosszabbítását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és javasolja a
szerződés meghosszabbítását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzat
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy reklámtábla elhelyezése tárgyában a Hanka Média Kft-vel
(2112 Veresegyház, Fő út 6.) 2005. szeptember 13-án és a 2006. március 14-én megkötött
bérleti szerződéseket további egy évvel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti szerződés
hosszabbítás aláírására. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.
Határidő: 2008. december 31.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
647/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy reklámtábla
elhelyezése tárgyában a Hanka Média Kft-vel (2112 Veresegyház, Fő út 6.) 2005.
szeptember 13-án és a 2006. március 14-én megkötött bérleti szerződéseket
további egy évvel meghosszabbítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bérleti
szerződés hosszabbítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. december 31.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Méhnyakrák elleni védőoltás támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az utóbbi időben a lakosság részéről egyre nagyobb
igény mutatkozik az egészség megőrzésére és a betegségek megelőzésére. Több
önkormányzat megkezdte az egészségmegőrző program kibővítését olyan formában, hogy a
lakosság védőoltásokkal való ellátását támogatja. Ez lehet kiemelt korcsoport vagy egyes
veszélyeztetett közösség. Az előterjesztés a 7. osztályos lányokra vonatkozóan tartalmaz
támogatást, a méhnyakrák elleni védőoltást. Az előterjesztés részletesen tartalmazza a
szakmai indokoltságot és a pénzügyi forrást is illetve annak több változatát. Az első változat
szakmailag indokolt lenne, ez a 13-14 éves korú leányokra vonatkozik, de ez költségeiben
nagyon magas. A 2009. évi költségvetési koncepcióban sem szerepel ekkora összeg, ehhez
forrást kell biztosítani. A 7. osztályos leányok részesülnének a védőoltásban. A 95 leányból
18 fő szociálisan rászorult lehetne, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül. Az
induló program három védőoltást tartalmaz. A szülő írásbeli beleegyezése szükséges. Ha az
önkormányzat a teljes költséget viselné akkor 70, illetve 90 %-os igény esetén 4,5-6 millió
forintot kellene biztosítani. Van olyan változat, ahol az önkormányzat egy védőoltást vállalna,
kettőt a szülő. A harmadik változat, hogy két oltást az önkormányzat és egy oltást vállal a
szülő. A változatoknál arra is kell gondolni, hogy ha egyet vállal az önkormányzat, a többit a
szülő esetleg nem veszi igénybe, így a program nem igazán sikeres. A 2008. évi szociális és
családvédelmi keret teljesítését felülvizsgálva 2,5 mFt marad. 70% igény esetén a pénzügyi
forrás teljes egészében a szociális és családvédelmi keretből rendelkezésre áll. Az árajánlatok
becsatolásra kerültek.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Népjóléti
Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és az A.) változat
szerinti határozati javaslatot javasolja elfogadásra.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztésben
szereplő A.) változatot.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és az A.)
változatot támogatta.
Babák Mihály polgármester: Nagyon fontos döntést hoz a képviselő-testület. Az
agyhártyagyulladás elleni védőoltás is sikeres. Méhnyakrákban sok asszony, leány hal meg. A
vakcina drága, de támogatni kell a leányokat, hogy egészséges anyák, asszonyok legyenek.
Nincs annyi pénz amennyit nem szabad erre elkölteni. Kéri a szülőket, hogy fontolják meg a
védőoltás beadását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a A.) változatnak megfelelő
határozati javaslat ismertetésére.

- 36 Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja egészségmegőrző programja keretében a 13 éves korú, szarvasi
lakóhellyel rendelkező leánygyermekek méhnyakrák elleni védőoltással történő ellátását.
Ehhez szükséges pénzügyi forrás egy részét – 2,5 millió Ft-ot – a 2008. évi költségvetés
szociális és gyermekvédelmi keret maradványából, a tényleges felhasználás függvényében
pedig a további 2,5 millió Ft-ot a 2009. évi költségvetés szociális és gyermekvédelmi keret
terhére biztosítja.
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a település kezdeményezésének országos
publicitást biztosít.
Utasítja a jegyzőt, hogy a program megvalósításához szükséges dokumentumokat készítse el
és jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
648/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
egészségmegőrző programja keretében a 13 éves korú, szarvasi lakóhellyel
rendelkező leánygyermekek méhnyakrák elleni védőoltással történő ellátását.
Ehhez szükséges pénzügyi forrás egy részét – 2,5 millió Ft-ot – a 2008. évi
költségvetés szociális és gyermekvédelmi keret maradványából, a tényleges
felhasználás függvényében pedig a további 2,5 millió Ft-ot a 2009. évi költségvetés
szociális és gyermekvédelmi keret terhére biztosítja.
Továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a település kezdeményezésének
országos publicitást biztosít.
Utasítja a jegyzőt, hogy a program megvalósításához szükséges dokumentumokat
készítse el és jóváhagyás céljából terjessze a Képviselő-testület elé.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Nyertes turisztikai pályázat megvalósításához szükséges csökkentett
összegű önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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vonatkozó turisztikai pályázatot március elején nyújtotta be az önkormányzat. November 12én kapott értesítést az önkormányzat arról, hogy ezt a pályázatot a Bíráló Bizottság
érdemesnek tartotta támogatásra azonban csak csökkentett összegű támogatást határozott
meg. Az igényelt 83.803 eFt helyett csak 70.142 eFt támogatást kap az önkormányzat.
Jelenleg a pályázat a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumok
megküldésénél tart. Ennek részeként az eredeti képviselő-testületi határozatot módosítani kell
a csökkentett összegnek megfelelően. Így a 115/2008. képviselő-testületi határozat
visszavonása indokolt, valamint az új határozat meghozatala szükséges.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozati javaslat szerint
támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a
turisztikai attrakciók elérése érdekében a Történelmi Magyarország közepén, Szarvason”
című, DAOP-2.1.1./E-2008-0013 azonosítószámú, nyertes Európai Uniós pályázatának
megvalósításához a Bíráló Bizottság által megállapított br. 140.284.958,- Ft összköltségű
projekt finanszírozásához az elnyert br. 70.142.479,- Ft összegű, vissza nem térítendő,
csökkentett támogatáshoz br. 70.142.479,- Ft önerőt biztosít az adott évi költségvetésében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
649/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Gyalogtúra
útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a Történelmi
Magyarország
közepén,
Szarvason”
című,
DAOP-2.1.1./E-2008-0013
azonosítószámú, nyertes Európai Uniós pályázatának megvalósításához a Bíráló
Bizottság által megállapított br. 140.284.958,- Ft összköltségű projekt
finanszírozásához az elnyert br. 70.142.479,- Ft összegű, vissza nem térítendő,
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költségvetésében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2008. december 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 115/2008. (II.29.) sz. határozatát
visszavonja, mely a „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése
érdekében a Történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című pályázat beadásáról és a
megvalósításhoz szükséges önerő biztosításáról szól.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
650/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 115/2008.
(II.29.) sz. határozatát visszavonja, mely a „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a
turisztikai attrakciók elérése érdekében a Történelmi Magyarország közepén,
Szarvason” című pályázat beadásáról és a megvalósításhoz szükséges önerő
biztosításáról szól.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Könyvkiadás támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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hogy egy könyv kiadását támogatja a képviselő-testület 200 eFt-al. A könyv Magyarország
településeinek védett természeti örökségeit mutatta volna be. A Kossuth Kiadó Zrt. jelentette
volna meg a könyvet. Sajnos nem gyűlt össze elegendő forrás arra, hogy a könyv megjelenjen.
Így a 200 eFt támogatásról a kiadó lemond. Az augusztusban hozott döntés visszavonása
szükséges.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és előterjesztés
szerint támogatta a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
651/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
443/2008.(VIII.28.) számú képviselő-testületi határozatot visszavonja.
Határidő:
2008. december 18.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gyógy-Termál Kft. támogatási megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Babák Mihály polgármester, Lohr Gyula és Hodálik Pál képviselők távoznak az
ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Jambrik Ramola osztályvezető: Augusztusban született döntés arról, hogy felülvizsgálva a
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. működési kiadásait, gazdálkodását, 20 mFt összegű támogatási
keretet biztosított a képviselő-testület. Ahhoz, hogy a Kft. az évet megfelelően tudja zárni, el
kellett készíteni a Kft-nek egy számítást, hogy elegendő-e a 20 mFt támogatás. Sajnos a
támogatás nem elegendő, mivel a fűtés ágazatban nincs annyi árbevétel amennyit terveztek
mivel enyhe a tél. Így 10 mFt-al több támogatás szükséges ahhoz, hogy az évet null szaldósan
tudja zárni a Kft. Ezen túlmenően a szennyvízbírság nagyobb részét 2007-ben már
szerepeltette a Kft., de a számítások szerint a tényleges kivetéskor ez 5 millió forinttal több. A
támogatási megállapodás úgy módosulna, hogy összességében 35 mFt-ot kapna a Kft.,
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szennyvízbírság többletére.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a könyvvizsgálóval részletes
tárgyalást folytatott annak érdekében, hogy a mérleg és a saját tőke szempontjából is
megfelelő zárás készülhessen el. A korábban megszavazott 20 mFt támogatás mellé 15 mFtos támogatást nyújtana az önkormányzat melynek minden forintja elszámolási
kötelezettséggel kerül átutalásra. Az 5 mFt elsősorban a szennyvízbírságból keletkező
költségek fedezésére szolgál. Amennyiben a szennyvízbírság nem éri el ezt az összeget, úgy
az visszautalásra kerül. A támogatás jogi, pénzügyi és számviteli szempontból megfelelő.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A korábbi döntés módosítása szükséges. A
szennyvízbírságra biztosított összeget vagy igénybe veszi a Kft, vagy nem. Ha nem kerül
felhasználásra, az összeg visszakerül az önkormányzathoz, mivel csak erre lehet felhasználni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által megfogalmazott
módosító határozati javaslat ismertetésére.
Babák Mihály polgármester, Hodálik Pál képviselők visszatérnek az ülésterembe, 12
képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Gyógy-Termál Kft-vel a 409/2008.(VIII.28.)
számú KT. döntés alapján megkötött támogatási szerződését módosítja akként, hogy a
szerződés 1. pontjában lévő keretösszeget 35.000.000,-Ft-ban állapítja meg, melyből
30.000.000,-Ft működésre, 5.000.000,-Ft szennyvízbírság többletkifizetésére kerüljön
elkülönítésre.
Utasítja a jegyzőt a szerződés módosítására, továbbá a 15.000.000,-Ft összegű
többlettámogatás ez évben történő átutalására, valamint előzők költségvetési rendeleten
történő átvezetésére.
Határidő: 2008. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Dr. Demeter László ügyvezető”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
652/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Gyógy-Termál Kft-vel a 409/2008.(VIII.28.) számú KT. döntés alapján megkötött
támogatási szerződését módosítja akként, hogy a szerződés 1. pontjában lévő
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működésre,
5.000.000,-Ft
szennyvízbírság
többletkifizetésére
kerüljön
elkülönítésre.
Utasítja a jegyzőt a szerződés módosítására, továbbá a 15.000.000,-Ft összegű
többlettámogatás ez évben történő átutalására, valamint előzők költségvetési
rendeleten történő átvezetésére.
2008. december 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

TÁMOP-2-2.3/07/2 pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Szarvas Város Önkormányzata a TÁMOP pályázaton
a Berettyó-Körös Térségi Integrált Szakképző Központ létrehozására c. pályázaton 209.313
eFt összegű támogatásban részesült. A pályázat finanszírozási tanácsadói munkák és a
pályázati dokumentumok elkészítésére szerződés került megkötésre a Projektmint Gazdasági
Tanácsadó Kft-vel. A szerződés értelmében a projekt menedzsment díja a sikerdíj összege
7.200 eFt+ÁFA. A projekt menedzsment díjáról a szolgáltató a nyerés hivatalos kihirdetése
után állít ki átutalásos számlát, melynek fizetési határideje 15 nap. A nyertes pályázatról
2008. október 30-án érkezett meg a hivatalos értesítés. A támogatás szerződést az ESZA a
TISZK-el fogja megkötni. A TISZK bejegyzése folyamatban van. Az előterjesztés javasolja,
hogy az összeg megérkezéséig az önkormányzat előlegezze meg a projekt menedzsment
díjának összegét és kössön megállapodást arra vonatkozóan, hogy az összeg megérkezése
után az összeg visszautalásra kerül.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Berettyó-Körös Térségi Integrált Szakképző Központ
Modell létrehozására nyert pályázat 7.200.000,-Ft+ÁFA összegű projektmenedzsment díjat
megelőlegezi, mely összeget a támogatás megérkezése után külön megállapodás alapján
visszautal.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a számla megérkezését követően az összeg
átutalásáról gondoskodjon. Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester,
Dr. Melis János jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
653/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Berettyó-Körös Térségi Integrált Szakképző Központ Modell létrehozására nyert
pályázat 7.200.000,-Ft+ÁFA összegű projektmenedzsment díjat megelőlegezi,
mely összeget a támogatás megérkezése után külön megállapodás alapján
visszautal.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a számla megérkezését követően az
összeg átutalásáról gondoskodjon.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és
átcsoportosítási kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Közgyűjteményi

Intézmény

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A közoktatási intézmény azzal a kéréssel fordul a
képviselő-testülethez, hogy kilyukadt vegyestüzelésű kazánja helyett újat vásárolhasson. Erre
azért lenne szükség, mert a vegyestüzelésű kazán sokrétű tüzelést tesz lehetővé, ezért célszerű
lenne pótolni. A megtakarított pénzösszeg rendelkezésre áll és kérik ennek átcsoportosítását a
felhalmozási kiadások közé.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja az előterjesztést.
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. ”Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye részére 1.257.600,-Ft összegben 1 db vegyes tüzelésű kazán beszerzését
engedélyezi a 2008. évi költségvetésében. A felhalmozási kiadás fedezete az intézményi
megtakarításból, átcsoportosítás útján biztosítandó.
Utasítja a jegyzőt, hogy a legközelebbi rendeletmódosítás során a szükséges
átcsoportosításokat vezesse át.
Határidő: 2009. február 28. Felelős:Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Kohut Andrásné intézményvezető, Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
654/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye részére 1.257.600,-Ft
összegben 1 db vegyes tüzelésű kazán beszerzését engedélyezi a 2008. évi
költségvetésében. A felhalmozási kiadás fedezete az intézményi megtakarításból,
átcsoportosítás útján biztosítandó.
Utasítja a jegyzőt, hogy a legközelebbi rendeletmódosítás során a szükséges
átcsoportosításokat vezesse át.
Határidő:
2009. február 28.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné intézményvezető
Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Felkéri Csasztvan András igazgatót, jelentse be a Tessedik
Táncegyüttes elismerését.
Csasztvan András igazgató: A Tessedik Táncegyüttes a mai napon „a Magyarországi
Kisebbségekért” díjat vett át a Parlamentben. 10 közösség vagy magánszemély részesült
ebben a díjban. Három évvel ezelőtt volt szlovák díjazottja Krupa András, nyolc évvel ezelőtt
pedig Medvegy Pálné igazgató vett át ilyen díjat.
Babák Mihály polgármester: 40 éves a Tessedik Táncegyüttes. Fuzik János úr megtisztelte
az együttest azzal, hogy felterjesztette erre a díjra. Jó volt ma ott szarvasinak lenni. A 40 év
komoly munkával telt el. A világ számos pontján vendégszerepeltek és vitték a város hírnevét.

- 44 Földesi Zoltán képviselő: Valóban jó volt ma szarvasinak lenni a parlamentben. Az
ünnepségen résztvett Magyarország szlovák nagykövete, a békéscsabai főkonzul.
Magyarország három első közjogi méltósága tisztelte meg a rendezvényt. A szarvasi gálán
nem tudott résztvenni, így ezúton gratulál a Tessedik Táncegyüttesnek.
Kiszely Mihály alpolgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat ../2008.(XII.19.) rendelete a 2008. évi
költségvetésről szóló 4/2008.(II.22.) rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ebben az évben az utolsó teljes körű rendelet módosításra kerül sor.
A változások minden költségvetési sort érintik. A 8. sz. mellékletből látható, hogy a rendelet
módosítás a költségvetés főösszegét 4.794.631 eFt-ban határozza meg. Az emelkedés összege
az utolsó negyedévben 158.925 eFt. Néhány nagyobb, kiemelést érdemlő bevétel: Az
önkormányzat működési bevétele összességében 76.929,-eFt-al növekedett. Ebből
legnagyobb tétel, 45 mFt a betétkamat növekedés. Az eredetileg 90 mFt összegben tervezett
kamatbevétel sokkal magasabb szinten, 135 mFt összegben teljesül. Ezen túlmenően a
Vízművek Zrt-től 15.106 eFt érkezett a bérleti díj ellentételezéseként. A költségvetési
támogatás összesen 35.371 eFt-al növekedett. Ebből legjelentősebb az egyes jövedelempótló
támogatások emelkedése 24.140 eFt összege valamint további egyszeri bérkiegészítés
kapcsán 10.879 eFt. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek emelkedése 22.274 eFt, melyből
a legnagyobb tétel, 15.820 eFt a lejárt államkötvény összege.
A kiadási előirányzatok az előírások szerint rendezésre kerültek. A felhalmozási kiadások
összesen 65.381 eFt-al növekedtek. Ebből két tételt szükséges kiemelni. Az egyik a volt KISZ
üdülő ellenértékének 35 mFt-os összege, a másik pedig a fejlesztési célú tartalék közel 30
mFt-os emelkedése. A rendelet-tervezet a továbbiakban sem tartalmaz sem működési sem
felhalmozási célú hitelfelvételt. A 2008. évi költségvetést érintően jövő év februárjában még
egyszer sor kerül rendelet módosításra mely egyrészt az állami bevételeket szerepelteti,
másrészt pedig kibocsátásra került december 16-án egy 1 milliárd forint összegű kötvény
aminek szerepelni kell a rendeletben.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Népjóléti
Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.

- 45 Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A könyvvizsgáló és a belső ellenőr jelentése is rendelkezésre állt. Mindketten elfogadásra
javasolják a rendelet módosítást. Minden előirányzat változás, módosítás indokolt, illetve a
megfelelő dokumentumokkal alátámasztott. A belső ellenőr megjegyezte, hogy a közoktatási
intézmény szöveges indokolása lehetne bővebb. Legközelebb már ilyen indokolást készít az
intézmény.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és 5 igen szavazattal elfogadásra javasolta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatja az előterjesztést.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 38/2008.(XII.19.) rendelete a 2008. évi költségvetésről
szóló 4/2008.(II.22.) rendelet módosításáról
2.) napirendi pont napirendről levéve
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete a háziorvosi
körzetekről szóló többször módosított 10/2002.(V.24.) rendelet
módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző

- 46 Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A rendelet módosítására egyrészt technikai okokból
kerül sor. A korábban elfogadott rendeletnél egy melléklet lett felsorolva, holott a 7
háziorvosi, 3 gyermekorvosi, 4 fogorvosi körzet mindegyike külön mellékletben szerepel. Ezt
követően jelezték a háziorvosok, hogy a körzethatárokat módosítani kívánják, mivel azt a
gyakorlatot folytatják ami a rendelet módosításban szerepel. A kiosztott anyagot kell
megtárgyalni melyben mindkét téma átvezetésre került.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és előterjesztés szerint
elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A módosított rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja a
Szarvasi Önkormányzat 39/2008.(XII.19.) rendeletét a háziorvosi körzetekről
szóló többször módosított 10/2002.(V.24.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete az
adósságkezelési
szolgáltatásról
szóló
többször
módosított
8/2005.(IV.22.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A rendelet módosítás oka, hogy az adósságkezelési
támogatásnál az egy főre jutó jövedelmet figyelembe kell venni. Az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének jelenleg 150%-a, egyedülálló esetében pedig 200%-a.
Gondolva arra, hogy a 2009. évben a nyugdíj befagyasztásra kerül, javasolja az előterjesztés
150 %-ról 200 %-ra, illetve 200 %-ról 250%-ra emelni a jövedelemhatárt. Ebben az évben 7-8
család került elutasításra a jövedelemhatár miatt. A pénzügyi forrást áttekintve a szociális és
családvédelmi keretnél maradvány jelentkezik. A jelenlegi keretet a 2009. évi költségvetési
koncepcióba is beemelte a képviselő-testület. Így a pénzügyi forrás biztosított. Az
önkormányzat szociálisan érzékeny, 8-10 családot lehetne még segíteni. A közmű tartozások
kiegyenlítésére szolgál a pénz melynek 90%-át az állam adja, 10 %-át az önkormányzat.
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valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a
rendelet módosítást. A rendelet módosítást támogatta a bizottság, hiszen ezáltal többeknek
lesz lehetősége a szolgálatot igénybe venni. Így több áramlik a városba a nehéz helyzetben
lévő családok támogatására. A támogatás nagy része állami forrásból megoldható. A
polgármesteri hivatal és a családsegítő szolgálat is garancia arra, hogy valóban rászoruló
családok részesüljenek a támogatásban. Mindig van aki megpróbál visszaélni, de alapos,
körültekintő döntések születnek.
Babák Mihály polgármester: Öt állampolgár át akarta verni a hivatalt, a bizottságot valótlan
adatok közlésével. Ezért büntető feljelentést kell tenni.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja a
A Szarvasi Önkormányzat 40/2008.(XII.19.) rendelete az adósságkezelési
szolgáltatásról szóló többször módosított 8/2005.(IV.22.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési
adóról szóló többször módosított 13/1991.(XII.16.) rendelet
módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítását egyrészt a helyi
adókról szóló többször módosított törvény 2009. évi változásai indokolják. Ezek a
rendelkezések változatlan tartalommal kerültek be a rendelet-tervezetbe. Másrészt a kialakult
globális pénzügyi-gazdasági válság helyi kihatásainak mérséklését célzó, a helyi
vállalkozások életben maradásának elősegítése érdekében kíván az önkormányzat két
javaslatot előterjeszteni a képviselő-testületnek továbbgondolásra. Az első az adó mértékének
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adóalapot meg nem haladó vállalkozások számára. A javaslat az önkormányzat
gazdálkodására kihatással van. Az adó mértékének csökkentése minden Szarvason
székhellyel, telephellyel rendelkező vállalkozásra kiterjedne a vállalkozási formától és annak
méretétől függetlenül. Az adó mértékének 1 bázisponttal való csökkentése a 2008. évre előírt
485.444 eFt összegű adó ismeretében 24.272 eFt bevétel elmaradást jelentene az
önkormányzati gazdálkodás számára. A helyi iparűzési adóról szóló törvény az
önkormányzatok számára szigorú rendelkezéseket ír elő a vállalkozásoknak helyi adóban
történő kedvezmény illetve mentesség biztosítására. A 2,5 millió Ft adóalapot meg nem
haladó vállalkozásokat lehet kedvezményben, mentességben részesíteni. A mentesség
biztosítása 2009. évre várhatóan 674 vállalkozót érinthet 12.455,-eFt fizetendő adóösszegben.
Az adómérték csökkentése, a mentesség biztosítása összesen 36.727 eFt adóbevétel
elmaradását eredményezné.
Babák Mihály polgármester: Valamivel megpróbál az önkormányzat hozzájárulni, hogy
kevesebb teher érje a helyi gazdaságot. A 2009. évi állami költségvetés a helyi iparűzési adó
emelkedésével számol. Így most csökkenne a mértéke 1 bázisponttal. A Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság módosító javaslata kiosztásra került. Minden forintra szükség van, de
gesztus értékű, ha az önkormányzat együtt érez a helyi gazdaság problémáival. A pénz is
hiányzik a kasszából, hiszen ennyivel kevesebbet lehet elkölteni ha a 2008. évi szinten termel
a szarvasi gazdaság. Kevesebbet fog beszedni az önkormányzat, így jelezve, hogy szolidáris a
helyi gazdasággal szemben. Kérdés, hogy megmarad-e a bázis 2009-re.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és
Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság tagjai között volt a Békés megyei Kereskedelmi és Iparkamara
elnöke és több vállalkozó aki ebben a szektorban mozog és látja a változásokat. A rendelettervezetet a bizottság elfogadásra javasolta. Az adómentesség mértékét külön megvitatta a
bizottság. A tervezet azt tartalmazza, hogy adómentes legyen az a vállalkozó akinek az
adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ez 674 szarvasi vállalkozót érint. 1600
vállalkozás működik. A bizottság egyhangúlag támogatta az adómentesség biztosítását akkor
ha az adó alapja nem haladja meg a 2,5 millió forintot. Ez 12.455 eFt kiesést jelent az
önkormányzat költségvetéséből. A 2%-ról 1,9 %-ra történő csökkentés esetében már
megosztott volt a bizottság. A korábbi években mindig volt ideje az önkormányzatnak és a
képviselő-testületnek a helyi adórendeletek módosítására felkészülni, azokat megtárgyalni,
megfontolni. A változások az utolsó pillanatban jelentek meg. Az Alkotmánybíróság bizonyos
pontokat már meg is semmisített. Az adóhatóság rugalmas, vállalkozó barát, ennek is
köszönhető a jó adófizetési morál. A bizottság 1 igen és 4 tartózkodás mellett a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság hatáskörébe utalta, kérve a költségkihatások megvizsgálását. Az egy
bázisponttal való csökkenés további 24 mFt kiesést jelent. Már most jelentkezik bevétel kiesés
a vállalkozásoknál, tehát a bázis jövőre nem az lesz amivel jelenleg számolni lehet.
Felvetődött, hogy az önkormányzatnak év közben is lehetősége van adót csökkenteni. Az
építményadó esetében is élt az önkormányzat ezzel a lehetőséggel.
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árbevétele. A legkisebb vállalkozások a legsérülékenyebbek. Fontos, hogy a munkahelyek
miatt valaki megtartsa a vállalkozását. A felső határból, a 2%-ból történne a jelzés értékű
csökkentés. Ez is jelentős összeget jelent a város kasszájában. Ezt vállalni kell, mert a 670
adóalany nagyon fontos a város életében.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint javasolja
elfogadásra.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Felmerült,
hogy a későbbiekben a nagyobb adózóknál is lehetne engedményt tenni.
Babák Mihály polgármester: Kizárt, mert minden fillér ki van számolva. A csökkentés is
hosszú vajúdás, komoly bizottsági munka eredményeként került beterjesztésre.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra
javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság már ismerte a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság azon döntését, hogy nem
tudtak igazán tűlőre jutni a kedvezmény vonatkozásában. A bizottság komoly számításokat
végzett és megnézte, hogy milyen lehetőségek vannak. Nem 1,9 % hanem 1,95%-ra javasolta
a bizottság csökkenteni. Így gesztus értékű, de az egész adózó kört egy évre vonatkozóan
bizonyos mentességben és kedvezményben lehet részesíteni. A 0,5% pontos csökkentés 12
mFt adókiesést jelent a 2008. évi bázisszinten számolva. A két kedvezmény 22 millió forintot
jelent. Azért javasolja a bizottság megfontolásra az 1,95 %-ra való csökkentést, mert az
előkészítés során még nem volt ismert az Alkotmánybírósági határozat mely szerint az
építményadó rendeletet nem kell módosítani. Ott szeretett volna a képviselő-testület az összes
vállalkozónak kedvezményt adni. E helyett itt kerülne megadásra a kedvezmény.
Babák Mihály polgármester: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító javaslatát
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
javaslatát 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A rendelet-tervezetet a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
módosító javaslatának megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja

- 50 A Szarvasi Önkormányzat 41/2008.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról
szóló többször módosított 13/1991.(XII.16.) rendelet módosításáról
6.) napirendi pont: Napirendről levéve
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete az
Építményadóról szóló többször módosított 31/2004.(XII.17.) rendelet
módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzat megpróbál forrásokat teremteni a város
fejlődéséhez. Ehhez a bevételeket is hozzá kell igazítani. Az önkormányzat szakmai
tekintéllyel bíró szakemberei komoly vitába keveredtek az adórendeletek kapcsán.
Mindannyian megpróbálták a lehető legjobbat kihozni.
Miután az Alkotmánybíróság alkotmány ellenesnek nyilvánította a helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvénynek az építmények számított érték alapú adóztatását, ezért a 6.) sz. napirendi
pont tárgyalása oka fogyottá vált, ahol az önkormányzat által biztosított kedvezmények,
mentességek új alapokra történő helyezése került a rendelet-tervezetbe. Ugyanakkor indokolt
az abban szereplő javaslat megtárgyalása és annak e rendeletbe történő beillesztése. A
módosítás lényege, hogy a törvényben biztosított mentességeken felül csak az egyedül álló
65. életévét betöltött magánszemélyeket részesíti mentességben abban az esetben ha a
tulajdonukban lévő egy lakóingatlan állandó bejelentett lakhelyül szolgál. E szerint a rendelettervezet 1.§ adómentesség fejezetének 4.§ /2/ bekezdése az alábbiak szerint módosulna:
Mentes az építményadó alól a szükséglakás, a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi
illetve nevelési oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség, a költségvetési szerv vagy
egyház tulajdonában lévő építmény, az ingatlannyilvántartási állapot szerint állattartásra vagy
növénytermesztésre szolgáló épület vagy az állattartáshoz, növénytermesztéshez kapcsolódó
tárolóépület (istálló, üvegház, műtrágya tároló) feltéve, hogy az épület az adóalany rendeltetés
szerű állattartási, növénytermesztési tevékenységéhez kapcsolódóan van használva. Mentes
továbbá az önkormányzat döntése alapján a magánszemély adómentesség igénybevételére
jogosult a tulajdonában lévő 1 lakóingatlana után mely állandó, bejelentett lakhelyül szolgál
abban az esetben, ha az egyedülálló és a 65. életévét betöltötte. Azért javasolja a módosítás
elfogadását mert szociális és jövedelmi viszonyok alapján, feltétel nélkül biztosított
adókedvezmény mentesség nem méltányos döntés a kedvezmény igénybevételére nem
jogosult lakossággal szemben. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi törvény alapján a jegyző
dönt a törvényi feltételek fennállása esetén a fizetési könnyítésről, vagy adó mérsékléséről.
Így a tényleges vagyoni és jövedelmi helyzet segíti a kedvezmény és mentesség elbírálását. A
bevallás határidejét 2009. március 31. napjával javasolja, mivel a megküldött
nyomtatványokat az adózók e határidővel tudják biztonsággal visszajuttatni.

- 51 Babák Mihály polgármester: Ha az új számított érték alapú rendeletet lehetne elfogadni
akkor ezt törölni kellett volna. Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és javasolta a törvényi rendelkezésekben szereplő mentességek megadását. Ezzel nem szűnik
meg a korábbi mentesség, hogy a jövedelmi viszonyok alapján valaki ne kaphatna
mentességet. Ez nem automatikusan fog járni hanem a hivatal jegyzőjéhez lehet kérelemmel
fordulni. Az adózás rendjéről szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően kérni lehet a
mentességet illetve kedvezményt. A benyújtott adatlapok alapján amennyiben jogosult valaki
erre, úgy megkapja a mentességet.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az érték arányos tervezetet
tárgyalta ami nagyon jó elképzelés. Felmerült a mentesség is, ahol a bizottság a c.) változatot
támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság szintén az új típusú rendelettervezetre helyezte a hangsúlyt. A bizottság azt támogatta, így ez a tervezet nem került
megtárgyalásra.
Felhívja a figyelmet a fogalmazásbeli különbségre az egyedülálló és 65. életévét betöltött
személyekre vonatkozóan. Az eredeti előterjesztésben abszolút szerkezetű mentesség
szerepelt. A jelen fogalmazás szerint az önkormányzat döntése alapján a magánszemély
adómentesség igénybevételére jogosult a tulajdonában lévő egy lakóingatlana után, amely
állandó bejelentett lakóhelyéül szolgál abban az esetben ha egyedül álló és 65. életévét
betöltötte. Ez azt jelenti, hogy nem abszolút módon jár, hanem csak abban az esetben ha kéri
és igazolja a feltételeket.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság értesült az Alkotmánybíróság döntéséről.
A bizottság felfüggesztette a tárgyalást és a képviselő-testületre bízza a döntést.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság az érték
alapú tervezetet tárgyalta amit az Alkotmánybíróság alkotmány ellenesnek minősített.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság figyelembe vette az Alkotmánybíróság
döntését. A bizottság nem foglalkozott mélyebben a tervezettel.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Nem volt idő a vállalkozókkal, a lakossággal egyeztetni.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító javaslatát szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
javaslatát 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.

- 52 Babák Mihály polgármester: Az elfogadott módosító javaslatnak megfelelő rendelettervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 42/2008.(XII.19.) rendeletét az Építményadóról szóló
többször módosított 31/2004.(XII.17.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete a Luxusadóról
szóló 11/2006.(III.31.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Luxusadóról szóló rendelet hatályon kívül helyezése vált
szükségessé, mivel az Alkotmánybíróság a 444/B/2006. sz. határozatával mely 2008.
december 15-én kelt, megállapította, hogy a Luxusadóról szóló 2005. évi törvény egésze
alkotmány ellenes ezért azt a határozat kihirdetése napjával - 2008. december 15. megsemmisíti.
Babák Mihály polgármester: A rendelet hatályon kívül helyezését szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 43/2008.(XII.19.) rendeletét a Luxusadóról szóló
11/2006.(III.31.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
9-11.) napirendi pontok: Az ülés elején, a bejelentések előtt kerültek megtárgyalásra.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2008.(XII.19.) rendelete az ivóvíz-ellátási
és szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott
szennyvízkezelés és tisztítási díjának megállapításáról és a szolgáltatás
egyes kérdéseiről szóló többször módosított 37/2004.(XII.17.) rendelet
módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző

- 53 Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi előadót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi előadó: A 37/2004. önkormányzati rendelet tartalmazza a
2008. december 31-éig hatályos ivóvíz, illetve szennyvíz szolgáltatási díjakat. Miután az
önkormányzatnak feladata, törvényi kötelezettsége, hogy 2009. január 1-től is rendelkezzen a
város hatályban lévő vízdíjjal, szennyvízdíjjal, ezért szükséges a rendelet megtárgyalása és
elfogadása. A Békés Megyei Vízművek Zrt. megküldte a 2009. január 1-től elfogadásra
javasolt díjjavaslatát. Miután ezt a javaslatot azon együttműködési szerződés, üzemeltetési
szerződés, illetve díjképzési szabályzat alapján állították össze amit az önkormányzat nem
fogadott el és nem írt alá, ezért nem volt jogalapja ezen díjjavaslat előterjesztésének. A
szolgáltatóval további tárgyalásokra kerül sor. Várhatóan 2009. februárjától, esetleg
márciusától sor kerülhet a 2009. évi ivóvíz, illetve szennyvíz díjak elfogadására. Addig a
jelenleg hatályban lévő ivóvíz és szennyvíz díjak maradnának hatályban. A rendelet
mindaddig hatályban marad amíg új díjat nem sikerül elfogadni.
Babák Mihály polgármester: Vannak elszámolatlan tételek melyek az árra is kihatással
vannak. Az alapdíj nélküli víz és csatornadíj szolgáltatásról lehetne vitatkozni. Először azt
mondták, hogy csak egy tarifa lesz, a képviselő-testület pedig kérte az alapdíj nélküli tarifa
kidolgozását is. Kidolgozták, de elég bonyolultnak tűnik, nem tárgyalható, összehasonlítható.
Amennyiben emelkedni fog a víz és csatorna szolgáltatás díja az visszamenőleg január 1-től
fizetendő. Megpróbál a város minél mérsékeltebb árakat kiharcolni. Az új rendelet
megalkotásáig a 2008. évi tarifa szerint kell fizetni. A rendelet megalkotása után
visszamenőleg kell kifizetni a díjat.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének, megalkotja a
A Szarvasi Önkormányzat 44/2008.(XII.19.) rendeletét az ivóvíz-ellátási és
szennyvíz-elvezetés szolgáltatás díjainak, a szippantott szennyvízkezelés és
tisztítási díjának megállapításáról és a szolgáltatás egyes kérdéseiről szóló
többször módosított 37/2004.(XII.17.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

Alkotmány utcai sportcsarnok ügye
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

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

- 54 Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság is tárgyalta az Alkotmány utcai sportcsarnok üzemeltetésével kapcsolatos
kérdést.
Mindkét bizottsági ülésen konszenzus volt arra vonatkozóan, hogy a 460/2007.(X.18.)
képviselő-testületi határozatot javasolják a testületnek visszavonni azzal, hogy az Alkotmány
utcai sportcsarnok üzemeltetési költségeire vonatkozó egyeztetésre a 2009. évi költségvetési
egyeztető tárgyalások keretében kerüljön sor.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 460/2007.(X.18.) számú határozatát
visszavonja, továbbá dönt arról, hogy az Alkotmány utcai Sportcsarnok jövőbeni üzemeltetési
költségeire vonatkozó egyeztetésre a 2009. évi költségvetés egyeztető tárgyalása keretében
kerüljön sor. Határidő: 2009. február 28. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető.”
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:
655/2008.(XII.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
460/2007.(X.18.) számú határozatát visszavonja, továbbá dönt arról, hogy az
Alkotmány utcai Sportcsarnok jövőbeni üzemeltetési költségeire vonatkozó
egyeztetésre a 2009. évi költségvetés egyeztető tárgyalása keretében kerüljön sor.
Határidő:
2009. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző,
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen a következő előterjesztések kerülnek megtárgyalásra:
1.) Haluska János és neje kérelme jelzálogjog bejegyzés ügyében
2.) Zsibrita-Fecske Pál és neje kérelme
3.) Bankó József Szarvas, Somogyi u. 39. szám alattilakos fellebbezésének elbírálása
4.) A KOMÉP Kft, a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. felügyelő bizottságának megválasztása
5.) „Szarvas Városért” kitüntetés adományozása
6.) „Szarvas Városért” kitüntetés adományozása
7.) Képviselői javadalmazások felülvizsgálata
8.) Jutalmazás

- 55 Babák Mihály polgármester: A város polgárainak áldott karácsonyt, boldog új évet kíván.
Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály sk.
polgármester

Dr. Melis János sk.
jegyző

Hitelesítők:
Lázár Zsolt sk.
képviselő

Írásba foglalva: 2008. december 23.

Rejtő József sk.
képviselő

