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Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 14 képviselő van jelen.
Megkérdezi, ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.
A jegyzőkönyv hitelesítését Gombár Györgyné és Dankó Pál képviselők vállalják.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét szavazásra bocsátja.
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szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2009. évi költségvetés
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelettervezete a 2008. évi költségvetési törvény, a város költségvetési koncepciójában foglaltak,
valamint az intézményekkel lefolytatott tárgyalásokon megfogalmazottak szerint került
meghatározásra.
A 2009. évi költségvetés tervezete a második fordulóra mind bevételi mind kiadási oldalon
4.737.585 eFt összegben készült el.
Az előirányzatoknál az első fordulóhoz képest jelentős változás, hogy beépítésre került a
Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás költségvetése 150.318 eFt összegben.
Az intézményi működési bevételek előirányzata 364.405 eFt, melynek összege az első
fordulóhoz viszonyítva nem változott.
Az önkormányzat sajátos bevételeinek előirányzata 1.113.940 eFt. Az összeg szintén
megegyezik az első fordulóban előterjesztett számokkal.
Az önkormányzati támogatások előirányzata 1.034.557 eFt, az első fordulóban szerepeltetett
előirányzattal egyező.
A felhalmozási és tőkejellegű bevétel előirányzata 25.000 eFt, ami 15.000 eFt
vagyonértékesítésből és 10.000 eFt osztalék bevételből származik, az első fordulóval
megegyező előirányzattal.
A támogatás értékű pénzeszköz átvétel előirányzata 143.059 eFt, melyből 128.059 eFt
működési jellegű, 15.000 eFt pedig felhalmozási jellegű. A változás az első fordulóhoz képest
112.297 eFt, mely összeg az utólag beépített Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
pályázaton nyert támogatásával egyező összeg.
A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 39.021 eFt. Az összeg 38.021 eFt összeggel
növekedett, szintén a Társulás részére beépített szakképzési támogatás összegével.
A kölcsönök előirányzata 17.603 eFt. Ennek összege teljesen megegyezik az első fordulóban
meghatározottal.
Pénzforgalom nélküli bevételként 2.000.000 eFt összeg került betervezésre a két kötvény
maradványának átfordításával az első fordulóval megegyező tartalommal.
2009-ben finanszírozási bevétel nem került megtervezésre.
A működési kiadások előirányzata 2.484.921 eFt. Az első fordulóhoz képest növekedés és
csökkenés is van. Nő a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás kiadásaival és
csökken a Polgármesteri Hivatal kiadásainál az első fordulóval egy időben hozott döntések
miatt.
Személyi juttatásokra a második fordulóra 1.101.125 eFt összeg került tervezésre. A tervezés
során a Szakképzési Társulás miatt nőtt 29.990 eFt összeggel a kiadás, azonban a képviselői
tiszteletdíjakra vonatkozó rendelkezések következtében a Hivatalnál csökken a kiadások
összege összesen 7.870 eFt összeggel.
A munkaadói járulék előirányzata 358.879 eFt. Ez az összeg 6.227 eFt összeggel magasabb
mint az első fordulóban e sorra tervezett előirányzat. A változást itt befolyásolja a Társulás
beépítése miatti 8.510 eFt növekmény, illetve a tiszteletdíj átrendezés miatti 2.283 eFt
csökkenés.
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fordulóban ennél 27.247 eFt összeggel több szerepelt. A csökkenés oka elsődlegesen az, hogy
a közfeladatokat ellátó KOMÉP Kft. ez évtől a közfeladatokra vonatkozóan nem számlát állít
ki, hanem egyösszegű támogatást fog kapni utólagos elszámolással. Így tehát meg lehet
takarítani az Áfa összegét.
Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott.
A támogatás értékű pénzeszköz átadás előirányzata 40.167 eFt. Az első fordulóhoz képest
emelkedett 7.200 eFt összeggel a Társulás továbbadási kötelezettségével.
A működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 172.246 eFt lett. Itt a legjelentősebb a
változás, mivel a KOMÉP feladatok dologi kiadásai erre a sorra kerültek át.
A szociális ellátás előirányzata 76.404 eFt, az első fordulóhoz képest nem változott. A
tervezett kamat kiadások előirányzata 135.000 eFt, mely az első fordulóban is szerepelt.
A felhalmozási kiadások előirányzata 2.150.797 eFt-ra változott, a növekedés 50.460 eFt. Ez
a kiadás ugyancsak a Szakképzési Társulást érintően jelentkezik.
A fejlesztési kiadások előirányzata 39.586 eFt. A növekedés 10.736 eFt, a Társulás
pályázattal összefüggő tételei miatt. A támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás
előirányzat 40.716 eFt lett, itt a többlet 38.021 eFt. Szintén a Társulásnál betervezett, a
vállalkozók által szakképzésre befizetett támogatások továbbadása a társulásban részvevő
oktatási intézmények részére.
A tartalék előirányzata növekedett 1.703 eFt összeggel ami az átcsoportosítások és többlet
kiadások rendezése következtében jelentkező megtakarítás.
Hiteltörlesztésre a finanszírozási kiadások között 101.867 eFt összeg került tervezésre az első
fordulóval megegyezően.
Az önkormányzati létszámnál is változás történt a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulást érintően.
Az első fordulós tárgyaláshoz képest valamennyi változás az időközben megalakult
Szakképzés Szervezési Társulás miatt következett be.
Babák Mihály polgármester: Kéri a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket.
Cziglészki Mihályné állampolgár: Az egész országban mérhetetlen tájékozatlanság van.
Nem tudja, hogy a rendszerváltáskor eszébe jutott-e valakinek, hogy elmagyarázza, merre fog
tartani az ország. Most a kapitalizmus felé szeretne haladni az ország. Sokan nem tudják,
hogy mik a kapitalizmus jegyei. Az uniós csatlakozáskor sem magyarázták el az embereknek,
hogy mi történik. Sokan azt hitték, hogy jön a mézzel folyó kánaán. Ez nem jön. Nagy volt a
szociális háló és most ezt továbbra is mindenki elvárja. Nem gondolnak arra, hogy nincs
ingyen ebéd. Gondolkodtak-e azon a képviselők, hogy mit lehetne tenni a lakosság
tájékoztatása érdekében. Tájékoztatni kellene a lakosságot arról, hogy mit miért tesznek. A
deviza kölcsönöket is információ hiányában vették fel az emberek. Arra tanították, hogy
„addig nyújtózkodj amíg a takaró ér!” Mindenért meg kellett dolgoznia. Többen azt mondják,
hogy nem kell dolgozni, szórakozni kell és felvenni a szociális juttatásokat. Ez a továbbiakban
nem így fog működni. Az országban lévő polgármesteri hivatalok nem úgy működnek mint
Szarvason. Itt a polgármester, a képviselő-testület odafigyel arra, hogy a bevételek a
kiadásokkal összhangban legyenek.
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nyilvánosság előtt megbeszélni. A képviselő-testület megpróbál kihasználni minden
lehetőséget. Ha valahol úgy érzik a polgárok, hogy nem megfelelő, akkor szóljanak. A város
vezetése megpróbálja érthetőbben megfogalmazni, megértetni. Várost, közösséget úgy lehet
építeni, hogy a szándékot meg kell értetni egymással és minél több segítő társat kell szerezni.
Földesi Zoltán képviselő: Cziglédszki Mihályné olyan dolgot hozott szóba amivel tíz és
százezrek, sőt milliók találkozhatnak. A választ minden magyar állampolgárnak magának kell
megadni. Úgy gondolja, hogy 2009/2010-ben az élet megoldja azt amit a rendszerváltást
követően egyetlen kormány sem tudott. Most „esik le a tantusz” a társadalomnak. Ez a meccs
az állampolgárok élete. Ha valaki elrontja akkor el van rontva. Igen, azt tanították, hogy addig
kell nyújtózkodni amíg a takaró ér. Korosztályonként más-más választ lehet ezekre az
ügyekre adni. Ha nem biztos valakinek a munkája akkor nem kellene beleugrani több
százezres kölcsönbe, LCD tv-t venni azért, mert a szomszédnak is az van. Az állampolgárok
jelentős része most szembesül azzal, hogy kő kemény világ van. Jogos a kérdés, hogy kinek
kell ezt megmagyarázni. A szülőnek a gyereknek. Nem kellene neki mindent megadni mert
kezelhetetlenné válik. A szülők sokasága panaszkodik. A gyerekvállalás nem csak az
örömszerzés fázisáig tart, hanem fel is kell nevelni. Nevelni kell az életre, a tanulásra, a
munkára, a teljesítményre. A mai világban nem adnak semmit ingyen, mindennek ára van. A
kérdés az, hogy erről egy város vezetése tud-e őszintén beszélni. Szarvas városban nem folyik
az ami a parlamentben. Nem hajlandó fordítva ülni a lovon. Ebben a városban a képviselők
igyekeznek információt szerezni, előre látni néhány lépéssel. Mindenért meg kell dolgozni
ami egy városnak sikere, ami egy város vezetésen múlik. Ma nagyon sokat csodálkozva
néznek a világra, pedig lehetett tudni korábban is, hogy az élet kemény, mindenért meg kell
küzdeni. Az elmúlt időszakban a város nem volt kedvező helyzetben földrajzi helyzetéből
adódóan sem. Reméli, hogy ezek a hátrányok előbb-utóbb kiegyenlítődnek. Most a középső
régióban vannak óriási gondok, hiszen ezrével bocsátják el a nagy ipari vállalkozások
munkásait. Ez a régió ezen már túl van. Naponta keresik elhelyezkedési gondokkal. Sajnos
nagyon nehéz elhelyezkedni. Lehet, hogy másik szakmát kell tanulni, átképzést kell vállalni,
vagy ingázni kell ha el akarja tartani valaki a családját. Nehéz eligazodni, ebben kell segíteni
a közéleti embereknek, a politikusoknak. A város költségvetése igyekszik megfelelni az
elvárásoknak. Minden forint helyét meg kell nézni. A város polgárai biztosak lehetnek abban,
hogy a képviselő-testület oly módon próbálja vezetni a várost ami az itt élők biztonságát
szolgálja.
Babák Mihály polgármester: Szarvason várospolitizálás van és nem politizálás. A nagy
politikának a város határain kívül kell maradni. A rendszerváltás azt jelentette, hogy
autonómia, önrendelkezés van. Ez a fejlődést jelentette. El lehet gondolkodni azon, hogy a
rendszerváltás mit hozott a hétköznapi ember számára. Biztos, hogy illik gondolkodni, tanulni
és mindent meg kell tenni azért, hogy a gyerekek mindent megértsenek a világból. Vitatható,
hogy a rendszerváltásra ki mennyire volt felkészült. Sokan mondják, hogy „nem ilyen lovat
akartak”. Lehet arról gondolkodni, hogy hogyan lehet jobban csinálni az ország dolgát, de ez
nem ennek a fórumnak a feladata. Az uniós csatlakozáskor voltak akik a kánaánt jósolták és
voltak szkeptikusak is. Személy szerint úgy gondolta, hogy ott is dolgozni kell, nem hull
semmi az emberek ölébe. Voltak illúziók amit a médiumok tápláltak az emberekbe. Ezzel le
kell számolni. Felelős döntést kell hozni a munkahelyen a családban. A képviselő-testület azt
választotta, hogy minden városi ügyet kitárgyal, megbeszél a nyilvánosság előtt.

-5Fontos kérdés, hogy kinek kell megtanítani az országot arra, hogy az új évezredben másként
kell gondolkodni mint előtte 40-50 évig.
Meg kell küzdeni olyan hétköznapi gondokkal is manapság, hogy az idős ember ne engedjen
be ismeretlen embert aki mondva csinált indokkal becsenget és kirabolja vagy becsapja.
Helyes dolognak tartja az unióhoz való tartozást, hiszen kívül mindig csak a rövidebbet
sikerült húzni. Sajnos akkor lett az ország kapitalista amikor a kapitalizmussal gond van,
akkor lett uniós tagállam amikor az unióval is gond van és akkor akarják bevezetni az eurót
amikor az összedől. Lehet, hogy fáziskésésben van a politikai közgondolkodás. A város
megpróbálta megkeresni azokat a lehetőségeket melyeket számára az unió biztosít. A
városban végrehajtott fejlesztések jelentős uniós forrásokból valósultak meg. A város
mindenre pályázik, mindennel próbálkozik mert az esélyt nem lehet kihagyni. A képviselőtestület fogadó kész minden ötletre, tanácsra. Az ország sem tartana itt ha betartották volna
azt a közmondást, hogy „addig nyújtózkodj amíg a takaró ér”. Ezt a szabályt mindenkinek
meg kellene jegyezni az élet minden területén. Tudni kell, hogy a túlnyújtózás milyen
felelősséggel jár és milyen veszélyekkel kecsegtet. A város hosszú évek óta addig
nyújtózkodik ameddig a takarója ér. Amikor túlnyújtózkodik akkor tudja, hogy azért teszi
mert többlet pénzt lehet szerezni. A városnak is van hitele aminek meg van a maga veszélye.
Két milliárd forintnyi kötvény került kibocsátásra. Nem hagyhatja ki a város azt a lehetőséget,
hogy ezt a pénzt ne tízszerezze meg. Szarvas Város Képviselő-testülete úgy gondoskodott a
pályázati lehetőségek önerejéről, hogy akár 50-100 milliárd forintot is be tud építeni. A
megpróbáltatásokra is fel kell készülni. Nem eső után kell köpönyeget venni. Ha meg kell
lépni valamit azt ma meg kell tenni. Ha valahol szűkíteni kell mert nincs annyi lehetőség
akkor azt ma kell megtenni és nem két év múlva amikorra a dolog elfekélyesedik. Volt
időszak amikor két óvodát és egy iskolát be kellett csukni, meg kellett válni kollégáktól. Meg
kellett tenni mert másként nem lehetett volna működtetni a várost. A város nem tart luxus
dolgokat, holott szereti az újat, a korszerűt, a jót. Néha a korszerű az olcsóbb, a javítgatás
többe kerül mint az új megvásárlása. A beruházások során a város hosszú távra gondolkodik,
XXI. századi akar lenni, mindenben megcélozza a legjobbat, legkorszerűbbet,
leggazdaságosabbat. Hol sikerül, hol nem, de törekedni kell arra, hogy minél több sikerüljön.
Mindenki felelős a saját életéért. Kérdezni, olvasni, tanulni kell. A képviselő-testület nem
erőlteti senkire a véleményét. Közbiztonság tekintetében nincs a város kezében a karmesteri
pálca. A rendőrség szidásával semmi nem oldódik meg. Meg kell próbálni érdekeket
képviselni és megbecsülni a rendőröket. Meg kell tenni mindent azért, hogy megbüntettessék
és kiközösíttessék az aki a polgárok életét megkeseríti. A jogegyenlőség nemcsak az
alkotmányban van meg hanem a hétköznapokban is meg kell hogy legyen. Sajnos nincs
jogegyenlőség. Van aki az asztalról csak levenni szeret és odatenni soha. Jó lenne ha
mindenki tenne az asztalra és ezután venne. Vagy ha levesz, akkor köszönje meg, hogy
kapott. Ha túl sokat vesznek le akkor a végén csak az asztallap marad mert nincs aki
megtöltse. Évek óta harcol a város azért, hogy néhányak ne segélyből éljenek hanem tisztes
munkából. A törvények nem adtak erre lehetőséget. Bízik abban, hogy ezek a lehetőségek is
feltárulnak a város előtt és törvényesen lehet munkahelyet biztosítani a város állástalan
rétegének. Azon kell lenni, hogy mindenki munkát kapjon, a minimálbért megkeresse. Sajnos
több mint félmillió ember van Magyarországon munka nélkül. Jó lenne ha mindenki aki
jövedelem termelő tevékenységet folytat adózna a városban. Nem mindenki segít abban, hogy
ez így történjen. A képviselők a város közigazgatási határain belül igyekeznek az itt élő 18
ezer emberről gondoskodni. A kistérség ma ülésezett, a költségvetés egyensúlyban van.
Mindent megpróbálnak megtenni azért, hogy kívülről forrásokat sikerüljön szerezni. Jó lenne
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ér”. Könnyű úgy gazdálkodni ha sok pénz van. Lényegesen több ész, rafinéria és munka kell
ahhoz, hogy kevés pénzből sikerüljön túlélni a nehéz éveket. Nagyon sok gond van, szinte
minden képviselő fel tudna sorolni 100-150 pontot amiben cselekedni kellene. Minden
képviselő tudja, hogy mi hiányzik a körzetéből, mit szeretne. El kell fogadni, hogy mindenki
aki a városban dolgozik, adózik az a közösség és önmaga boldogulását segíti. Aki nem segít,
nem dolgozik és nem adózik az csak élősködik. Van akinek segíteni kell, ezt tiszta szívvel, jó
szándékkal teszi a képviselő-testület. Ha valaki segélyezett, az nem azt jelenti, hogy
élősködik, hanem azt, hogy bajban van.
Megkérdezi a jelenlévőket kívánnak-e szólni?
Megállapítja, hogy a jelenlévők nem kívánnak szólni.
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást bezárja.
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