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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. február 27-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen.
Megkérdezi a képviselőket, ki vállalja a jegyzőkönyv hitelesítését.
A jegyzőkönyv hitelesítését Hetényi István és Dr. Molnár Mihály képviselők vállalják.
Babák Mihály polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítők személyét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
kiegészítésének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A kiadott napirendi pont az alábbi előterjesztésekkel
egészül ki:
3. sz. bejelentés: Agrota-Alcsired Tejtermelő Kft. kérelme szennyvíz nyomóvezeték építése
ügyében

-24. sz. bejelentés: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” kiemelt projekt konzorciumi
együttműködési megállapodásának módosítása
1. sz. zárt ülés: Belvíztámogatással kapcsolatos jelzálogjog bejegyzés
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontot 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pont:
1.) A Szarvasi Önkormányzat ../2009.(II.28.) rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló
4/2008.(II.22.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Bejelentések
- Iskola-óvoda 2. fordulós pályázatok beadásához önerő biztosítása
- DAOP 1.1.1/A-2008-0008 kódszámú „Szarvasi Ipari Park fejlesztése
Inkubátorház építésével”című pályázat támogatási szerződésének módosítása
az előlegigénylés miatt
- Agrota-Alcsired Tejtermelő Kft. kérelme szennyvíz nyomóvezeték építése
ügyében
- Belvízrendezés az élhetőbb településekért” kiemelt projekt konzorciumi
együttműködési megállapodásának módosítása
Dernovics László képviselő megérkezik az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(II.28.) rendelete a 2008. évi
költségvetésről szóló 4/2008.(II.22.) rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A február 19-i képviselő-testületi ülés időpontjáig nem
készült el a Magyar Államkincstár egyeztető táblája. 1.196 mFt-al nőtt a rendelet főösszege,
melyből 1 milliárd forint a decemberben kibocsátott kötvény, 196 mFt pedig
felhalmozásokhoz kapcsolódik. Megérkezett pl. a harmadik ütem központi támogatása ami
bekerült a rendelet-tervezetbe. Így 5.991.556 eFt a 2008. évi költségvetés főösszege. A
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság januári ülésén megtárgyalta a rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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a rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag – eleget téve a minősített többség követelményének, megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 7/2009.(II.28.) rendeletét a 2008. évi költségvetésről
szóló 4/2008.(II.22.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Iskola-óvoda 2. fordulós pályázatok beadásához önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2008. januárjában döntött a képviselőtestület az iskola és két óvoda fejlesztésére benyújtott pályázatok önerejéről. A Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség közreműködő szervezete előírta, hogy 30 napnál nem régebbi testületi
döntéssel kell igazolni az önerő meglétét. Ezért szükséges a 2008. január 24-i két db határozat
visszavonása és két új határozat meghozatala.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
93/2009.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő
határozatait visszavonja:
34/2008. (I.24.)

„A szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának
fejlesztése” címmel 1. fordulós DAOP-4.2.1/2F pályázat
benyújtása és az önerő biztosítása

-435/2008. (I.24.)

„Szarvas Város Közoktatási Intézménye óvodáinak
infrastrukturális fejlesztése” (Dózsa Gy. úti óvoda felújítása,
bővítése és a Kossuth u. 66. sz. alatt új óvoda építése)
címmel 1. fordulós DAOP-4.2.1/2F pályázat benyújtása és az
önerő biztosítása

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a
visszavont határozatokkal összefüggő intézkedéseket tegye meg.
döntést követően azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
94/2009.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A szarvasi
Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” című pályázatát benyújtja
a DAOP-4.2.1/2F pályázat 2. fordulójára.
A pályázat megvalósításához szükséges 55.177.619,- Ft összegű önerőt Szarvas
Város Önkormányzata a 2009-2010. évi költségvetésében felhalmozási tartaléka
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
döntést követően azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
95/2009.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” című
pályázatát benyújtja a DAOP-4.2.1/2F pályázat 2. fordulójára.
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Város Önkormányzata a 2009-2010. évi költségvetésében felhalmozási tartaléka
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
döntést követően azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

A DAOP 1.1.1/A-2008-008 kódszámú „Szarvasi Ipari Park fejlesztése
Inkubátorház építésével” című pályázat támogatási szerződésének
módosítása az előlegigénylés miatt
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A pályázat támogatási szerződésének módosítására
lehetőség van. Előleget lehet igényelni mely a támogatott összeg 40%-a lehet maximum, ami
77. 907.040,-Ft. Így az előleg lehetővé teszi a saját erő csökkentését ezért javasolt maximális
mértékű igénybevétele. A határozati javaslatban elírás történt, a helyes összeg 77.907.040,-Ft.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő pontosított határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/2009.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP
1.1.1/A-2008-0008 kódszámú „Szarvasi Ipari Park fejlesztése Inkubátorház
építésével” című pályázathoz kapcsolódóan 77.907.040,-Ft összegű támogatási
előleget igényel.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előlegigényléssel kapcsolatos
támogatási szerződés módosítás aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
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Felelős:

2009. március 06.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Agrota-Alcsired Tejtermelő Kft. kérelme szennyvíz nyomóvezeték
építése ügyében
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az Agrota-Alcsired Kft. ályázatot nyújtott be és támogatást
nyert egy vízkezelő mű megépítésére. A fázis szétválasztó medence és a szigetelt
hígtrágyatároló főmedence létesítésével összefüggésben szükséges megépíteni a szennyvíz
nyomóvezetéket. A nyomóvezeték 3 önkormányzati ingatlant érint. Az Ügyrendi Bizottsággal
egyeztetve az előterjesztés szolgalmi jog bejegyzésével javasolja a hozzájárulást. Szűcs József
úr elfogadná az egyszeri bruttó 50.000,-Ft szolgalmi jog megfizetését. Minden költség a Kft-t
terheli.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
97/2009.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja
ahhoz, hogy szolgalmi jog alapítása mellett az önkormányzat tulajdonát képező
szarvasi külterületi 0889/14; 0890/1; 0890/2. helyrajzi számú ingatlanokon a
Szarvasi Agrota-Alcsired Tejtermelő Kft. (Cg.: 04-09-002627.) Véha Tamás
építőmérnök által készített és ismertetett tervdokumentáció szerint szennyvíznyomóvezetéket létesítsen.
A szolgalmi jog alapítás egyszeri díját a Képviselő-testület bruttó 50.000,-Ft
összegben állapítja meg azzal, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez
szükséges megállapodás elkészítésének, valamint az eljárási illeték
megfizetésének valamennyi költsége a Kft-t terheli.
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szolgalmi jog alapítására vonatkozó megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. április 30.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” kiemelt
konzorciumi együttműködési megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

projekt

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A DARFÜ Kht. a mai napra ígérte a pontos
számadatot. Ígéret van arra, hogy a képviselő-testület által elfogadott önerő összegénél
alacsonyabb összegű saját erő biztosítása szükséges. A határozati javaslatban javasolja
szerepeltetni a korábban elfogadott összeget.
Jambrik Ramola osztályvezető: 60.081.000,-Ft van a tartalékban erre elkülönítve.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16 Békés megyei település által
megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP-5.2.1/D-2008-0002”című
kiemelt projekt megvalósítására irányuló új Konzorciumi Együttműködési megállapodás,
valamint a közreműködő szervezet által rendelkezésre bocsátott Támogatási Szerződés
tartalmát megismerte, azokat elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás aláírására és a Konzorcium vezetőjét a
Támogatási Szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15%-os mértékű, 60.081.000,-Ft
összegű saját erő összegét a 2009., 2010., 201., és 2012. évi költségvetéseiben biztosítja.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
98/2009.(II.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16 Békés
megyei település által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért
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Konzorciumi Együttműködési megállapodás, valamint a közreműködő szervezet
által rendelkezésre bocsátott Támogatási Szerződés tartalmát megismerte, azokat
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására és a Konzorcium vezetőjét a
Támogatási Szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15%-os mértékű,
60.081.000,-Ft összegű saját erő összegét a 2009., 2010., 201., és 2012. évi
költségvetéseiben biztosítja.
Határidő:
Azonnal.
Felelős:
Babák Mihály polgármester,
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Babák Mihály polgármester: Rövidesen kiírásra kerül a termál energia hasznosítására
vonatkozó pályázat. Megindult a lobby, hogy továbbra is zsarolják ki a termál kincset és
folyassák el. Ez Szirbik Imre lobbyja. Valószínű, sikerült elrendezni, hogy ne kelljen
visszasajtolni a termálvizet. Az uniós pályázat megújuló energia forrásokra biztosít
támogatást. A meglévő termálkút kapacitásának fejlesztésére lenne lehetőség 500 mFt összeg
ráfordításával visszasajtolás nélkül. Ennek projektcégben 50%, önkormányzat által történő
megvalósítására 60% támogatás nyerhető el. A visszasajtolás hosszú távú gondolkodás. A
szabályozás várhatóan úgy történik, hogy akiknek van kútjuk azok még elfolyathatják de új
kút megépítése esetén már vissza kell sajtolni. Tévhit az, hogy nem lehet visszasajtolni. Az a
beruházás ami bővíti a kapacitást 1 kútról és 1 kútba visszasajtol, az 1 milliárd forintba kerül.
A megtérülés kút korszerűsítése setén 3-5 év, visszasajtolás esetén pedig 8-10 év. A városnak
dönteni kell, hogy melyik irányt válassza. A visszasajtolás hosszú távon megoldást jelentene.
A város megújuló energiával szolgáltatna.
Dr. Bagi László képviselő: Sommásan, zanzásítva a lényeg nem így van. A Szirbik lobby a
reális talajon él. Idehozták az elmúlt évben azt az uniós szakembert aki megdöbbenve
nyilatkozta, hogy az unió soha nem hozott olyan döntést, hogy kötelező visszasajtolni. Csak a
magyarok hoztak ilyet – a kútfúró lobby. Aki itt is felajánlotta két kút fúrását. A visszasajtolás
Szarvas térségében nem megy. 110 bár nyomással sem ment.
Babák Mihály polgármester: Most lehet rá pénzt szerezni. Nem technikai és műszaki
kérdésekké kell minősíteni a dolgot. Van rá pénz, el kell dönteni, hogy melyik verziót
válassza a város. Az, hogy ki hazudik és ki nem, kinek van lobbyja, kinek nincs - nem
lobbyzik egyik oldal mellett sem. Mórahalmon elapadnak a kutak, Szirbik Imrééknél is kezd
kifogyni a termálvíz és lerabolják a vizet. A rövidtávú gondolkodás is törvényes lesz és pénzt
is lehet hozzá szerezni. Magyarországon törvény van arra, hogy 2010-ben az elfolyást meg
kell szüntetni. Ezt fogják módosítani egy lobby kapcsán. Az egyik hosszú távú, a másik rövid
távú megoldás. A városnak abban is dönteni kell, hogy maga valósítja meg a beruházást vagy
projektcég keretében. Ha nem dönt a testület, akkor kimarad a pályázatból és nem lesz egy
fillér sem arra, hogy a termál energiával függetlenítse magát a város a gázártól, a
világválságtól, stb.

-9Kiszely Mihály alpolgármester: Ezen a héten tárgyalta a kormány az ezzel kapcsolatos
változtatásokat. Komoly változásokra kell számítani. Más kérdés, hogy hol találkozik a
törvény és a kormány rendelet.
Dr. Bagi László képviselő: Szarvasra eddig sem vonatkozott a visszasajtolás.
Babák Mihály polgármester: Olyan lesz a törvény, hogy akinek van visszasajtolatlan kútja
az továbbra is működhet valamennyi ideig.
Kiszely Mihály alpolgármester: A szakmának szóló tájékoztatóra kerül sor március 19-20án államtitkárok, neves szakemberek előadásával. Erre a tájékoztatóra bár ki jelentkezhet akit
érdekel. Itt fogja elmondani az államtitkár, hogy melyik útnak adnak teret a fejlesztés
irányába. A pályázatok napokon belül megjelennek. Lehetőséget adnak a rövid távú „rabló”
megoldásnak is, de a pályázatok támogatni fogják a hosszú távú megújuló energiaforrásokat
is. A pályázati struktúrában elég sok pénz van, de a dilemmák miatt eddig senki nem
pályázott. A pénz felhasználására 2 év van, ezt követően visszavonják.
Babák Mihály polgármester: A rövid távú megoldás nemcsak az elfolyasztást jelenti.
Előfordulhat, hogy a kút apadni kezd és másikat kell csinálni. Eldöntendő kérdés, hogy a
„rabló” típusúhoz vagy a visszasajtolóhoz próbál a város uniós forrást szerezni. Ha pár éven
belül lecsökken a vízszint, saját pénzből kell megcsinálni.
Dr. Bagi László képviselő: Nem kell „rablónak” nevezni, mert ez igen pejoratív.
Babák Mihály polgármester:Két településen már kezd kiapadni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Szakemberek hozták a hévízi és a bauxitbányás példákat.
Geológus szakembereket idézve használta a „rabló” kifejezést.
Dr. Bagi László képviselő: Polgármester úr nagyvonalúan ecsetelte a dolgot, holott az nem
ilyen egyszerű.
Babák Mihály polgármester: Nem a kérdés megvitatásáról van szó, hanem arról, hogy
mindenki gondolkozzon el, szerezzen információt.
Dr. Bagi László képviselő: A képviselő-testületi ülés párbeszédből áll. Lehet valakinek
megjegyzést tenni.
Babák Mihály polgármester: Nem szeretne később „Porció ügyet” ebből a kérdésből.
Dr. Bagi László képviselő: „Nem én csináltam a Porció ügyet.”
Kiszely Mihály alpolgármester: A mai napi ismeretek alapján a kérdésben rövidesen dönteni
kell. Ha nem születik döntés akkor a vonat elmegy.

- 10 Lohr Gyula képviselő: Az Állomás utcában a vasúti töltés mellett óriási illegális szeméttelep
van. A vonattal városba érkezők elsőként ezt látják.
A Kilián utcában három kutya zavarja a környéket. Kéri az intézkedést.
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
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