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Tusjak Tamás Polgárőr Egyesület elnöke
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Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 13 képviselő van jelen.
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A jegyzőkönyv hitelesítését Dernovics László és Rejtő József képviselők vállalják.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalását megelőzően javasolja
megtárgyalni a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló
tájékoztatót valamint a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
Földesi Zoltán képviselő: Március 15-én a városban több megemlékezés zajlott, felavatásra
került a Ruzicskay mellszobor. Köszönetét fejezi ki azoknak akik segítették a szobor
létrehozását. A város egy adósságát törlesztette azzal, hogy Ruzicskay György elismert
művésznek szobrot állított.
Polgármester úr beszédet mondott március 15-én. A város lakossága hosszú ideje láthatja,
hogy a képviselő-testület városban gondolkodik, a város ügyeit tartja fontosnak. Bántja, hogy
többedszer előfordul az, hogy az ünnepi beszédbe a nagy politika is beszövésre kerül. A város
együtt akar ünnepelni. Azok is akik a polgármester politikai pártjával szimpatizálnak és azok
is akik másokkal. Bizonyára sokan vannak azok akik egyik párttal sem szimpatizálnak,
egyszerűen csak arra szeretnék felhasználni az ünnepet, hogy együtt legyen a város
közössége. Az ünnepi beszédbe beleszőni a nagypolitikát, elmondani a párt központi
vezérmondatait nem szerencsés. A rendezvényen ott vannak a gyerekek, a diákok, a
pedagógusok akiktől azt várja a város, hogy munkájuk során pártsemlegesek legyenek. Akik a
forradalmat megvívták és a szabadságharcot végigcsinálták, azok nagyon büszkék lennének
arra, hogy 160 évvel később az ország Európa legnagyobb közösségének tagja, sok minden
megvalósult abból amit ők akkor gondoltak. Kétarcúságnak tartja ezt a dolgot, mivel
számtalan fórumon elhangzik, hogy ne bántsuk egymást, a képviselő-testület minden döntése
a város lakosságát szolgálja. Babák Mihály a városnak kitűnő polgármestere, harmadízben
választották meg nagy többséggel. Tizenegy év alatt megtanulhatták a képviselők, hogy a
polgármesteré az első és az utolsó szó is. El kell kerülni ezeket a dolgokat, mert politikailag
érzékeny időszak következik. A mai anyagban 6-8 polgármester által írt kérelem található ami
a város érdekében került megfogalmazásra a Magyar Köztársaság Kormányának különböző
szerveihez, kérve, hogy segítsék a pályázatokat, nyújtsanak önerőt. Mindenkinek kötelessége,
hogy a lehetőségeihez mérten segítse ezt. Nem biztos, hogy mindennek le kell hordani a
kormányt és azt mondani, hogy csak a következő kormánnyal jön el a kánaán. A jelenlegi
vészterhes időszakban mindenkinek meg van a maga gondja. A nemzeti ünnep arra való, hogy
együtt ünnepeljen, emlékezzen a város. A kettő együtt nem fér össze. Kéri, hogy a következő
időszak megemlékezéseiből maradjon ki a nagypolitika. Az elmúlt 8-10 évben csak a város
polgármestere, a város országgyűlési képviselője tartott beszédet. Elképzelhető, hogy a
városnak van más közéleti szereplője is – neves pedagógusok, civil szervezetek vezetői
alkalmasak lehetnek egy-egy ünnepi beszéd elmondására. Sajnálja, hogy az említett
hangvételben került sor a megemlékezésre.
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kekeckedik, ellenkezik, de most nincs minden rendben. Az ok okozati összefüggést
figyelembe kell venni. Budapesten a megemlékezés három kordon mögött zajlott, atrocitások
voltak. Nem lehet ma kikerülni az ok-okozati összefüggést, a radikalizálódást és a kiváltó
körülményeket. Aki ünnepi beszéd elmondását vállalja azt meg lehet bírálni, persze felelősség
ilyet mondani. A város lakossága szereti az igazat hallani. Az ünnepi beszédet a történelem
fogalmának kibontásával kezdte, említve, hogy mi az egyén szerepe és mire való egyáltalán a
történelem ismerete. Többek között arra, hogy az utókor okuljon. Manapság nem lehet
elmondani, hogy a 12 pontból minden megvalósult. Ez nem kétarcúság. Ha azt kell mondani,
hogy ma rosszul mennek a dolgok akkor nem hazudik. Ma nem mennek jól a dolgok. Jó ha a
város polgármesterétől hallják, hogy nem mennek jól a dolgok. Ideje ezen változtatni. Egy
ünnepség nemcsak arra való, hogy történelmi leckét adjon és felemlegetésre kerüljenek a
történelmi események. 161 évvel ezelőtt a sajtószabadságról beszéltek. Senki nem mondhatja,
hogy ez ma meg van, mert a tőke dirigálja. Kellő képpen mossák az emberek agyát is. Ha a
párt elnöke nem azzal kezdené, hogy az ellenzéket bírálja akkor el lehetne felejteni.
Megszokta már, hogy Domokos Lászlót és Babák Mihályt tartják felelősnek az elmúlt 7 év
ügyeiért, pedig benyújtott módosító indítványokat, javaslatokat amiknek semmi foganatja
nem volt. A szereposztás az, hogy a kormányzó párt vezet az ellenzék pedig bírál. Ez helyben
nem így van. Az elmondottak nem tetszhettek mindenkinek, ezzel tisztában van, ez normális
dolog. Semmi kétarcúság nincs benne. A város érdekében megalázkodva kér a kormánytól,
tisztelve azt, hogy kormányon vannak. Ilyenkor háttérbe szorítja saját meggyőződését és a
város érdekét tartja szem előtt. Nincs abban semmi kivetni való, ha valaki a hatalmat tiszteli.
Nem sok esélye van Domokos Lászlónak és Babák Mihálynak, hogy a nagy politikát
befolyásolja. Volt olyan ünnepség a városban amikor nem politizált senki, hanem igazából
ünnepeltek. Szeretné ha az ünnepek színesebbek lennének és nem politikai típusú
megjegyzésekre kerülne sor hanem tényleges ünneplésre, élményt nyújtva a gyerekeknek, a
fiataloknak. Március 15-e nemzeti ünnep, törvény írja elő. A magyar történelem fényes
korszaka. Óhatatlan, hogy amikor az ember ünnepel és a történelmet kézbe veszi, ne adódjék
alkalom arra, hogy párhuzamokat vonjon az akkori 12 pont és a mostani körülmények között.
Tiszteli Földesi Zoltán saját politikai véleményét, semmi baja nincs a szarvasi baloldali
érzelmű emberekkel. Ami jelenleg az országban folyik az nem baloldali kormányzás. Vannak
hibák amiért többségében nem a képviselő-testület a felelős. Keserű levét isszák ennek a
magyar és szarvasi polgárok. Ebben benne van a Magyar Köztársaság Kormányának
ballépése és a nemzetközi körülmények is. Nem jó dolog, hogy bírálni kell, jobb lett volna
dicsérő szavakat mondani.
Szarvason az emberek tudnak emlékezni, tudnak tisztelni, megbecsülni és emléket állítani. A
szoborral a város hagyott egy nyomot az utókornak, hogy ők se felejtsék el Ruzicskay
Györgyöt.
A kritikát tudomásul veszi. Mindenkinek meg vannak a korlátai hiszen mindenkitől elvárnak
valamit a jelenlegi klímában. A kormánytól ezután is kérni fog a város érdekében. A korábban
László Csabától kapott, majd később visszafizetett 20 mFt-ot is megpróbálja visszaszerezni az
óvoda építésére. Kérni szabad, legfeljebb azt mondják, hogy nem. Ha nem kérünk akkor nem
tudják teljesíteni.
A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót
szavazásra bocsátja.
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eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 13 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló
jelentés megtárgyalását.
Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság áttekintette a jelentést. Az 5. oldalon
elírás történt. A 39/2009.(I.30.) sz. határozat száma helyesen: 39/2009.(I.22.).
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
111/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a napirendi pontok kiegészítését.
Pótanyagban került kiadásra:
15. sz. bejelentés: Szarvas geotermikus közműrendszer fejlesztése, bővítése,
16. sz. bejelentés: Gyermekélelmezési Kht. épületének felújítására pályázat benyújtása,
17. sz. bejelentés: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
18. sz. bejelentés: Dr. Demeter László, a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetőjének
prémiuma
19. sz. bejelentés: Bartha Árpád kérelme
20. sz. bejelentés: Ó-templom felújításának támogatása
21. sz. bejelentés: Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom
területi múzeummá való átminősítése
Kiosztott anyagban került kiadásra:
22. sz. bejelentés: Pályázat inkurrens anyagok ingyenes átruházására
23. sz. bejelentés: Közterület nevének megváltoztatása
24. sz. bejelentés: Szarvas, Vasút utca 12. B. lépcsőház I. emelet 4. szám alatti ingatlan
értékestése
25. sz. bejelentés: Pályázat benyújtása az OKM Könyvtári Osztálya által kiírt „Helytörténeti
dokumentumok digitalizálása” című pályázati kiírásra
26. sz. bejelentés: A Klucsjár u. 2. szám alatti (hrsz.: 31) lakóingatlan bontási
tervdokumentációjának elkészítése
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3.sz. zárt előterjesztés: SZARVASGÉP Kft-től villamosenergia kapacitás megvásárlása
4. sz. zárt előterjesztés: „Szarvas Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális
fejlesztése beruházás kivitelezése” ajánlati felhívás elfogadása
5. sz. zárt előterjesztés: „A szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése
beruházás kivitelezése” ajánlati felhívás elfogadása
Babák Mihály polgármester: Kéri a zárt ülés előterjesztései közé felvenni a Galliccop Zrt.
szennyvíztisztító telep vízjogi üzemeltetésével kapcsolatos egyeztetést.
A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(III.20.) rendelete Szarvas Város Önkormányzata
2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója a lakásgazdálkodásról
Előadó: Pákozdi János a KOMÉP Kft. ügyvezető igazgatója
3. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2008. évi mérlegének elfogadása, 2009. évi Üzleti és
Pénzügyi Tervének elfogadása
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
4. Tájékoztató a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2008. évi tevékenységéről
Előadó: Tusjak Tamás elnök
5. Bejelentések
− Intézmény átszervezéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel
− Intézmény átszervezéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel
− WIFI szolgáltatás Szarvas Város közterein
− Beszámoló a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról
− A Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezetének elhelyezése
− A Szarvasi Általános Művelődési Központ magasabb vezetői pályázatára
vonatkozó felhívás
− A hatályos Tourinform Névhasználati Kézikönyv megismerése és elfogadása
− Körösvidéki Baptista Énekkarok Találkozójához kapcsolódó támogatási
kérelem.
− Az EconoConsult Kft. SPAudit szakmai ajánlata a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
átvilágítására
− Közcélú munka szervezése
− Szarvas város fejlesztési elképzelései
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részvétel
− Technológiai inkubátorház kialakítása Szarvason
− Szarvas Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának elfogadása
− Szarvas geotermikus közműrendszer fejlesztése, bővítése,
− Gyermekélelmezési Kht. épületének felújítására pályázat benyújtása,
− Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás,
− Dr. Demeter László, a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetőjének prémiuma
− Bartha Árpád kérelme
− Ó-templom felújításának támogatása
− Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom területi
múzeummá való átminősítése
− Pályázat inkurrens anyagok ingyenes átruházására
− Közterület nevének megváltoztatása
− Szarvas, Vasút utca 12. B. lépcsőház I. emelet 4. szám alatti ingatlan
értékestése
− Pályázat benyújtása az OKM Könyvtári Osztálya által kiírt „Helytörténeti
dokumentumok digitalizálása” című pályázati kiírásra
− A Klucsjár u. 2. szám alatti (hrsz.: 31) lakóingatlan bontási
tervdokumentációjának elkészítése
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(III.20.) rendelete Szarvas Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.)
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: A 2009. évi költségvetés 2009. február 19-én a 3/2009.(II.20.)
számú rendelettel 4.737.585 eFt összegben került elfogadásra.
E rendeletmódosítás során elsősorban a központi költségvetésből származó támogatások
összege került átvezetésre annak érdekében, hogy a törvényi kötelezettségnek eleget lehessen
tenni.
Az első negyedév folyamán az előirányzatok 48.502 eFt összeggel nőttek. E módosítással
mind a bevételi, mind a kiadási főösszeg 4.786.087 eFt összegre változik.
A támogatások előirányzata 43.672 eFt összeggel nőtt. Ebből 49 eFt lakossági közmű
támogatás, 571 eFt kisebbségek alaptámogatása, 2.787 eFt a prémium évek program
támogatása, 27.245 eFt segélyezési feladatok támogatása, 13.020 eFt pedig a 2009. évi kereset
kiegészítés fedezete.
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657 eFt megelőlegezett gyermektartási díj, 2.779 eFt közlekedési támogatás, 704 eFt a Cigány
Kisebbség munkaügyi támogatása, 690 eFt pedig a szociális bizottság működésének
támogatása.
Az előzőekben felsoroltakból látható, hogy a szociálpolitikai kiadások nőttek elsősorban
összegszerűen 30.024 eFt-al. Személyi juttatásra és járulékokra 17.201 eFt került
előirányzatosításra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Bagi László képviselő megérkezik az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a rendelet
módosítást. A bizottsági ülésen jelen volt a könyvvizsgáló is akinek észrevétele nem volt. A
számviteli előírásoknak minden megfelel, így a bizottság elfogadásra javasolja a
rendeletmódosítást.
Babák Mihály polgármester: Kéri Cséffai János könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: A rendelet módosítása a törvényi előírásokon alapul. A
módosítás szabályszerűen került végrehajtásra. A rendelet módosítást elfogadásra javasolja.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, elfogadásra
javasolja.
Az Ifjúsági és Sportbizottság szintén elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 8/2009.(III.20.) rendeletét Szarvas Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 3/2009.(II.20.) rendelet
módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.

-82.) napirendi pont: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási
lakásgazdálkodásról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető

Kft.

beszámolója

a

Babák Mihály polgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A KOMÉP Kft. elkészítette a szociális bérlakások és
üzlethelyiségek működésével kapcsolatos 2008. évi beszámolóját. Jelenleg 247 lakás illetve 8
üzlethelyiség áll a Kft. kezelésében. Ebből 94 új építésű, 153 régi építésű ingatlan. 2009.
évben a KOMÉP Kft. javaslata alapján a képviselő-testület elfogadta a lakbérek 2009. évre
vonatkozó összegét mely minimális növelést jelentett. A bérleményekkel kapcsolatban a Kft.
nem javasolt díjemelést, csupán a szerződésben rögzített inflációt követő díjemelést
javasolták.
Ezt
a
képviselő-testület
elfogadta.
2008-ban
jelentős
összegű
lakbérkedvezménnyel támogatta az önkormányzat a lakókat. Lakbérkedvezmény 1,2 millió Ft
lakásfenntartási támogatás 800 eFt, adósságkezelő támogatás közel 1 mFt. Minden évben
felmerül a lakbérhátralékok kérdése. Közel 1,6 millió forinttal növekedett a lakbérhátralék az
előző évekhez képest, de ennek aránya, minősége jelentős javulást mutat. A régi lakásoknál
közel 950 eFt-al csökkent a hátralékok összege. Sajnos az új építésű lakásoknál ez 450 eFt-os
növekedést jelentett. A nem fizető lakóknál közel 2,1 millió forintos nagyságrendű
lakbérhátralék növekedés van, de ez már nem lakóként érinti ezeket a személyeket mivel
leadták a lakásokat. Helyükre új lakókat tudott a város elhelyezni akik fizetővé váltak. A 2,1
millió forint behajtása jogi úton történik. Közel 25 fő ellen indult ügyvédi eljárás, 5 bérlőnél
fizetési meghagyás, 14 bérlőnél végrehajtás, 2 bérlőnél lakáskiürítési per indult. 3 lakásra kiírt
pályázat van, 8 lakásban nincs jelenleg bérlő, ezek kiadása folyamatban van. Az elmúlt évben
25 új bérlő kapott lakást, eladásra, értékesítésre 4 lakás került. A pénzügyi elszámolásokban
változás történt. A KOMÉP Kft. a lakbéreket beszedi, nyilvántartja, könyveli, de az ebből
befolyt összeget az önkormányzat egy általa vezetett elkülönített számlán vezeti.
A felújítási terv minden esetben a bérlők által megfogalmazott igényeket, valamint az
épületek állagából eredő kényszerű beavatkozásokat jelenti. A KOMÉP Kft. javaslattevő
funkciót tölt be. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság végzi a döntés előkészítést amit a
képviselő-testület fogad el. 2008. decemberében készült az első javaslat ahol módosításokat
kértek, 2009. januárjában további pontosításra kerültek a feladatok és döntések is születtek. A
lakások állapotáról elmondható, hogy 2008-ban sikerült felszámolni azt a bérlő réteget akik
nem lakták vagy lelakták lakásukat. A leadott lakások egy részénél felújításokat, tárgyak
pótlását és egyéb más javításokat is el kellett végezni. Ennek összege néha jelentősebb
leterheltséget jelentett. A Munkácsy és Rét utcai komfort nélküli lakások közül 2008-ban 6
lakás került felújításra. Jelenleg minden lakás lakott, sőt további 6-8 darab komfort nélküli
vagy félkomfortos lakásra lenne szükség az igények szerint. A fejlesztési tervben 11 nagyobb
volumenű felújításról lehet beszélni, de ennek pontosítása még a következő hetek munkája.
Ezt követően kerülhet a képviselő-testület elé. Az üzemeltetési feladatok illetve rendkívüli
esetek kapcsán elmondható, hogy különösebb probléma nem volt.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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A pénzügyi elszámolás helyénvaló, rendben van, követhető. A pénzek utalása az előírásoknak
megfelelően megtörtént. Egyetértve a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsággal, a bizottság
kérése az volt, hogy a bérlemények felújítására vonatkozó tervet ne tekintsék véglegesnek,
hanem azok felülvizsgálata folyamatosan kerüljön a bizottságok majd a képviselő-testület elé.
Babák Mihály polgármester: Megfontoltan kell gazdálkodni. Vannak várospolitikai érdekek
amelyek műszaki kérdést is felülírnak.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadta a beszámolót. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsággal közösen került
megfogalmazásra a módosító javaslat. A munkák megkezdése előtt akár egyenként is át lehet
vizsgálni a költségeket.
Babák Mihály polgármester: Kisebb ügyek is megfuttatásra kerülnek a képviselő-testület
előtt.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a beszámolót. A bérlakások
helyzete lenyomata lehet a jelenlegi gazdasági helyzetnek. A bizottság, a hivatal, a
Családsegítő Központ próbálja ezt a helyzetet valamilyen módon egyensúlyban tartani.
Azoktól a bérlőktől akik csak lelakták lakásaikat meg kell próbálni megválni. A bérlakásra
nagyon nagy összeget költött és költ a város. A bérlakás építés hiteleit még most is fizeti a
város. Azok helyére akik nem megfelelően lakták a lakásokat olyan bérlők érkeztek akik
tudják fizetni a költségeket. Nagy szükség lenne alacsonyabb komfortfokozatú lakásokra.
Akiknek nincs jövedelmük és képtelenek fizetni a rezsiköltségeket azok számára megfelelő
lenne a komfort nélküli lakás is. Pályázati forrás nélkül ezt a város képtelen felvállalni. Fontos
az adósságkezelés. A bérleti díj 30 %-a a kintlévőség. Komoly lépések történtek ennek
csökkentésére. Felmerült, hogy valamilyen akció keretében ösztönözni kellene a
visszafizetést. Vannak olyan adósok akik családi tragédia következtében nem tudnak fizetni.
Meg kell találni azt a módot aminek segítségével a bérlakás valóban bérlakás marad. A bérleti
díjat és közüzemi díjakat a bentlakóknak kell fizetni. Alapos, korrekt anyagot készített a Kft.
Javuló tendencia látható. Ígéret van arra, hogy a kintlévőség összege csökken, mivel
rendszeres nem fizetők már nincsenek a bérlakásokban.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A kintlévőség igen magas. Lakásfenntartási támogatásra közel
1 mFt-ot fizet ki a város. Bejelentés érkezett arra vonatkozóan, hogy a Szentesi úti lakások
egyikében nem lakik bérlő hanem albérletbe adta ki teljes egészében. Minden Szentesi úti
lakást meg kell vizsgálni. Nem jövedelemtermelő lehetőséget kíván biztosítani a város a
szociális bérlakással hanem a rászorulókat kívánja azokban elhelyezni. Aki bérbe tudja adni
annak nem kell szociális bérlakás. Kéri ennek kivizsgálását.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Lázár Zsolt képviselő: Kéri a lakosságot, hogy amennyiben ilyen eset tudomásukra jut azt
jelezzék. A Kft. minden esetben kivizsgálja a bejelentést. Amennyiben beigazolódik a
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kiadásra a lakás.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a bizottságok által
megfogalmazott határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. által készített önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások
kezeléséről szóló beszámolót azzal, hogy a 2009. évre tervezett felújításokat újra felül kell
vizsgálni.
Határidő: 2009. március 31., Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.”
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:
112/2009.(II.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által készített önkormányzati
tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről szóló beszámolót azzal, hogy a 2009.
évre tervezett felújításokat újra felül kell vizsgálni.
2009. március 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2008. évi mérlegének elfogadása, 2009.
évi üzleti és pénzügyi tervének elfogadása
Előadó: Dr. Demetet László ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezető igazgatót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. elkészítette 2008.
évi mérlegbeszámolóját. Az anyag mellékletét képezi a könyvvizsgáló jelentése és a
Felügyelő Bizottság javaslata. A Kft. megalakulása óta először zárja a mérlegét pozitív
eredménnyel. Az adózott eredmény 613 eFt. Az önkormányzat a szükséges működési
támogatást év közben biztosította. A hőszolgáltatási ágazat eredménye az enyhe időjárás miatt
elmaradt a tervezettől. A költségek tervszinten maradtak, de kevesebb árbevételt sikerült
realizálni. Ami a Kft. oldaláról negatívum az városi szinten megtakarítás, hiszen a város
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tervezetten. Bevételei kismértékben meghaladták azt. A gyógyászat költségei mintegy 5
millió forinttal növekedtek, viszont a nettó bevétel megegyezik a tervezett bevétellel. Az
ingatlanok után 1 millió forinttal több bérleti díjat sikerült realizálni. Összességében
elmondható, hogy a nehezen tervezhető, növekvő költségek mellett a forgalmi adatok
emelkedtek, viszont a hőszolgáltatás árbevétele csökkent. Ennek figyelembevételével készül
el a 2009. évi üzleti terv. Áprilisban tájékoztatást ad a Kft. az átszervezésről.
A 2007. évi szennyvízbírság mintegy felét vetette ki a környezetvédelmi hatóság. Rossz hír,
hogy a K+F pályázaton csak augusztusban lehet indulni. A szennyvízcsökkentési ütemterv
megvalósítását saját pénzből el kell kezdeni ebben az évben. Az önkormányzati támogatással
a Kft. elszámolt. Kéri a képviselő-testületet, hogy a 2008. évi mérlegbeszámolót fogadja el.
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy március 30- április 5-éig az éves tervezett karbantartás
keretében a fürdő 1 hétre leáll. Április 6-tól pedig szerdánként 1 órával megtoldott
nyitvatartással üzemel majd. A gyógyászat munkaidejét nem kellett módosítani, belső
átszervezéssel sikerült megoldani a zökkenőmentes gyógykezeléseket.
Kéri a mérlegbeszámoló elfogadását.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a könyvvizsgáló véleményét.
Kovács Etelka könyvvizsgáló: A Kft. 2008. évi mérlegét elfogadásra javasolja. A 2008. évi
működési költségek fedezetére kapott támogatás elszámolása megtörtént. A szennyvízbírság
miatt fel nem használt összeg elkülönítésre, illetve a 2009. évben visszafizetésre került. A
csatolt adatokkal a mérlegbeszámolót elfogadásra javasolja.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a Gyógy-Termál
Kft. 2008. évi mérlegbeszámolóját, eredmény kimutatását. A bizottság elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek annyi kiegészítéssel, hogy a mérleg szerinti eredmény valóban 639 eFtot mutat, de ebben elsősorban az önkormányzat szerepét ki kell emelni. 30 mFt-os támogatást
adott az önkormányzat. A tervezetthez képest az eredmény 8 millióval rosszabb lett. A
szöveges beszámoló is kimutatja, hogy az önkormányzati támogatás 13.100 eFt-al javította a
fürdő veszteségét, a gyógyászatét pedig 16.900 eFt-al. Az önkormányzat egyszemélyes Kft-je.
Az önkormányzat azért nyújtott támogatást, hogy pályázni tudjon a Kft. a jövőben is. Tudott,
hogy egy fürdő ágazat semmi képpen nem nyereséges tevékenység. A képviselő-testület
vállalta a fürdő felépítését és működtetését, így vállalta azt is, hogy ennek kiadási oldalát
biztosítja.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A tendencia jó irányba halad. A Kft. tevékenységében a
költségek csökkentek.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elfogadta a
mérlegbeszámolót.

- 12 Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2008. évi
egyszerűsített mérlegbeszámolóját az alábbi tartalommal:
Eszköz-forrás oldal: 51.557 eFt, értékesítés nettó árbevétel :108.058 eFt, adózás előtti
eredmény 639 eFt, adófizetési kötelezettség (különadó) 26 eFt, mérleg szerinti eredmény
613eFt., tőketartalék: 38.950 eFt, eredménytartalék: - 34.038 eFt, lekötött tartalék 160 eFt,
eredménytartalékba helyezés: 613 eFt, 2008. évi eredmény 613 eFt.
Utasítja az ügyvezetőt, hogy a mérleg beszámolót 2009. május 31-ig a Békés Megyei
Cégbírósághoz nyújtsa be, és közzétételre adja be a Budapesti Cégnyilvántartási Központba.
Határidő: 2009. május 31., felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Demeter László
ügyvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
113/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2008. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját az
alábbi tartalommal:
Eszköz-forrás oldal
51.557 eFt
Értékesítés nettó árbevétel
108.058 eFt
Adózás előtti eredmény
639 eFt
Adófizetési kötelezettség (különadó)
26 eFt
Mérleg szerinti eredmény
613eFt
Tőketartalék
38.950 eFt
Eredménytartalék
- 34.038 eFt
Lekötött tartalék
160 eFt
Eredménytartalékba helyezés
613 eFt
2008. évi eredmény
613 eFt
Utasítja az ügyvezetőt, hogy a mérleg beszámolót 2009. május 31-ig a Békés
Megyei Cégbírósághoz nyújtsa be, és közzétételre adja be a Budapesti
Cégnyilvántartási Központba.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Szarvasi Polgárőr Egyesület beszámolója
Előadó: Tusjak Tamás egyesületi elnök
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képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Tusjak Tamás elnököt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tusjak Tamás elnök: Megköszöni a képviselő-testületnek a Polgárőrség támogatását.
Polgármester úr az évadzáró vacsorán ígéretet tett arra, hogy amennyiben több pénzre lesz
szüksége az egyesületnek, a kérelmet alátámasztva lehetséges a támogatás összegének
növelése. A Polgárőrséget is érinti a cégautó rendelet amely több költséget ró az egyesületre.
Ez alól akkor lesz mentessége az egyesületnek ha az Országos Polgárőr Szövetség átvállalja a
gépkocsik adóvonzatát. Nehézséget jelent a 2 gépkocsi üzemben tartása. 49 fővel működik az
egyesület akik 6000 órán felüli szolgálatot adtak. Nagyobb létszámmal még eredményesebb
lenne az egyesület de sajnos nem sikerül a tagok számát növelni.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, valamint az Ifjúsági és
Sportbizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a beszámolót és
megállapította, hogy a körülmények ellenére az egyesület színvonalas és jó munkát végez.
Eddigi tevékenységükről csak elismeréssel lehet szólni. Szomorú, hogy a jelenlegi gazdasági
helyzetben feltételezhetően tovább csökken az egyesület részére nyújtott támogatások
összege. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek, hogy fokozottan figyeljen oda az
egyesület támogatására.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megköszönve és elismerve az
egyesület tevékenységét egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.
Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, Dr. Molnár Mihály képviselő távozik, 12
képviselő van jelen.
Földesi Zoltán képviselő: A város óriási értéke az egyesület. Az országban történt nagy
felháborodást kiváltó bűncselekmény okán a napokban több órás előadást hallgatott meg az
ország közbiztonságának terveiről. Örül annak, hogy a város kevésbé fertőzött területnek
számít. Meggyőződése, hogy ebben óriási szerepe van a hivatásos bűnüldöző szerveken túl a
Polgárőrségnek. A hivatalos szervek feladata megszervezni a háttér együttműködés kereteit
melynek eredményeként a város azt várja, hogy nyugodt legyen lakóhelye, a helyi viszonyok.
Pozitív értelemben a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság az első három helyen áll. A
lakosság relatív biztonságérzete és vélekedése ettől sokkal árnyaltabb és eltérőbb. A
prevenciónak, a jelenlétnek, az utcán való láthatóságnak, a rendezvényeken való jelenlétnek
óriási szerepe van. A lakosság összességében elmondhatja, hogy sok-sok szempár figyeli
vagyontárgyait, körülményeit. A városban sok helyen kamerák kerültek elhelyezésre. Beállt
egy 50 fő körüli létszám, amit jó lenne növelni. Nagy a terület, sok az üdülő, gazdasági
terület. Néhányan kimagasló óraszámban teljesítettek szolgálatot. Az egyesület az iskolák,
intézmények segítségére van rendezvényeik biztosítása tekintetében. A képviselő-testület a
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Együttműködési megállapodások létrejöttének sora várható az elkövetkező időszakban. A
város ebben már élen jár. Kéri, hogy továbbra is tartsák fenn a kapcsolatot a hivatásos
bűnüldöző szervekkel. Javult az elmúlt időszakban a fogadókészség, egymás munkájának
elismerése. Polgárőr és járőr jelenik meg civil autókkal. Szolgálatot teljesítő rendőröket is
segítenek polgárőrök adott esetben. Ezek mind a város lakosságának biztonságérzetét
javíthatják. A város polgárainak figyelni kell egymásra, egymás értékeire. A megváltozott
körülmények miatt nagyon sokan lépnek a bűn útjára, esnek kísértésbe. Ha nem vigyáznak a
polgárok magukra, egymásra akkor részeseivé válnak annak a folyamatnak amit el kellene
kerülni. Megköszöni a beszámolót. Minden polgárőrnek további sok sikert és eredményes
együttműködést kíván.
Giricz Katalin képviselő távozik, Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 12
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A Szarvasi Rendőrkapitányságon 20 fő hiányzik az
állományból. Ez az illetékességi területre vonatkozik. A miniszter úr kezdi komolyan venni,
hogy az illetékességi terület kistérség legyen. A 20 főből 8 zárolt létszám, 12 pedig nincs. Az
állomány fiatal a nyugdíjazási szabályok miatt, több esetben tapasztalatlan és sarkos a
parancsok végrehajtásában. Ez egyik oldalról helyes, másik oldalról viszont kevésbé. Nem
szabad szidni a rendőröket, ilyen objektív körülmények vannak. Ebben a helyzetben
felértékelődik a Polgárőrség jelenléte. A megyei rendőrkapitány elmondta, hogy nagyra
értékeli a polgárőrök munkáját és említette a közös járőrözést is. A közös járőrözést nem tartja
jónak. A polgárőrök feladata a rendezvények biztosítása és az, hogy a civilek jelzőrendszere
legyen. Semmi reguláris feladata nincs. A kettő keveredése nem szerencsés. Bosszantó, hogy
Budapesten 3200 rendőr ügyel a rendezvényekre, Szarvason pedig 20 fő hiányzik. Az ország
különböző pontjain közbiztonsági problémák vannak. A jelzőrendszernek nagy jelentősége
van. A létszámot meg kell próbálni bővíteni. A közbiztonságot nézve prognosztizálható, hogy
a jelzőrendszernek jól kell működnie. A lakosságnak egymásra is oda kell figyelni. Tartoznak
a polgárok azzal, hogy az idős szomszédokat megóvják, ha baj van jelezzék. Bár ki hosszabb
ideig távol van ingatlanától, jelentse be és igyekeznek járőrt biztosítani. Amikor nem futotta
gépkocsira akkor a képviselő-testület megszerezte, amikor helyiségről kellett gondoskodni
akkor gondoskodott róla a város. A kormány megadóztatja a Polgárőrség járműveit is. Igaz,
hogy a nagy egyesületen keresztül különböző kvóták alapján visszaosztják. Egyszerűbb lett
volna ha a polgárőr gépkocsikat kiveszik az adó alól. A város közrendjére, közbiztonságára
való odafigyelés, őrködés valóban civil kurázsi. A mai viszonyok között ennek jelentősége
van és lesz is. Létszámukat illetően többre van szükség. Nem mindenki vállalja, nem
mindenki alkalmas erre a feladatra, de a nyugdíjas szervezetek tagjai is segíthetik a
Polgárőrség munkáját. Az évközben jelentkező működési hiányt megpróbálja a képviselőtestület előteremteni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Három szervezettel van együttműködési megállapodása a
Polgárőrségnek - az önkormányzattal, a rendőrséggel és a Magyar Postával. A Magyar Posta
egy forinttal sem támogatja a Polgárőrséget, holott igen tevékeny munkát végeznek a
polgárőrök a postánál.
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társaság a posta, nem jár ingyen szolgálat.
Tusjak Tamás elnök: Megköszöni a gratulációkat. A Polgárőrségnek annyiban van
szerencséje, hogy üzembentartóként üzemeltet két gépkocsit. Azok az egyesületek ahol a
polgárőrök a saját gépkocsijukat használják ott be kell fizetni a cégautó adót. Ez óriási
problémát jelent, hiszen a polgárőrök nem fognak szolgálatot teljesíteni saját gépkocsival.
A polgármester véleményétől eltérő a véleménye a közös szolgálatot illetően. A polgármester
úr hiányzó állományról beszél, de azt szeretné, hogy a polgárőrök külön járőrözzenek. A
hatékonyság duplázódik a közös járőrözéssel. Egy intézkedő rendőr van a polgárőrrel, illetve
polgárőr egy másik rendőrrel van – így a hatékonyság megduplázódik mert mindkét járőr
intézkedni tud. Ez nincs túl sűrűn. A rendőrség válláról a rendezvények biztosítását veszi le a
Polgárőrség. Nagyon sok olyan rendezvény van amit szinte csak a Polgárőrség biztosít.
Babák Mihály polgármester: Nem tartja helyesnek a közös járőrözést. Van egy rendészeti
szerv amelynek teljesen mások a jogosítványai. Nem szerencsés keverednie a civil
szervezettel. A civil szervezetnek jeleznie kell és biztosítani a rendezvényeket. A rendőrség
pedig fogadja a jelzéseket és időben intézkedjen. Ha együtt járőröznek sosem lehet elérni,
hogy megkapja a város a hiányzó 20 rendőrt. A város polgárai szeretik a rendőri jelenlétet.
Nemcsak Budapesten van szükség rendőrre hanem vidéken is.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Szarvasi Polgárőr
Egyesület 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját, egyben megköszöni az egyesület minden
tagjának a város közrend, közbiztonsága érdekében végzett áldozatos munkáját.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület tagságát.
Határidő: 2009. március 25. Felelős: Babák Mihály polgármester”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
114/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a Szarvasi Polgárőr Egyesület 2008. évi munkájáról szóló beszámolóját,
egyben megköszöni az egyesület minden tagjának a város közrend, közbiztonsága
érdekében végzett áldozatos munkáját.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről tájékoztassa az Egyesület
tagságát.
Határidő:
2009. március 25.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
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1.) sz. bejelentés:

Intézményi átszervezéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

BabákMihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2008. december 18-i ülésén döntött arról, hogy tudomásul veszi a Közigazgatási
Hivatal által tett törvényességi észrevételt és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az
intézmény létrehozásával kapcsolatos szakmai és gazdálkodási előnyökről szóló beszámolót a
képviselő-testület megtárgyalta és elfogadta. Ezt követően 2009. február 2-án megkereste az
Oktatási és Kulturális Minisztert azzal, hogy a testület által elfogadott szakmai és
gazdálkodási előnyök bemutatása figyelembe vételével küldje meg véleményét az
átszervezéssel kapcsolatban. Február 20-án megérkezett a minisztérium válasza mely szerint
sajnálattal veszik tudomásul hogy az önkormányzat egy ilyen szervezet megszüntetését
határozza el, viszont tudják, hogy egy jól kidolgozott pedagógiai-közművelődési programmal
a tagintézmények egyenrangú együttműködésével többcélú intézmény keretében is
kiteljesedhet a közművelődés. Bíznak abban, hogy nem csökken Szarvason a kötelező
közművelődési feladat ellátás eddig elért színvonala és el tudják fogadni az önkormányzat
intézmény integrációs intézkedéseit. Az előterjesztésben foglaltak alapján javasolja a
minisztérium véleményének tudomásul vételét és kéri erősítse meg a 2008. július 23-án e
tárgyban hozott döntéseit a képviselő-testület.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: Az aljegyző asszony pontosan elmondta az előterjesztés
körülményeit. A helyi önkormányzatoknak nagy lehetősége és felelőssége van. A jogi utat
végig kellett járni. A döntések kapcsán a képviselő-testület jogszerűen járt el. A mai ülésen
tárgyal a képviselő-testület olyan napirendet ami további változtatást jelent. A Művelődési és
Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A hivatal késett a bejelentést illetően. Ha nem hajtja végre a
város és nem reagál akkor sem dől össze az ég, mivel az önkormányzat felel az alapellátásért
és úgy szervezi ahogy akarja. Nem lenne szerencsés kötözködni. Ha kérik, tegye meg a város
ezt a lépést és mindenki megnyugszik.
Felkéri dr. Melis János jegyzőt a módosított határozati javaslat ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi az Oktatási és
Kulturális Minisztériumnak a Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi
megszüntetésével, egyúttal a közművelődési intézményegységet is tartalmazó Szarvasi
Általános Művelődési Központ létrehozásával kapcsolatban, írásban megküldött véleményét.
A Képviselő-testület ezzel egyidőben az e tárgyban hozott 384/2008.(VII.23.),
385/2008.(VII.23.), 386/2008.(VII.23.), 387/2008.(VII.23.), 388/2008.(VII.23.) és
389/2008.(VII.23.) döntéseit hatályában fenntartja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Oktatási és
Kulturális Minisztert.
Határidő: 2009. március 30. 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:
115/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak a Vajda Péter Művelődési
Központ és Turul Mozi megszüntetésével, egyúttal a közművelődési
intézményegységet is tartalmazó Szarvasi Általános Művelődési Központ
létrehozásával kapcsolatban, írásban megküldött véleményét.
A Képviselő-testület ezzel egyidőben az e tárgyban hozott 384/2008.(VII.23.),
385/2008.(VII.23.), 386/2008.(VII.23.), 387/2008.(VII.23.), 388/2008.(VII.23.) és
389/2008.(VII.23.) döntéseit hatályában fenntartja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Oktatási
és Kulturális Minisztert.
Határidő:
2009. március 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Intézmény átszervezéssel kapcsolatos törvényességi észrevétel
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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közoktatási intézmény és a könyvtár integrációja vonatkozásában is megérkezett a
minisztérium válasza. A megküldött dokumentumok alapján Dr. Scheider Márta kulturális
államtitkár asszony számára azt bizonyították, hogy átgondolt döntést hozott a képviselőtestület melyben a korszerű könyvtár kialakítása volt a cél. Ezt támasztja alá, hogy
létszámleépítés nem történt és a könyvtár neve is bekerült az intézmény elnevezésébe. Az
ágazati irányítás szakmai szempontjai szerint biztató, ám ezzel együtt a városi könyvtár
összevonását az oktatási intézménnyel aggályosnak tartja. Fenntartja a korábban
megfogalmazott szakmai véleményt mely szerint a városban elsősorban önálló intézményben
kell a nyilvános könyvtári ellátást biztosítani. A megfogalmazott szakmai előnyök elsősorban
az iskolai könyvtárra vonatkoznak és nem tűnik ki, hogy a települési könyvtárnak milyen
előnye származott az összevonásból. Véleménye szerint a felsorolt gazdálkodási előnyök
inkább praktikus előnyöket jelentenek semmint gazdasági megtakarítást. Ilyen gazdasági
helyzetben valóban sokat számít. Az integrációt ezért inkább jelenleg szükséges és kényszerű
intézkedésnek tartja mint a jövő útjának. Az előterjesztésben foglaltak alapján javasolja a
minisztérium levelének tudomásul vételét és erősítse meg a 2008. július 23-án e tárgyban
hozott döntéseit.
Babák Mihály polgármester: Az államtitkár asszonynak megköszönte méltányos
vélekedését aki elmondta, hogy véleménye szerint a város jól teszi a dolgát.
Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
bizottság elnöke pontosítást javasolt, így a módosított határozati javaslatot támogatta a
bizottság.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a módosított határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi az Oktatási és
Kulturális Minisztériumnak Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda
Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma, Székely Mihály Szakképző Iskolája Fő
téri Általános Iskolája és Óvodája, Nyilvános Könyvtára létrehozásával kapcsolatban írásban
megküldött véleményét.
A képviselő-testület ezzel egyidőben az e tárgyban hozott 382/2008.(VII.23.),
383/2008.(VII.23.), döntéseit hatályában fenntartja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Oktatási és
Kulturális Minisztert.
Határidő: 2009. március 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
116/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma, Szakközépiskolája és
Kollégiuma, Székely Mihály Szakképző Iskolája Fő téri Általános Iskolája és
Óvodája, Nyilvános Könyvtára létrehozásával kapcsolatban írásban megküldött
véleményét.
A képviselő-testület ezzel egyidőben az e tárgyban hozott 382/2008.(VII.23.),
383/2008.(VII.23.), döntéseit hatályában fenntartja.
Megbízza a jegyzőt, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa az Oktatási
és Kulturális Minisztert.
Határidő:
2009. március 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

WIFI szolgáltatás Szarvas Város közterein
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Egyre nagyobb az érdeklődés a városfejlesztés
területén a WIFI rendszerek iránt. A kültéri rendszer segítségével lehetőség nyílik arra, hogy
az önkormányzat által közzétett közérdekű információk mindenki számára elérhetők
legyenek. A Szarvasi Általános Informatikai Kft. két helyen biztosítana hozzáférést. Az
Árpád-köz területén illetve a Ciprus fogadó környékén díjmentesen azzal a feltétellel , hogy
Tourinform iroda honlapján illetve Szarvas város honlapján reklámfelületet biztosítanak a Kft.
részére. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság kérdésként
vetette fel, hogy a Kft. hogyan korlátozza, vagy tudja-e korlátozni a letöltések lehetőségét.
Erre vonatkozóan az az információ érkezett, hogy a sávszélesség behatárolásával nem lesz
lehetőség letöltésekre.
Babák Mihály polgármester: Kéri Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és
Oktatási Bizottság, valamint a Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatta az előerjesztést.

- 20 Dr. Bagi László képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést. A városba látogatók számára segítséget nyújthat. Havonta mintegy 60-70 eFtért tudnák ezt biztosítani. Az informatikai Kft. is tudja biztosítani ezt ellenszolgáltatás nélkül.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Reméli
nem lesz a vandalizmus áldozata ez az eszköz.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja a Szarvasi Informatikai Kft. által a HotSpot szolgáltatás
kiépítését, az Árpád köz és a Ciprus Fogadó környékén. Szarvas Város Önkormányzata
vállalja díjmentes szolgáltatás ellenében, hogy Szarvas Város honlapján illetve a Tourinform
Iroda honlapján reklámfelületet biztosít a Szarvasi Informatikai Kft. részére.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az Együttműködési megállapodás aláírásával.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
117/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat.
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szarvasi
Informatikai Kft. által a HotSpot szolgáltatás kiépítését, az Árpád köz és a
Ciprus Fogadó környékén. Szarvas Város Önkormányzata vállalja díjmentes
szolgáltatás ellenében, hogy Szarvas Város honlapján illetve a Tourinform Iroda
honlapján reklámfelületet biztosít a Szarvasi Informatikai Kft. részére.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt az Együttműködési megállapodás
aláírásával.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint

Dr. Bagi László képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Beszámoló a helyi hulladékgazdálkodási
végrehajtásáról
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

tervben

foglaltak

- 21 Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A hulladékgazdálkodásról szóló törvény
értelmében kétévente meg kell vizsgálni, hogy a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak
végrehajtása megtörtént-e és erről beszámolót kell készíteni. Az előterjesztés ezt a beszámolót
tartalmazza. Kiemelten foglalkozik a bezárt szarvasi hulladéklerakó teleppel amelynek
felülvizsgálata illetve a rekultivációs terve az elmúlt években elkészült. Ezt követően a
Környezetvédelmi Felügyelőség rekultivációra feljogosító működési engedélyt adott a
KOMÉP Kft. részére a telep üzemeltetésére vonatkozóan. A legfontosabb előírásokat a
beszámoló tartalmazza. Kitér a hulladékkezelő telepre is melynek elemei a hulladékátrakó
állomás illetve szelektív gyűjtő udvar. 2006. óta megfelelően, jól üzemel. Ugyanígy a 14 db
hulladékgyűjtő sziget is. Foglalkozik a beszámoló a települési szilárd, folyékony hulladék
illetve az állati hulladékok tervezett illetve ténylegesen keletkezett mennyiségeivel.
Elmondható, hogy nagyságrendileg a tervezett illetve ténylegesen keletkezett mennyiség
azonos. Kicsivel kevesebb is keletkezett a tervezetnél. A 2004-2008. évben keletkezett
szelektíven gyűjtött hulladékok mennyiségét is tartalmazza az anyag megbontva. A tervben
meghatározott célok, feladatok között szerepel a hulladékkezelő telep további fejlesztése,
illetve a szennyvíztisztító telep további fejlesztése, bővítése is. Erre vonatkozóan pályázat
került benyújtásra. A hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése tekintetében a hulladékgyűjtő
szigetek kiegészítését, komposztáló telep létesítését illetve a zöldhulladék begyűjtésének
kiépítése van tervezve. A pályázat első fordulóban nyert. A szennyvíztisztító telep illetve
csatorna hálózat fejlesztésére beadott pályázat két alkalommal nem nyert, de az idei évben is
benyújtásra kerül a pályázat. Az országos hulladékgazdálkodási terv illetve a regionális terv
elkészülte után új helyi hulladékgazdálkodási terv készül.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete a helyi hulladékgazdálkodási tervben foglaltak végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadja és utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolóban részletezett, elvégzett
hulladékgazdálkodási tevékenységekről tájékoztassa a lakosságot.
Határidő: 2009. március 31. Felelős: Babák Mihály polgármester Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

- 22 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
118/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi hulladékgazdálkodási
tervben foglaltak végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja és utasítja a jegyzőt,
hogy
a
beszámolóban
részletezett,
elvégzett
hulladékgazdálkodási
tevékenységekről tájékoztassa a lakosságot.
Határidő:
2009. március 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

A Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezetének elhelyezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezete az egyes
önként vállalt feladatait jelenleg a hivatal épületében látja el. Itt a raktározás nem megoldott,
az adományok elosztása is problémás. Javaslat fogalmazódott meg arra vonatkozóan, hogy
más önkormányzati ingatlanban kellene számukra helyet biztosítani a Máltai
Szeretetszolgálathoz hasonlóan. A Népjóléti Bizottság kezdeményezése alapján a Kossuth u.
30. szám alatt összesen 4 lakást sikerült kiüríteni. Itt nyert elhelyezést a Máltai
Szeretetszolgálat. A további két megüresedett lakásban kerülhetne elhelyezésre a
Vöröskereszt.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
határozati javaslattal egyetértett a bizottság, viszont a levélben foglaltakat nem tudja
elfogadni. Csak arra van lehetőség, hogy szerényebb összeggel olyan helyzetbe kerüljön az
épület, hogy tevékenységet lehessen abban folytatni. Nem vállalhatja a város a komplett
felújítását.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolta.
LázárZsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsághoz
hasonlóan vélekedett.

- 23 A levélben foglaltakat túlzónak tartotta a bizottság. Nincs a vöröskereszt esetében tisztázva,
hogy egy helyi szervezet hogyan működik és miből fizeti a rezsiköltségét. Eddig az
önkormányzat fizette, nem tudni, hogy a későbbiekben ez hogyan lesz. Az önkormányzat a
város központjában lévő ingatlant ajánlott fel. Néhány százezer forintból akadálymentes
irodahelyiség és raktárhelyiség alakítható ki.
Babák Mihály polgármester: Az adományokat adó is terheli, csappantak a bevételek.
Szükség van a szervezetre. Az önkormányzatnak segíteni kell az ilyen jellegű szervezeteket
mivel a város polgárait segítik. Eddig a város üzemeltette, normális üzemeltetés mellett ez
továbbra is lehetséges. Teljes felújításra nincs lehetőség.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elvi támogatást biztosít, de túlzónak
tartja a biztonsági ajtót és egyebeket. Meg kell nézni, hogy meddig lehet nyújtózkodni.
Babák Mihály polgármester: 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/5., 2084/A/6.) alatti ingatlanban lévő kettő lakást
külön-külön, vagy egyben is felajánlja használatra a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei
Szervezete (székhelye: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 15. képviseli: Priskin János) részére
határozatlan időtartamra, a közműdíjak megtérítése, illetve a lakás karbantartásának vállalása
mellett. Az ingatlan felajánlásának elfogadása esetén 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. március 31.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
119/2009.(III.19.) 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/5.,
2084/A/6.) alatti ingatlanban lévő kettő lakást külön-külön, vagy egyben is
felajánlja használatra a Magyar Vöröskereszt Békés Megyei Szervezete
(székhelye: 5600 Békéscsaba, Bajza utca 15. képviseli: Priskin János) részére
határozatlan időtartamra, a közműdíjak megtérítése, illetve a lakás
karbantartásának vállalása mellett.
Az ingatlan felajánlásának elfogadása esetén 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. március 31.
Határidő:

- 24 Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ magasabb vezetői
pályázatára vonatkozó felhívás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Szarvasi Általános Művelődési Központ magasabb
vezetőjének megbízatása 2009. július 31. napján lejár. A vonatkozó jogszabályok értelmében
nyilvános pályázat útján kell betöltetni az intézményvezetői állást. A határozati javaslatban a
magasabb vezetői megbízásra vonatkozó pályázati felhívás szerepel amit a Magyar
Közlönyben illetve az Oktatási és Kulturális Minisztérium hivatalos lapjában valamint a
Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán
is meg kell jelentetni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a kiírást.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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:
120/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vajda Péter Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény,
Kiállítóhely és Szárazmalom intézményvezetői megbízására az alábbi pályázati
felhívást teszi közzé:
1.
Munkahely és beosztás megnevezése:
Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Vajda Péter Művelődési Központ Tessedik
Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom
5540 Szarvas, Kossuth tér 3.
Békés megye
igazgató
2.
Megbízás időtartama:
5 év
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Megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja:
2009. augusztus 1. – 2014. július 31.
4.
Megbízás feltételei:
főiskolai szintű pedagógiai végzettség,
pedagógus szakvizsga,
szakirányú közművelődési képzettség,
legalább öt év közművelődési munkakörben szerzett szakmai
gyakorlat,
büntetlen előélet,
magyar állampolgárság.
5.
Előnyök:
Közoktatás, közművelődési területén szerzett vezetői gyakorlat
6.
Bérezés és a beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
A közalkalmazottakról szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó
jogszabályok szerint.
7.
A pályázat tartalmi követelményei:
szakmai önéletrajz,
az intézmény vezetésére vonatkozó program,
szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési program,
végzettséget igazoló okiratok hiteles másolata,
3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a véleményezésre
és elbírálásra jogosultak megismerhetik.
8.
Benyújtás határideje:
A pályázatnak a KSZK honlapján való megjelenésétől számított 50 nap.
Benyújtás helye:
Szarvas Város Polgármesteri Hivatal
Babák Mihály polgármester
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
9.
Elbírálás határideje:
Az intézményvezetői pályázati eljárására vonatkozó jogszabályok alapján,
a Képviselő-testület 2009. júliusi ülése.
10.
Elbírálás rendje:
A benyújtott pályázatokat a Művelődési és Oktatási Bizottság javaslata
alapján a Képviselő-testület bírálja el.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

A hatályos TOURIMFORM Névhasználati Kézikönyv megismerése és
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

- 26 Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Kozák Imréné és dr. Molnár Mihály képviselők visszatérnek az ülésterembe, 14
képviselő van jelen.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: 2004-ben született döntés a Tourinform Iroda
fenntartására vonatkozóan. Lényegében egy védjegy használatára vonatkozó szerződésről van
szó melyet a Magyar Turizmus Zrt-vel kötött Szarvas Város Önkormányzata. A szerződés
rendelkezése szerint amennyiben a Magyar Turizmus Zrt. megváltoztatja a Névhasználati
Kézikönyvét akkor a hatályos változtatásokkal együtt minden szerződő félnek, így Szarvas
Város Önkormányzatának is el kell fogadnia azt.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A mai körülményeknek megfelelően került aktualizálásra a
szerződés illetve a Névhasználati Kézikönyv kitételei. Elég egyoldalú szerződés ez, hiszen
mindamellett, hogy sok mindent biztosít a Magyar Turizmus Zrt. a Tourinform Irodák
számára, igazából pénzeszközökkel nem látja el azokat. Egyedül a hosszított nyitvatartásra
tud pénzt biztosítani. Az elmúlt évben 1 mFt-ot adtak erre. A Névhasználati Szerződésben
apróbb kitételek is vannak. A Turisztikai Desztinációs Menedzsmenttel kapcsolatos dolgok is
bekerültek a szerződésbe. Amennyiben létrejön a Turisztikai Desztinációs Menedzsment
akkor a Tourinform Iroda lehet a munkaszervezeti egysége.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
121/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Magyar Turizmus Zrt. által kiadott, a 2009. február 2. napjától hatályos
változtatásokkal ellátott, új TOURINFORM Névhasználati Kézikönyvet.
Egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az új Névhasználati Kézikönyv
megismeréséről és elfogadásáról szóló – Magyar Turizmus Zrt. által megkért –
nyilatkozat megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. március 26.

- 27 Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Körövidéki Baptista énekkarok találkozójához kapcsolódó támogatási
kérelem
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: 2009. júniusában Szarvason megrendezésre kerül a
Körösvidéki Baptista Énekkarok XII. Találkozója. Ennek megrendezésével kapcsolatban
kereste meg az önkormányzatot Vári Ferenc úr a kondorosi baptista gyülekezet képviselője
azzal, hogy a 800 eFt költségvetéssel bíró rendezvény megrendezéséhez az önkormányzat 100
eFt-al járuljon hozzá. A találkozónak Szarvas ad otthont és a Vajda Péter Művelődési
Központban kerül megrendezésre.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az 1.)
sz. határozati javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az 1.) sz. határozati javaslatot
támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az 1.) sz. határozati javaslatot
támogatta.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összeggel támogatja a – Kondorosi
Baptista Gyülekezet által 2009. június 1. napjára tervezett – Körösvidéki Baptista Énekkarok
12. Találkozójának megrendezését.
Megbízza a polgármestert és jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező támogatási
szerződést írja alá a Kondorosi Baptista Gyülekezet képviselőjével.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000 Ft összeggel
támogatja a – Kondorosi Baptista Gyülekezet által 2009. június 1. napjára
tervezett – Körösvidéki Baptista Énekkarok 12. Találkozójának megrendezését.
Megbízza a polgármestert és jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező
támogatási szerződést írja alá a Kondorosi Baptista Gyülekezet képviselőjével.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Az EconoConsult Kft. SPAudit szakmai ajánlata a Szarvasi GyógyTermál Kft. átvilágítására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató és s cég között folytatott
szakmai megbeszélés előzte meg az ajánlattételt mely a teljeskörű átvilágításra irányult. A
hivatal kérte, hogy dolgozzák ki ajánlatukat kifejezetten csak a termálvíz, termálenergia és
csurgalékvíz kihasználásának hatékonysága valamint az energetikai rendszer értékelése
tárgykörében az ehhez kapcsolódó intézkedési javaslatok kidolgozásával együtt. Másrészt
lenne egy komplex átvilágításra vonatkozó javaslat is. A cég ajánlata március 10-én érkezett
meg, mely szerint az első fázis átvilágításának díja 450.000,-Ft+Áfa, a komplex 1. fázis
átvilágítási díja pedig 850 eFt+ÁFA. A második fázis tekintetésben nem tudtak árajánlatot
tenni. A cég további ajánlata a KEOP pályázat kidolgozása. Két ajánlat között lehetséges
dönteni az energia 1. fázis és komplex átvilágítás első fázisa között.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és módosítással javasolja elfogadásra. A kiosztott anyagban szerepelnek a plusz
árajánlatok. A bizottság javasolja, hogy az átvilágítás komplex legyen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság szakmailag nem támogatta a határozati javaslatot mert 450 eFt-os összeget
magasnak tartotta, hiszen helyben is meg lehet állapítani valamit. A bizottság további
tárgyalásokat javasol az ajánlattevőkkel az árat illetően.
A bizottság javasolja az előterjesztés napirendről való levételét.
Babák Mihály polgármester: Az előterjeszés napirendről való levételét szavazásra bocsátja.
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14 igen szavazattal, egyhangúlag támogatták.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Közcélú munka megszervezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A szociális törvény módosítása kötelezővé teszi az
önkormányzatok számára, hogy a közcélú foglalkoztatást megszervezzék. Erre vonatkozóan
tervet kell készíteni melynek tartalmi elemeit a törvény szabályozza. Ennek megfelelően
készült el az önkormányzat közfoglalkoztatási terve. Ez már a 2009. március közepééig
felülvizsgáltak adataiból áll össze, ugyanis 2008. december 30-ig is elkészült az országos
program alapján egy terv. A számadat ahhoz képest növekedett, mert akkor 276 fővel számolt
az anyag, jelenleg 292 fővel kell számolni. Lényege, hogy rendszeres szociális segélyen csak
azok maradhatnak akik 55 éven felüliek, egészségkárosodottak és gyermekeik napközbeni
ellátásáról nem tudnak gondoskodni. Ez jelen állás szerint 32 fő, tehát a 292 fő mínusz 32 fő
marad a közcélú foglalkoztatásra. A munkáltatóktól beérkezett igények alapján számbavételre
kerültek a feladatok. Ehhez lett hozzárendelve a képzettség, nem és kor szerinti megoszlás. A
260 főből 130 főre érkezett igény. Továbbra is marad 130 fő akinek rendelkezésre állási
támogatást kell biztosítani. Ez az ellátás a legrosszabb finanszírozású mert ennek összege a
mindenkori nyugdíjminimum. 80%-át biztosítja az állami költségvetés, 20%-át pedig az
önkormányzatnak kell biztosítani. 130 fő van akire vonatkozóan munkabérüknek plusz a
járulék 50%-ának 95%-át biztosítja az állami költségvetés. 5%-ot az önkormányzatnak kell
biztosítani. A 260 főből 104 fő az, akinek sajnos csak általános iskolai végzettsége van. Ez
meghatározza a felkínálható feladatokat is. A 260 főből le kell vonni azt a 47 főt akik 35 év
alattiak, ugyanis ezt a korosztályt képzésben kell részesíteni amennyiben képesítéssel nem
rendelkeznek. Ezek a személyek nem ellátást kapnak, hanem a képzés időtartama alatt a
képzés teljes költségét és az ehhez kapcsolódó fenntartási költségeket kapják meg. A képzés
tényleges indításáról még nem érkezett tájékoztatás. A rendszeres szociális segély
finanszírozása megmaradt, 90 és 10%.
Összességében Szarvas Város Önkormányzatát ez a fajta finanszírozás 13.070.990,-Ft
összegben érinti. A költségvetésben már szerepeltetni kellett a szociális és családvédelmi
keretet, ami az akkori felülvizsgálat alapján 12.345.135,-Ft volt. A kettő különbözete
625.855,-Ft. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy ez a keret elegendő volt. Ha év végéig
ez a különbség marad, akkor ez a költségvetésben biztosítható. A határozati javaslatban
foglaltak szerint a képviselő-testületnek el kell fogadnia a tervet. Az állami pénz lehívása
ennek a tervnek az elfogadásával válik lehetségessé. A kiosztott anyagban csatolásra került a
Munkaügyi Központ és a szociális kerekasztal véleménye. A határozati javaslat tartalmaz egy
olyan pontot, hogy a minisztérium pályázatot hirdetett arra vonatkozóan, hogy a szervező
munkára országos viszonylatban 2-3000 embert fognak kiképezni. Természetesen ők is abból

- 30 a körből kerülnek ki. Erre vonatkozóan a pályázat úgy rendelkezik, hogy önkormányzat és
társulás is pályázhat. A társulás azért célszerűbb, mert az önkormányzatok a településen lévő
munkanélküliek számával kerültek kiszámításra arányszám szerint. Ez Szarvas város esetében
1,6 létszám. Gyomaendrőd 2,8 létszám. A minisztérium jelezte, hogy a töredék létszámra nem
esélyes az adott önkormányzat. Előzetes egyeztetés alapján 5 önkormányzat támogatja azt,
hogy a pályázat kistérségi szinten kerüljön benyújtásra. Ez nem sérti azt az intézkedést, hogy
minden önkormányzat a saját területén rendezi a foglalkoztatási terv végrehajtását. Így
Szarvas város 2 főre, Gyomaendrőd szintén 2 főre számíthatna, de ha a teljes kistérség
pályázna akkor már több mint 5 fő jöhetne számításba. Ezeknek az embereknek a teljes bérét
és járulékait a pályázat biztosítja egy évre szólóan. Az előterjesztés mellékletét képezi a
megállapodás tervezet melyben javítani szükséges. Nem Szarvas Város Önkormányzatának
hanem a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásnak kell szerepelni a felek között. A
képviselő-testületnek el kell fogadni Szarvas város közcélú foglalkoztatási tervét, a
megállapodás-tervezetet és nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat részt kíván venni a
pályázatban.
Babák Mihály polgármester: A kistérségből mely települések vannak benne?
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Örménykút, Hunya, Csabacsüd, Gyomaendrőd és
Szarvas települések. Kondoros, Kardos és Békésszentandrás nincs benne.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta
az együttműködési megállapodást és a közfoglalkoztatási tervet is a benyújtandó pályázattal
együtt.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta
mindhárom határozati javaslatot.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta a határozati
javaslatokat.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a határozati
javaslatokat.
BabákMihály polgármester: Közel 300 fő az a munkanélküli akikről gondoskodni kell.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzata megismerte és jóváhagyja a közcélú munka megszervezése tárgyában
kötendő, 1. sz. melléklet szerinti együttműködési megállapodást. Felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy az együttműködési megállapodást Szarvas Város
Önkormányzata nevében írja alá.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
123/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata megismerte és jóváhagyja a közcélú munka
megszervezése tárgyában kötendő, 1. sz. melléklet szerinti együttműködési
megállapodást. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
együttműködési megállapodást Szarvas Város Önkormányzata nevében írja alá.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzata megismerte és elfogadja Szarvas Város Önkormányzata 2. sz. melléklet
szerinti, 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
124/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata megismerte és elfogadja Szarvas Város
Önkormányzata 2. sz. melléklet szerinti, 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervét.
Azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
BabákMihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzata részt kíván venni a „Közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának
támogatása” elnevezésű 3. sz. melléklet szerinti, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
által benyújtandó pályázatban.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
125/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata részt kíván venni a „Közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatása” elnevezésű 3. sz. melléklet szerinti, a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó pályázatban.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Szarvas város fejlesztési elképzelései
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az elmúlt évben elfogadott gazdasági
programban szereplő városi fejlesztési elképzelések rövid összefoglalójaként elkészült egy
lista amely az előterjesztés mellékletét képezi. A listában 5 fő témakörben kerültek
besorolásra a fejlesztési elképzelések melyek a következők: Közlekedés fejlesztés,
környezetvédelem, kultúra- oktatás, nevelés, gazdaságfejlesztés és egészségügy, szociális
ellátás fejlesztés. Az elmúlt héten az összes bizottság megtárgyalta az anyagot. A bizottsági
üléseken elhangzott javaslatok beépítésre kerültek a listába. Ezt kiosztott anyagként minden
képviselő megkapta.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ifjúsági és
Sportbizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a
Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Népjóléti
Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta,
egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Néhány kisebb kiegészítés elhangzott.
Az Ifjúsági és Sportbizottság szintén megtárgyalta. A salakpálya felújításával valamint egy
műfüves foci pályával egészítette ki. Kéri kiegészíteni továbbá a Szentesi út környékén
játszótér megépítésével.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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Az intézmények vezetői megtették szóbeli kiegészítésüket. Az ülésen elhangzottak beépítésre
kerültek a kiosztott anyagba. A bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Több
javaslatot tettek a bizottság tagjai melyek beépítésre kerülnek. A bizottság tagjai további
gondolkodásra megkapták az anyagot. Reméli, hogy további javaslatok érkeznek.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést. Bízik benne, hogy a remények valóra válnak.
Babák Mihály polgármester: A lista nem egyéb mint egy 63. pontból álló felsorolás aminek
pontonként legalább 10-10 alpontja van. Minden részletkérdés felsorolásra kerül. Pályázat
esetén azonnal pályázik a város.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
támogatta. A terv kicsit futurisztikus. 2010-ig csoda lenne ha meg tudna valósulni.
Babák Mihály polgármester: Az anyagban minden igény benne van. Azt nem lehet tudni,
hogy mikor sikerül teljesíteni.
Galambos Imre képviselő: A Juhász Gyula utca mellett nincs járda. A Juhász Gyula utca
térségében fontos intézmények találhatók pl. a családi napközi a Toldi utcában. Nem lehet
megközelíteni az intézményt. A Juhász Gyula utcában közvilágítási gondok is vannak. A 11.)
pontban szerepeltetni kellene a Táncsics utca rövid szakaszát valamint a város szélén a
Semmelweis utca műúttal történő kiépítését. Kéri az elhangzottak tervbe történő beépítését. A
városnak egy fillére sincs csak az önerőt tudja biztosítani a kötvénykibocsátásból.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
126/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas
város fejlesztési elképzeléseit tartalmazó rövid összefoglaló listában szereplő
fejlesztések megvalósítását pályázati források bevonásával támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Dél-Alföldi
Regionális
Innovációs
Egyesületben részvétel
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Ügynökség

Közhasznú

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Januárban döntés született arról, hogy
Szarvas Város Önkormányzata alapító tagként részt kíván venni a Dél-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség Egyesületben. Az akkori információk szerint azt kérte az egyesület,
hogy a megalakulásához minden alapító tag első befizetéssel és éves tagdíj vállalásával
szálljon be. Az első befizetés Szarvas Város Önkormányzata esetében 1.300 eFt lett volna. Az
éves tagdíj minden tagnak 300 eFt évente. 2008-ban nem kérte az egyesület az 1.300 eFt-os
első befizetést és az egyesület alapszabálya 6.) /1/ bekezdése értelmében csak a 300 eFt-os
éves tagdíjat kell minden tagnak befizetni, így az előterjesztés javasolja az 1/2008. sz.
határozat visszavonását mivel a határozatban szereplő 1.300 eFt-ot már nem kell kifizetni.
Egy új határozati javaslat elfogadása szükséges, mely már csak a 300 eFt-os tagdíjat
tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az előterjesztés megfontolását. Eddig nem sikerült a
várt eredményt elérni, kezd átpolitizálódni. Korábban létrehozott innovációs szervezet
túléléséről van szó. Ebből ki kellene lépni. A képviselő-testület bízza meg a polgármestert és
a jegyzőt, hogy amennyiben úgy tűnik a tagságot cedálja át a Haltenyésztési Kutató Intézetre
közvetlenül és a főiskola számára. A tagdíjakat is ők fizessék. Az önkormányzat kivonulna
ebből a szervezetből. Más aspektusokat kapott a szervezet ami nem szimpatikus. Semmi
presztizsveszteséget nem eredményez ha a HAKI számára átcedálja az önkormányzat mint
lehetőséget. Ha helyzetbe hozza az önkormányzat a HAKI-t és a főiskolát akkor az adott
érintett szervezet kerül helyzetbe. Az egyesületi tagság az önkormányzat joga volt, de ez most
már átadható. A szükséges intézkedéseket meg kell tenni. Az önkormányzat kivonul és a két
intézményt preferálja.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A határozat visszavonására vonatkozó
határozati javaslatot el kell fogadni mivel a költségvetésből ki kell vezetni az 1.300 eFt-ot.
Babák Mihály polgármester: Az 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
127/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DélAlföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület létrehozásakor
meghozott 1/2008.(I.10.) határozatát visszavonja, mivel a határozatban szereplő
1.300 eFt hozzájárulást az önkormányzatnak nem kell kifizetnie.
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Azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A kilépésre vonatkozó határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
128/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megszünteti tagságát a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú
Egyesületben. Kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alapító tagi helyet
ajánlja fel a Haltenyésztési és Öntözési Kutató Intézet valamint a Szent István
Egyetem javára.
Határidő:
2009. május 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Rejtő József és Hetényi István képviselők távoznak az ülésteremből, 12 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

Technológiai inkubátorház kialakítása Szarvason
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján megjelent egy pályázat-tervezet melynek címe: Regionális jelentőségű technológiai
inkubátorok. Erre a pályázati kiírásra a Békés Megyei Önkormányzat pályázni kíván
konzorciummal. A konzorcium tagjainak felkérte Szarvas Város Önkormányzatát, a Szent
István Egyetem Tessedik Sámuel Egyetemi Központját, a Gyulai Harruckern János
Közoktatási Intézményt, a Békés Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítványt és pártoló tagként
Békésszentandrás, Kondoros és Gyomaendrőd önkormányzatát. Március 11-én projekt indító
megbeszélésre került sor ahol ismertetésre került a pályázat rövid tartalma. A konzorciumon
belül Szarvas Város Önkormányzatától azt kérik, hogy a technológiai inkubátorháznak
biztosítson olyan területet amely a telekhatárig a szükséges infrastruktúrával el van látva.
Megvizsgálásra került az ipari parkon belül, hogy melyek azok az önkormányzati tulajdonú
területek amelyek felajánlásra kerülhetnek. Az előterjesztés mellékleteként kiadott térképen
három terület került megjelölésre. Ebből a I. sz. területet a Swietelsky által bérelt ingatlan
előtti üres telket javasolja biztosítani. A Békés Megyei Önkormányzat ezt a területet – nyertes
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későbbiekben, hogy nemcsak 5 év, hanem 10 éves bérleti szerződés kerülne megkötésre. A
technológiai inkubátorház lényege, hogy nem csupán egy inkubátorházat kell építeni hanem
kutató intézetiháttér jelenléte szükséges, valamint technológia átadási szolgáltatásokat kell
biztosítani, laborkörnyezetet és innovációs szolgáltatásokat is.
A támogatás mértéke 50% lehet, maximálisan 400 mFt támogatást lehet igényelni.
Amennyiben a Békés Megyei Önkormányzat benyújtja a pályázatot, úgy Szarvas városnak
önerővel nem kell hozzájárulnia, csak a területet kell biztosítania amiért bérleti díjat kap.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta a
pályázat benyújtását. A pályázat megvalósításához szükséges helyszínként a I. területet
javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
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:
129/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat által benyújtandó DAOP-1.3.1/A „Regionális jelentőségű
technológiai inkubátorok” pályázatban Konzorciumi tagként részt kíván venni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
kiegészítve a I. jelű területnek megfelelő 3099-3106 hrsz-ú ingatlanokkal – szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP1.3.1./A „Regionális jelentőségű technológiai inkubátorok” pályázat
megvalósításához szükséges helyszínként a 3099-3106 hrsz-ú ingatlan(ok)at
Szarvas Város Önkormányzata legalább 5 éves időtartamra tartós bérbe adja a
Békés Megyei Önkormányzat számára.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az önkormányzati tulajdonú ingatlan
bérletére vonatkozó tárgyalások lefolytatására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2009. április 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata új Közbeszerzési Szabályzatának
elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: 2009. április 1-jén hatályba lép a Közbeszerzési
törvény átfogó módosítása. Ez érinti a közbeszerzési rendszer egyszerűsítését, jogorvoslati
eljárás korszerűsítését. Az egyik legfontosabb változás, hogy az eddigi három eljárási rend
kettőre csökken. A legmagasabb értékhatárhoz kötődő közösségi értékhatárok megmaradnak,
viszont új általános egyszerű eljárás lesz amit a nemzeti értékhatárok esetén kell alkalmazni.
Az ajánlattevőknek minimális számú igazolást kell benyújtaniuk, a többit csak a nyertes
ajánlattevőnek kell teljesíteni. Az ajánlatkérő kötelessége, hogy az állami adatbázisokból
beszerezze az elérhető információkat. A közbeszerzési eljárás minden szakaszában a
dokumentációt illetve az iratokat meg kell jeleníteni Szarvas Város honlapján ahol egy külön
felületet kell erre biztosítani. Szintén az eljárások átláthatóságát javítja az a szabály mely
kimondja, hogy a közbeszerzési felhívást csak akkor lehet megjelentetni ha annak
jogszerűségét az ajánlatkérő részéről egy kijelölt személy megvizsgálja, ellenjegyzi. Mód lesz
arra is, hogy a kiíró és a nyertes átláthatósági megállapodást kössön. Ez nagyobb értékű
beruházások esetén védi az eljárást. Egy nyilvános jelentést készít a független szakértő, így a
nyilvánosság biztosítását szolgálja ez a szabály is. A szabályzatba beépítésre került a
közbeszerzési értékhatárokat el nem érő beszerzések szabályozása is. Ez esetben a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság dönt arról, hogy a szabályzatot alkalmazva közbeszerzést folytat
le vagy legalább három ajánlattevőt felhív ajánlatra és árajánlat kérést végez. Ennek feltételeit
is ő határozza meg. A Közbeszerzési törvény változásához kapcsolódó feladatok beépítésre
kerültek a szabályzatba.

- 38 Babák Mihály polgármester: A Közbeszerzési törvény változott. Teljes nyilvánosság
minden iratnak és döntésnek. Ezzel függ össze az a vállalkozói vélemény, hogy „úgy kell
csinálni, hogy ő nyerjen.” Az önkormányzat nem fog szembemenni egy törvénnyel,
szabályzattal. A helyi gazdaság védelme úgy működik, hogy mindenki tegye a maga dolgát, a
vállalkozó pedig jó pályázatokat csináljon.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a szabályzatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottságot tekintse át a Közbeszerzési
Szabályzatot.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
131/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Szarvas Város Önkormányzatának új Közbeszerzési Szabályzatát.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. április 01.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Szarvas geotermikus közműrendszer fejlesztése, bővítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A képviselő-testület 2008. tavaszán döntött a
szarvasi geotermikus közműrendszer megújítását, bővítését célzó fejlesztés megvalósításáról.
A műszaki tartalomról döntés született és felhatalmazást adott a testület tárgyalás
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pályázati kiírások kedvezőbbek. Kedvezőbb feltételekkel lehet pályázni a geotermikus energia
hasznosítására. Három lehetőség került leírásra. Az első a visszasajtoló kutak nélküli új és
bővített termál ellátó rendszer kiépítése nettó 500 mFt beruházási költséggel. Amennyiben az
önkormányzat ezt saját beruházásban valósítja meg, úgy a KEOP 4.2.0/B pályázattal 60%-os
támogatást lehet elérni. Projekttársasági beruházásban viszont 50%-os pályázati támogatás
érhető el. Második lehetőségként továbbra is megvalósulhat az eredeti koncepció. Az elmúlt
évben kikristályosodott, hogy két visszasajtoló kút építése is lehetséges kb. 1,2 milliárd forint
beruházási költséggel. Ez önkormányzati beruházás esetén 10-60%, projekttársasági
beruházásban 10-50 % támogatási intenzitás számítás függvényében lehet támogatást nyerni.
A harmadik megoldás a két módszer kombinációja. Egyik megoldás lehet, hogy egy
visszasajtoló kút létesülésével és emellett részleges víz visszatáplálással valósuljon meg a
fejlesztés. Kisteleken került sor a geotermikus energia konferenciára. Az Energiaügyi
Minisztérium szakállamtitkára azt a tájékoztatást adta, hogy a Kormány előtt van egy
törvényjavaslat, mely kimondja, hogy a visszasajtolás nem lesz kötelező, kérni lehet a
mellőzését. Amennyiben a Vízgazdálkodási törvény végrehajtási rendeletében vonatkozó
feltételeknek megfelel az engedély akkor nem szükséges a visszasajtolás.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az 1.) sz. határozati
javaslatot támogatta. A bizottság visszasajtoló kutak nélkül saját beruházásban javasolja a
megvalósítást.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és az 1.) sz. határozati javaslatot támogatta.
Dernovics László képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság az 1.) sz.
határozati javaslatot támogatta.
Dr. Bagi László képviselő: Az 1.) sz. határozati javaslatot javasolja elfogadásra. Arra kell
törekedni, hogy a fogyasztói kör bővüljön. Így a meglévő kutat is ki lehet használni. A 60%os támogatás nagyon jó. A visszasajtolás nem lesz kötelező. Ezt korábban már hallani lehetett.
A város saját maga oldaná meg, nem vonna be idegen cégeket.
Babák Mihály polgármester: A beruházás egyik célja a fogyasztói kör bővítése. Ez a
tervekkel teljesen egyezik. Dr. Bagi László képviselő és Kiszely Mihály alpolgármester a mai
tanácskozáson nem tudott részt venni, így Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző volt
jelen.
Dr. Bagi László képviselő: Tájékozódott ebben a dologban. Megtudta, hogy a kútfúró brigád
szervezte a tanácskozást. A jelenlétért 10.000,-Ft-ot kellett fizetni. 40.000,-Ft-ot kellett volna
fizetni azért, hogy agitálják a várost arra, hogy kutat kell fúrni. Ezt túlzásnak tartja. Sikerült
megtudni, hogy miről lesz ott szó a nélkül, hogy 40.000,-Ft-ot be kellett volna fizetni.
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Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Valahonnan meg kell tudni, hogy mi a Kormány szándéka
mert törvény még nincs róla. Jelenleg az a hatályos szabály, hogy vissza kell sajtolni. A város
fizette ezt a tanulmányutat. Ha a kútfúrók szervezték, akkor ahhoz a Kormány is asszisztált,
mert ott volt a miniszter is. Jó lett volna ha valamelyik képviselő a miniszter úr szájából
hallja, hogy nem kötelező visszasajtolni. Hallomásra, pletykára nem fog az önkormányzat
pályázni. Jó lenne pontos információkkal rendelkezni annak érdekében, hogy később nehogy
„Porció ügy” legyen. Az 1.) sz. határozati javaslat elfogadásával nem követ el hibát a
képviselő-testület.
Dr. Bagi László képviselő: Azért javasolja az 1.) sz. határozati javaslatot mert a szerint az
önkormányzat saját maga valósítaná meg a beruházást. Az államtitkár saját szájából hallotta
az információt.
Babák Mihály polgármester: Jó ha valamit többen hallanak. A rizikó továbbra is fennáll. A
döntéssel a képviselő-testület nem követ el hibát, de ugyanakkor elindítja a beruházást. A
végleges döntés előtt tudni kell, hogy kötelező lesz-e a visszasajtolás vagy nem. Jelenleg a
törvény még a visszasajtolás mellett foglal állást. A „Porció ügyhöz” korábban tapadtak
indulatok. Nem csak egy képviselőnek hanem mindenkinek helyzetben kell lenni.
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 Szarvasi termál hőellátó rendszer
fejlesztését visszasajtoló kutak nélkül saját beruházásban valósítja meg, és a megvalósítás
támogatása érdekében pályázatot nyújt be a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló
energiaforrásokkal” című KEOP 4.2.0/B kódszámú pályázati felhívására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati javaslattal összefüggő intézkedések
megtételére. Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
132/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
termál hőellátó rendszer fejlesztését visszasajtoló kutak nélkül saját
beruházásban valósítja meg, és a megvalósítás támogatása érdekében pályázatot
nyújt be a „Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal”
című KEOP 4.2.0/B kódszámú pályázati felhívására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati javaslattal összefüggő
intézkedések megtételére.

- 41 Határidő:
Felelős:

Azonnal
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 13 képviselő
van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Gyermekélelmezési Kht. épületének felújítására pályázat benyújtása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A Gyermekélelmezési Kht. vezetője azzal a
kéréssel kereste meg a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat lehetőség szerint
pályázzon a KEOP 6.2./b pályázatra amelyen támogatást lehet nyerni fűtés és világítás
korszerűsítésre, külső nyílászárók cseréjére, épület külső szigetelésére. A képviselő-testület
tagjai résztvettek a Gyermekélelmezési Kht. konyhájának helyszíni bejárásán ahol láthatták a
lesújtó állapotokat amit a hatósági ellenőrzés során is kifogásoltak az ellenőrök több ízben. A
Kht. sikeresen pályázott 2008-ban a KEOP pályázati kiírásra kerékpártároló és öltöző
felújítására. A konyha felújítására vonatkozóan már nem tudja biztosítani az önerőt. A kiírás
fő prioritása a hulladékkezelés és vízgazdálkodás lesz. A teljes bekerülési költség maximum
30%-áig lehetőség nyílik energia racionalizálásra vonatkozóan támogatást nyerni. A
fejlesztések eredményeként bizonyíthatóan 20%-os költségcsökkentést kell elérni az
intézmény közüzemi díjainak költségéből. Maximum 200 mFt támogatási igényű pályázat
nyújtható be. A támogatási intenzitás 95%. A pályázat elkészítésén túl szükséges a pontos
műszaki tartalom meghatározása illetve az engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítése. A
határozati javaslat arról szól, hogy ennek megrendelésére felhatalmazást kér a Gazdasági és
Közbeszerzése Bizottság.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a
Pénzügyi és ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottsági ülésen felmerült az a gondolat, hogy nemcsak a nyílászárókat, a
fűtést és a hőszigetelést kellene korszerűsíteni. A használati melegvizet itt is meg lehetne
oldani napkollektorokkal. Ezt a pályázathoz készülő költségvetés függvényében lehet
megvalósítani. A bizottság 5 jelenlévő tagja 5 igen szavazattal támogatta a pályázat
benyújtását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati tulajdonú Rákóczi u. 3. sz. alatti
Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. épületének felújítására vonatkozóan pályázatot nyújt be.
Felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a műszaki tartalom
meghatározását követően az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére ajánlatokat kérjen.
Felhatalmazza az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. június 30. Felelős:Besenczy Zoltán alpolgármester, Dr. Melis János jegyző,
Hodálik Pál elnök.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
133/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati tulajdonú Rákóczi u. 3. sz. alatti Szarvasi Gyermekélelmezési
Kht. épületének felújítására vonatkozóan pályázatot nyújt be.
Felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a műszaki
tartalom meghatározását követően az engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére ajánlatokat kérjen.
Felhatalmazza az alpolgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2009. június 30.
Besenczy Zoltán alpolgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál elnök
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A helyi önkormányzatok könyvtári és
közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló rendeletben foglaltaknak megfelelően
a Szarvasi Általános Művelődési Központ Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi
intézményegysége pályázatot kíván benyújtani eszközállományának és berendezési tárgyainak
gyarapítására. A pályázat benyújtásának határideje: 2009. március 25. A pályázatnak
tartalmaznia kell a saját forrás összegét mivel a támogatás mértékét ennek arányában
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rendelkezésre áll. A pályázat benyújtása az önkormányzatnak többlet költséget nem jelent.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán 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:
134/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a
Szarvasi Általános Művelődési Központ Vajda Péter Művelődési Központ és
Turul Mozi Intézményegység a 4/2004.(II.20.) NKÖM rendeletben foglaltak
szerint közösségi színterek, technikai, műszaki eszközállományának, berendezési
tárgyainak gyarapítására pályázatot nyújtson be. A 3/2009.(II.20.) rendelettel
elfogadott intézményi költségvetésen belül a Szarvasi Általános Művelődési
Központ szakfeladat dologi kiadásában az érdekeltségnövelő támogatás
benyújtásához a szükséges önerő összege (452.000 Ft/ rendelkezésre áll.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy nyertes pályázat esetén, a soron következő
költségvetési rendelet módosításakor az intézmény dologi kiadásaiból a szükséges
összeget a felhalmozási kiadások közé csoportosítsa át.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
2009. április 25.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Bartha Árpád kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Bartha Árpád a Furugyi Hagyományőrző Ifjúsági
Tábor Nonprofit Kft. Békésszentandrás, Tanya III. kk. 53-55. sz. képviseletében kérelmet
nyújtott be Szarvas Város Képviselő-testületéhez mely szerint 2 db fogadótábla készítéséhez
kér 250-300 eFt támogatást. Továbbá kéri, hogy a táborhoz és emlékparkhoz vezető utat töltse
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Békésszentandrás közigazgatási területéhez tartoznak, nem javasolja az előterjesztés
támogatni a kérelmet. A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
KOMÉP Kft. ügyvezetőjével egyeztetésre került sor. Amennyiben a képviselő-testület
egyetért, úgy a földutak vonatkozásában megnézik van-e lehetőség azok felújítására.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A határozati javaslatot az aljegyző asszony kiegészítésével támogatta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási bizottság elfogadta a határozati
javaslatot az elhangzott kiegészítéssel. Megnyugtató, hogy legalább ilyen módon segítene az
önkormányzat. Az elmúlt évben Bartha úr megkereste és több ízben eljárt a Honvédelmi
Miniszternél ahol nem sikerült eredményt elérni. Az ifjúsági tábort fölöslegessé vált katonai
eszközökkel (sátor, ágyak, stb.) próbálták feltölteni. Jó lenne minél szélesebb körben
menedzselni az önkormányzatnak a civil szervezeteket ilyen kérdésekben.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a Furugyi Hagyományőrző Ifjúsági Tábor
Nonprofit Kft. kérelmét, nem nyújt támogatást a fogadótáblák elkészítéséhez, illetékesség
hiányában az utak feltöltésére az önkormányzatnak nincs lehetősége.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a Nonprofit Kft. képviselőjét.
Határidő: 2009. március 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Valamilyen segítséggel az önkormányzat is hozzá fog
járulni.
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Dr. Bagi László képviselő: A bizottság előtt még az szerepelt, hogy az önkormányzat nem ad
támogatást mivel Békésszentandráshoz tartozik. Elmondta, hogy a médiában erős eszmei
támogatással jelent meg Szarvas város részéről is a tábor. Ha letette voksát az önkormányzat
emellett a dolog mellett, akkor furcsa, hogy most semmilyen támogatást nem biztosít. Úgy
lenne tisztességes, ha legalább az utak javításában résztvenne a város.
Gombár Györgyné képviselő: Nemzetközi Ifúsági Táborról van szó ami nagyon szépen
elkészült a kezdeményezők önerejéből. Nagyon kevés támogatást kaptak az
önkormányzatoktól. Ugyan közigazgatásilag valóban Békésszentandráshoz tartozik, de
Szarvas határában van. Amennyiben egy jól működő ifjúsági tábor lesz akkor öregbíti Szarvas
város jó hírét is. Javasolja, hogy valamilyen módon támogassa az önkormányzat a
kezdeményezést.
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal, 3
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
135/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja a Furugyi Hagyományőrző Ifjúsági Tábor Nonprofit Kft. kérelmét,
nem nyújt támogatást a fogadótáblák elkészítéséhez, illetékesség hiányában az
utak feltöltésére az önkormányzatnak nincs lehetősége.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntéséről értesítse a Nonprofit Kft.
képviselőjét.
Határidő:
2009. március 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Dr. Demeter László a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetőjének
prémiuma
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A képviselő-testület 2008. június 19-én hozott határozatot a Kft.
ügyvezetőjének premizálásáról melynek feltétele az volt, hogy az alapító által elfogadott
2008. évi adózás előtti eredményt teljesítse. Az adózás előtti tervezett eredmény mínusz
21.394 eFt veszteség volt. Ehhez képest a cég 639 eFt adózás előtti eredményt teljesített. A
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke elmondta, hogy milyen módon sikerült ezt elérni.
Formálisan a határozat teljesült. Ebből következően az ügyvezető igazgatót 3 havi bruttó
alapbérének megfelelő prémium illeti meg amelynek kifizetéséről a képviselő-testületnek kell
rendelkezni és a munkáltató cég köteles azt végrehajtani.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja. A képviselő-testület döntött korábban 2008. VI. 19-én a prémium
feltételek kialakításáról az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok vonatkozásában.
Ekkor született az a döntés, hogy abban az esetben jár 3 havi prémium ha az üzleti tervben
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a tényleges, tervben szereplő eredmény 600 eFt lett jelentős önkormányzati támogatással.
Ebben az évben ismét megtárgyalásra kerül az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok
prémium feltétele. A tapasztalatok alapján pontosabb határozati javaslat kerül előterjesztésre.
Földesi Zoltán képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző bizottság elnöke elmondta, hogy a
képviselő-testület fogadta el korábban az önkormányzati cégek premizálási feltételeit.
Mindenfelé az tapasztalható, hogy az ellenérdekelt felek lőnek egymásra. A szocialista frakció
meg fogja szavazni a három havi jutalmát a Kft. vezetőjének. Azért, mert egy normális
piacgazdaságban ez így működik. A képviselő-testület feltételeket szabott melyek teljesültek.
Ezért a nem kifizetés lenne jogszerűtlen. Nem populista, demagóg módon fog szembemenni a
javaslattal. Sok százezer forintról van szó. A Kft. vezetője teljesítette feltételeket ezért ez az
összeg neki jár. Ez az amikor más politikai érdekből valaki pankrációt csinál populista módon
mindenből. Más aki korrekt a saját városában, képviselő-testületében. Egyetért a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság elnökével abban, hogy a kialakult helyzetre való tekintettel elvárható,
hogy megfontoltan, átgondoltan kell fogalmazni ezekben az ügyekben is. A mai helyzethez
kell igazítani az ilyen típusú elvárásokat.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, Hodálik Pál képviselő távozik az
ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. alapítója a cég 2008. évi mérlegének
elfogadását követően megállapítja, hogy Dr. Demeter László ügyvezető a 350/2008.(VI.19.)
számú határozatban foglalt feltételek teljesítése alapján három havi bruttó bérének mint
prémiumnak felvételére jogosult.
A prémium kifizetésével kapcsolatos teendők ellátásával a képviselő-testület a polgármestert
és jegyzőt bízza meg.
Határidő: 2009. március 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
136/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Szarvasi GyógyTermál Kft. alapítója a cég 2008. évi mérlegének elfogadását követően
megállapítja, hogy Dr. Demeter László ügyvezető a 350/2008.(VI.19.) számú
határozatban foglalt feltételek teljesítése alapján három havi bruttó bérének mint
prémiumnak felvételére jogosult.
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polgármestert és jegyzőt bízza meg.
Határidő:
2009. március 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

Ótemplom felújításának támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Lázár Zsolt képviselő bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 13 képviselő van
jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Ótemplomi Egyházközség azzal a kéréssel fordult
a képviselő-testülethez, hogy nyújtson anyagi támogatást az Ótemplom felújításához. A
Nemzeti Kulturális Alap Műemlék és Régészeti Szakmai Kollégium pályázatot írt ki melyre
az egyházközség pályázni kíván. A pályázható összeg 10 mFt amely a felújításhoz szükséges
összeg 45%-át jelenti. A pályázathoz további 10 mFt önerőre van szüksége az
egyházközségnek melyet adományból és önkormányzati támogatásból kívánnak fedezni. Az
egyházközség nyertes pályázat esetén a felújításhoz 4 mFt támogatást kér az
önkormányzattól.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag nem támogatta az
előterjesztést.
Dr. Bagi László képviselő: Nem kellene elfelejteni, hogy az ótemplom a városé is nemcsak
az egyházé. Az ótemplomban évzárókat, rendezvényeket tartanak. Ha megrepedt a templom
fala akkor illene résztvenni a javításban.
Babák Mihály polgármester: Csatlakozik Dr. Bagi László képviselő véleményéhez. A
gyülekezetek a város civil szerveződései. Ha bármelyik civil egyesületnél gond van az
ellátásban, életükben akkor segítséget kell nyújtani. Az ótemplomi gyülekezet Szarvas város
része, a város polgárai vannak ott. A gyülekezet kérése nem egy lelkész kérése hanem a
presbitériumé. A képviselő-testületnek következetesnek kell lenni. A református gyülekezet is
segítséget kért. Szerény módon de támogatta az önkormányzat. Oda kell állni a temetők
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társulni. Amikor az újtemplomi gyülekezet kérte, hogy 7 mFt kártalanítás fejében járuljon
hozzá az önkormányzat hogy tulajdont kapjon a kiürült Petőfi iskolában akkor a képviselőtestület támogatta. Az ótemplomi gyülekezet is megkapja a figyelmességet. A város segíti a
szociális munkát konkurenciát csinálva a saját szociális ellátó rendszerének. A képviselőtestület biztosítja a választás lehetőségét. Nem kellene kihagyni a lehetőséget és támogatni
kell a város költségvetéséből. Nem szívességet tesz a város hiszen a gyülekezet a szarvasiaké.
A rendkívüli gazdasági helyzetre való tekintettel felhívja a figyelmet a következetességre.
Javasolja a felújítás támogatását.
Hetényi István képviselő: Turisztikai szempontból jelentős műemlékről van szó. A templom
környéke is rendbetételre kerül majd. Ha a templom nincs rendbetéve akkor a környékét is
nehéz lesz rendbetenni. Javasolja támogatni a templom felújítását.
Dr. Melis János jegyző: Mi lenne a forrása?
Jambrik Ramola osztályvezető: A költségvetési többletbevétel terhére pár hónap múlva
esetleg megoldható a támogatás biztosítása.
Kozák Imréné képviselő: Többször előfordul, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
ellentétes véleményét a képviselő-testület lesöpri. Pénzügy szakmailag nem tudta a bizottság
megjelölni a forrást. Az osztályvezető elmondta, hogy nem látja fedezetét annak, hogy
biztonsággal oda tudjon adni 4 mFt-ot a város költségvetéséből. A kibocsátott kötvények
terhére nem lehet, mert azt csak meghatározott városi fejlesztésekre lehet felhasználni
pályázati önerőként. Ha a többletbevétel terhére kívánja biztosítani a támogatást az
önkormányzat, az már szakmailag is alátámasztható, de nagyon bizonytalan bevétel. Ha a
képviselő-testület ezt felvállalja akkor legyen.
Földesi Zoltán képviselő: Szeretné megóvni a képviselőket attól, hogy bár kit kellemetlen
helyzetbe hozzanak. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a dolgát végzi. Az a dolga, hogy a
város pénzéről az utolsó forintig úgy gondoskodjon, hogy az megfeleljen az elvárásoknak. A
költségvetés elfogadásakor elhangzott, hogy működési hiány nélkül fogadta el a képviselőtestület. A bizottság a dolgát végzi akkor amikor valami mögött nem lát fedezetet és azt nem
támogatja. A bizottság szakmai döntést hozott akkor amikor nemleges vélemény alakult ki. A
vitából látszik, hogy mindenki érzi annak a felelősségét, hogy az egyház a város olyan
objektuma ahol a város oktatási és egyéb intézményei rendezvényeket tartanak. A város érzi
az erkölcsi kötelezettséget, hogy segíteni kell – amennyiben látható erre plusz forrás. A
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nyugodtan vállalhatja, hogy amennyiben év közben sikerül
megszerezni a forrást, akkor nincs akadálya a kezdeményezés támogatásának. Gyakorlatilag
most elvi döntést kell hozni. Az egyház saját önerejét is hozzáadja ehhez a dologhoz.
Babák Mihály polgármester: Miután nem volt forrás megjelölve, a bizottság nem tehetett
mást mint hogy nemet mondjon. A bizottság felügyeli a költségvetést a polgármesterrel együtt
és gondoskodik arról, hogy a város rentábilisan működjön.
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határozati javaslat elfogadása az támogatható szakmailag is. Az egyház próbálja még
megkeresni a főiskolát is aki szintén több rendezvényt tart a templomban. Így esetlegesen
csökkenthető a 4 mFt-os támogatás. Tudni kell a képviselőknek, hogy ezt a pénzt
támogatásként kell odaadni mert nem a város saját ingatlanáról van szó. Nem lehet a kötvény
terhére sem. Ez egy precedens értékű döntés.
Babák Mihály polgármester: Amennyiben az egyháznak sikerül megszerezni a további
forrásokat akkor aktuális a 4 mFt biztosítása.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a forrással kiegészített
határozati javaslat ismertetésére.
Dr.Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 4 millió forint támogatást nyújt az Ótemplom felújításához
abban az esetben ha az Ótemplomi Egyházközség a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott
pályázatán elnyeri a 10 millió forint összegű támogatást. A 4 millió forint forrásaként a
képviselő-testület a költségvetési többletbevételt jelöli meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés elkészítéséről és képviselőtestület elé terjesztéséről.
Határidő: Értelem szerint Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
137/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 4 millió
forint támogatást nyújt az Ótemplom elújításához abban az esetben ha az
Ótemplomi Egyházközség a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázatán
elnyeri a 10 millió forint összegű támogatást. A 4 millió forint forrásaként a
képviselő-testület a költségvetési többletbevételt jelöli meg.
Megbízza a jegyzőt, hogy gondoskodjon a támogatási szerződés elkészítéséről és
képviselő-testület elé terjesztéséről.
Értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom
területi múzeummá való átminősítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A korábban tervezett megállapodás Szarvas Város
Önkormányzata és a Békés Megyei Önkormányzat között nem jön létre mivel az nem
szolgálja Szarvas város érdekét. Az M-44-es út megelőző feltárási munkálatait együttesen
látta volna el a Tessedik Sámuel Múzeum és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága.
Tekintettel arra, hogy a megállapodás nem jön létre, a Tessedik Sámuel Múzeumnak meg kell
találni azt a lehetőséget mely alapján a feltárási munkálatokból részesülni tud. Ennek az a
módja, hogy a jelenleg közérdekű muzeális gyűjtemény besorolás tekintetében átminősítést
kell kérni a múzeum részére, hogy területi múzeum lehessen. Ennek két további alternatívája
van. Vagy a Szarvasi Általános Művelődési Központ intézményegysége marad vagy pedig
önálló intézményként működik tovább.
Babák Mihály polgármester: Az M-44-es kisajátítása elindult. Ezt követi a múzeumi
feltárás. Ezen a múzeumnak ott kellene lenni. Kérni kell a területi múzeummá való
átminősítését. Volt aki azt mondta, hogy megfelel a feltárási munkákhoz az előző névvel is,
majd később azt mondták, hogy nem. Csak úgy lehet megfelelni a feltárás műveleteinek ha
múzeummá nyilvánítják. A másik kérdés, hogy milyen szervezeti formában működjön tovább.
A múzeumban lévő szakembereknek részt kellene venni a feltáró munkában mivel az
jövedelmet termel, a városnak hasznot hoz.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai
Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Az 1.) sz. határozati javaslatot támogatta. A 2.) sz. határozati javaslatból a B.) változatot
támogatta, a 3-4.) sz. határozati javaslatot szintén támogatta.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményével megegyezően támogatta.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az 1.) sz.,
2/B., 3-4.) sz. határozati javaslatokat támogatta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság hosszasan megtárgyalta az
előterjesztést. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatokat támogatta a bizottság, a 2.)
sz. esetében a B.) változatot.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Csasztvan András intézményvezetőt, melyik
változat szimpatikus számára.
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múzeummá alakuljon a közgyűjteményi intézmény. Van egy olyan régész akit ismer a
szakma. Tudott, hogy régészeti feltáró hellyel kell rendelkezni az intézménynek. A gazdasági
érdekeltségen túl kiemeli, hogy előkerülhet olyan leletanyag a régészeti feltárás során aminek
eszmei értéke óriási. Az Általános Művelődési Központ nyitott arra, hogy azon belül önálló
jogi személyként működjön a múzeum. Így egy önálló gazdasági egységet kell kialakítani,
mert a részben önálló státuszból önálló intézménnyé kell válnia. Szakemberek véleménye
szerint ez költségesebb és bonyolultabb változat. A b.) változat arról szól, hogy a múzeum
ugyanolyan részben önálló gazdasági intézményként működne tovább mint az összevonás
előtt. Szarvas Város Önkormányzatának Pénzügyi Osztálya kezelné a költségvetését, de
jogilag önálló státuszba lépne, tehát jogilag eleget tenne a minisztérium ebbéli feltételének. A
személyi és technikai feltételek a 2009. évi költségvetésben szerepelnek.
Kozák Imréné távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri Roszik Zoltán igazgató véleményét.
Roszik Zoltán igazgató: Hosszú folyamat végeredményéről van szó. Három-négy évvel
ezelőtt azért került felvételre a régész, hogy az ilyen munkákban részt vegyen a múzeum. A
feltételek adottak voltak. Jó esély mind a múzeumnak mind a városnak arra, hogy plusz
forrást szerezzen a működtetéshez.
Babák Mihály polgármester: Ez nem jelenti azt, hogy a múzeum többlet költségvetési
forrást kér?
Roszik Zoltán igazgató: Nem, ez megoldható.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván együttműködni a Békés
Megyei Önkormányzattal a Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel
Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom intézményegysége és a Békés Megyei
Múzeumok Igazgatósága Munkácsy Mihály Múzeuma - az M44-es út építéséhez kapcsolódó feltárási, régészeti feladatainak együttes ellátása tekintetében, figyelemmel arra, hogy a Békés
Megyei Önkormányzat által felkínált megállapodás nem előnyös Szarvas Város
Önkormányzata számára. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy jelen
határozatáról tájékoztassa a Békés Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnökét.
Felelős: Babák Mihály polgármester, dr. Melis János jegyző Határidő: 2009. március 31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 52 138/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván
együttműködni a Békés Megyei Önkormányzattal a Szarvasi Általános
Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és
Szárazmalom intézményegysége és a Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
Munkácsy Mihály Múzeuma - az M44-es út építéséhez kapcsolódó - feltárási,
régészeti feladatainak együttes ellátása tekintetében, figyelemmel arra, hogy a
Békés Megyei Önkormányzat által felkínált megállapodás nem előnyös Szarvas
Város Önkormányzata számára. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, hogy jelen határozatáról tájékoztassa a Békés Megyei Önkormányzat
Közgyűlésének Elnökét.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. március 31.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2/b.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2/b.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési
Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom
intézményegységét, annak a Szarvasi Általános Művelődési Központból való kiválása folytán,
a jövőben részben önállóan gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szervként, mint önálló
közintézményként kívánja működtetni, és egyúttal - legkésőbb 2009. június 30. napjáig megteremti annak feltételeit, hogy a területi múzeumi szakmai besorolást nyerjen el. Ennek
keretében vállalja a Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom
területi múzeummá váláshoz szükséges személyi és infrastrukturális feltételeket
megteremtését, az alábbiak szerint:
- 1 fő restaurátor teljes munkaidőben történő foglalkoztatását,
- teljes munkaidőben foglalkoztatott teremőrök alkalmazását,
- restaurátorműhely kialakítását,
- 1 fő múzeumpedagógus alkalmazását,
- a múzeumigazgatói feladatok ellátásával Roszik Zoltánt kívánja megbízni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési Központ
Alapító Okiratának módosítása, valamint a Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény,
Kiállítóhely és Szárazmalom Alapító Okiratának elkészítése, ugyanígy a működési
engedélyének módosítása tárgyában a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős : Babák Mihály polgármester, dr. Melis János jegyző, Csasztvan András igazgató,
Roszik Zoltán intézményegység-vezető. Határidő: 2009. június 30.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

- 53 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
139/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény,
Kiállítóhely és Szárazmalom intézményegységét, annak a Szarvasi Általános
Művelődési Központból való kiválása folytán, a jövőben részben önállóan
gazdálkodó közszolgáltató költségvetési szervként, mint önálló közintézményként
kívánja működtetni, és egyúttal - legkésőbb 2009. június 30. napjáig - megteremti
annak feltételeit, hogy a területi múzeumi szakmai besorolást nyerjen el. Ennek
keretében vállalja a Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és
Szárazmalom területi múzeummá váláshoz szükséges személyi és infrastrukturális
feltételeket megteremtését, az alábbiak szerint:
- 1 fő restaurátor teljes munkaidőben történő foglalkoztatását,
- teljes munkaidőben foglalkoztatott teremőrök alkalmazását,
- restaurátorműhely kialakítását,
- 1 fő múzeumpedagógus alkalmazását,
- a múzeumigazgatói feladatok ellátásával Roszik Zoltánt kívánja megbízni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési
Központ Alapító Okiratának módosítása, valamint a Tessedik Sámuel Muzeális
Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom Alapító Okiratának elkészítése,
ugyanígy a működési engedélyének módosítása tárgyában a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős Babák Mihály polgármester
dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Roszik Zoltán intézményegység-vezető
Határidő: 2009. június 30.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat által, Szarvas Város Önkormányzata részére eljutatott
szándéknyilatkozatában foglaltak figyelembevételével - az M44-es út megelőző feltárására
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére irányulóan - előszerződést kíván kötni a
Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy
a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal egyetemben dolgozzák ki az előszerződés
részleteit, és magát az előszerződést terjesszék be a Képviselő-testület 2009. áprilisi rendes
ülésére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, dr. Melis János jegyző, Csasztvan András igazgató,
Roszik Zoltán intézményegység-vezető. Határidő: A Képviselő-testület 2009. áprilisi rendes
ülése.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
140/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat által, Szarvas Város
Önkormányzata
részére
eljutatott
szándéknyilatkozatában
foglaltak
figyelembevételével - az M 44-es út megelőző feltárására vonatkozó megbízási
szerződés megkötésére irányulóan - előszerződést kíván kötni a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálattal. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt,
hogy a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal egyetemben dolgozzák ki az
előszerződés részleteit, és magát az előszerződést terjesszék be a Képviselőtestület 2009. áprilisi rendes ülésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Roszik Zoltán intézményegység-vezető
Határidő:
A Képviselő-testület 2009. áprilisi rendes ülése.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 4.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 4.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Tessedik Sámuel Muzeális
Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom területi múzeummá való átminősítéséhez, ezzel
együtt pedig a létrejövő területi múzeumnak - az M44-es út megelőző feltárására vonatkozóan
- a feltárási munkálatok megkezdéséhez a 2009. évre megelőlegez 29.836.000 Ft-ot, az
előterjesztéshez mellékelt költségkimutatás alapján, figyelemmel arra, hogy a megelőző
feltárásból, a 2009. évre várható bevétel: 37.800.000. Ft.
Az előleg biztosításának feltétele, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal kötött
előszerződés, ill. a megelőző feltárásra vonatkozó szerződés aláírása.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy - az előleg biztosításának
feltételeit előteremtendő - a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelem szerint . Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Roszik Zoltán intézményegység-vezető.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom területi
múzeummá való átminősítéséhez, ezzel együtt pedig a létrejövő területi
múzeumnak - az M44-es út megelőző feltárására vonatkozóan - a feltárási
munkálatok megkezdéséhez a 2009. évre megelőlegez 29.836.000 Ft-ot, az
előterjesztéshez mellékelt költségkimutatás alapján, figyelemmel arra, hogy a
megelőző feltárásból, a 2009. évre várható bevétel: 37.800.000. Ft.
Az előleg biztosításának feltétele, a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálattal
kötött előszerződés, ill. a megelőző feltárásra vonatkozó szerződés aláírása.
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy - az előleg
biztosításának feltételeit előteremtendő - a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Roszik Zoltán intézményegység-vezető
Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

Pályázat inkurrens anyagok ingyenes átruházására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Honvédelmi Minisztérium inkurrens
anyagainak és eszközeinek kezelésével megbízott miniszteri biztos pályázatot hirdet a Magyar
Honvédség tulajdonában lévő és készleteiből feleslegessé vált anyagok ingyenes átruházására.
A jogosult szervezetek a következő anyagokra pályázhatnak: ruházati, humán, elhelyezési
szakanyagok. Az eddig kiértesített intézmények, szervezetek a mellékletben szereplő
igényeket jelölték meg. A lista nem végleges, elsősorban azt tükrözi, hogy igény van ezekre
az anyagokra, eszközökre. Minden érdekelt intézmény, szervezet megkérdezése után kerül sor
a pályázat benyújtására.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság egyetért azzal, hogy a civil szervezeteket tájékoztatni kell mert nem mindenki
előtt ismert a pályázati lehetőség. A mellékletből úgy tűnik, mintha bizonyos szervezetek már
„lenyúlták” volna az egészet. A civil szervezeteknek lehetőséget kell adni a pályázásra mivel
a költségvetésből nincs lehetőség támogatásukra.

- 56 Lázár Zsolt képviselő: Lehet úgy csinálni, hogy a város ledeponálná és a civil szervezetek a
város felé pályáznának.?
Babák Mihály polgármester: Nem lehet.
Gombár Györgyné képviselő: Igaz, hogy minden civil szervezet láthatja az interneten, de
elvárta volna hogy szóljon az önkormányzat a pályázati lehetőségről. Nem a civil szervezetek
pályáznak egyesével hanem az önkormányzat, ezért kell a képviselő-testület hozzájárulása.
Nem lát olyan civil szervezeteket megkeresve mint a Máltai Szeretetszolgálat, Vöröskereszt,
Nagycsaládosok Egyesülete, kisebbségi önkormányzat. Meddig van lehetőség pályázni?
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Március 12-én érkezett a pályázat. A hivatal próbálta
összegyűjteni az igényeket. Több megkeresés kiküldésre került de még nem érkezett vissza.
Dr. Melis János jegyző: A pályázat benyújtásának határideje folyamatos, bár ki benyújthatja.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
142/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja – az
előterjesztés mellékletét képező igényeknek megfelelően – a honvédségi kezelésű
állami vagyont képező anyagok ingyenes átruházására vonatkozó pályázat
beadását.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a pályázatot a megfelelő dokumentumok
csatolásával nyújtsa be a Honvédelmi Minisztérium felé.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Gombár Györgyné képviselő: Az önkormányzat mikor nyújtja be a pályázatot? Az
előterjesztés arról szól, hogy mindenki igényével együtt kerül benyújtásra.
Babák Mihály polgármester: Az volt a szándék, hogy a mai ülésen felhívja a képviselőtestület a figyelmet a pályázati lehetőségre. Nem lehet az, hogy későn kerül megküldésre mert
akkor lemaradnak és az nyer aki gyorsan lép.
Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

Közterület nevének megváltoztatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

- 57 Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A közterület elnevezésének megváltoztatása a helyi
rendelet értelmében a képviselő-testület hatáskörébe tartozik. E rendelet kimondja azt, hogy a
választásra jogosult állampolgárok több mint felének írásban jeleznie kell, hogy egyetért a
változtatással. A területi képviselő nyilatkozata is szükséges. Mindez az előterjesztés
mellékletét képezi. A Hoffman utcai lakosok valamint a Szarvasi Református Egyházközség
kérelemmel fordult az önkormányzathoz. Kérik, hogy a Hoffman utca elnevezése Kálvin
utcára változzon Kálvin János születésének 500. évfordulója és a Szarvasi Református
Templom felszentelésének alkalmából. Ennek menete, hogy a képviselő-testület elvi döntése
után az továbbításra kerül a Földrajzi név bizottság felé. A Városszépítő Egyesület véleménye
is megkérésre került.
Lohr Gyula képviselő: Javasolja támogatni az előterjesztést. Néhány lakónak volt más
javaslata is az utca elnevezésére, de a többség a Kálvin János nevet javasolta.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az
egyetértő javaslatok becsatolásra kerültek, így a bizottság nem látja akadályát a
változtatásnak.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
143/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon
szándékát, hogy a jelenlegi Hoffman utca neve Kálvin János utca elnevezést
kapja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a FVM Földrajzinév-bizottság véleményét szerezze be a
végleges döntés meghozatala érdekében.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

Szarvas, Vasút utca 12. B. lépcsőház I. emelet 4. szám alatti ingatlan
értékesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

- 58 Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Vasút utca 12. B. lépcsőház I. emelet 4. szám alatti ingatlan
értékesítéséről döntött a képviselő-testület. A pályázat kiírásra került, melyre március 13-ig
lehetett pályázni. Egy pályázó jelentkezett az ingatlan megvételére Csapó Julianna Katalin
személyében. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta a pályázatot, mindenben
érvényesnek találta. Így az előterjesztés javasolja az értékesítést.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatot.
Egyetlen ajánlattevő volt akinek ajánlata érvényes. A bizottság javasolja az értékesítést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonát képező
szarvasi belterületi 1982/B/3. hrsz-ú, természetben 5540 Szarvas, Vasút u. 12. B. lépcsőház I.
emelet 4. szám alatti ingatlant, bruttó 6.500.000,-Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint áron
értékesíti Csapó Julianna Katalin (lakcíme: 5540 Szarvas, Kossuth utca 22., anyja neve:
Szántó Julianna. Születési helye és ideje: Békés, 1953.10.03.) részére
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződés
aláírására. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: 2009.
május 31.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
144/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 1982/B/3. hrsz-ú,
természetben 5540 Szarvas, Vasút u. 12. B. lépcsőház I. emelet 4. szám alatti
ingatlant, bruttó 6.500.000,-Ft, azaz hatmillió-ötszázezer forint áron értékesíti
Csapó Julianna Katalin (lakcíme: 5540 Szarvas, Kossuth utca 22., anyja neve:
Szántó Julianna. Születési helye és ideje: Békés, 1953.10.03.) részére
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. május 31.
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25.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtása az OKM Könyvtári Osztálya által kiírt
„Helytörténeti dokumentumok digitalizálása” című pályázati kiírásra
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Könyvtári
Osztálya meghívásos pályázatot tett közzé helytörténeti dokumentumok digitalizálása címmel.
27 könyvtárat hívtak meg a pályázatra, köztük a szarvasi könyvtárat is. A pályázó könyvtárak
között 20 mFt támogatást osztanak majd ki. Az 1945. előtt megjelent helyi sajtótermékek
Országos Széchenyi Könyvtár közreműködésével történő digitalizálását szeretné
megvalósítani a könyvtár. A megvalósításhoz 670 eFt vissza nem térítendő támogatást kérnek.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
145/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy Szarvas
Város közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Városi Könyvtára az Oktatási
és Kulturális Minisztérium Könyvtári Osztály által meghirdetett „Helytörténeti
dokumentumok digitalizálása” című meghívásos pályázati felhívásra pályázatot
nyújtson be.
Utasítja az intézmény vezetőjét a pályázat beadásához szükséges dokumentumok
határidőben történő előkészítésére.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Baginé Tóth Erika intézményegység-vezető
Határidő:
2009. március 23. napjáig
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 26.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Klucsjár u. 2. szám alatti (hrsz.:
tervdokumentációjának elkészítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

31.)

lakóingatlan

bontási

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata a Szarvas, Klucsjár u.
2. szám alatti lakóingatlan bontási tervdokumentációjának elkészítésével kapcsolatban
árajánlat kéréssel fordult az Argomex Kft., a Szarvas-Városterv Kft., a Rácz és Rácz, Ráczió
Kft. cégek felé. Az ajánlatok beadási határideje 2009. március 18. 16.00 óra volt. A beérkezett
ajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2009. március 19-i rendkívüli ülésén
felbontotta és érvényesnek nyilvánította. A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján
az alábbi sorrendet állapította meg: 1.) Szarvas-Városterv Kft. 5540 Szarvas, Deák F. utca 2. –
ajánlott tervezési díja bruttó 93.600,-Ft. 2.) Rácz és Rácz Ráczió Kft. 5540 Szarvas, Vasút
utca 34. sz. – ajánlott tervezési díja bruttó 96.000,-Ft. 3.) Argomex Kft.5561
Békésszentandrás, Kisfaludy u. 30. – ajánlott tervezési díja bruttó 114.000,-Ft. A beérkezett
ajánlatok szerint Szarvas Város Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága a
legalacsonyabb tervezési díj ajánlattevőjét a Szarvas-Városterv Kft-t javasolja nyertes
ajánlattevőnek kihirdetni. Az árajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
érvényesnek minősítette és az ajánlott vállalási árak alapján sorrend felállítását javasolja azért,
hogy amennyiben a nyertes ajánlattevő nem tudja a terveket az általa javasolt 2009. április 30i határidőre vállalni, úgy a megbízást a sorrendben következő tervező kaphassa meg.
Babák Mihály polgármester: A gimnázium udvarába beékelődő ingatlanról van szó. Sajnos
iskolai célra nem használható, az épület elavult, ezért le kell bontani. Ehhez a bontási tervet el
kell készíteni.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
146/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas,
Klucsjár
utca
2.
szám
alatti
lakóingatlan
bontási
tervdokumentációjának elkészítése” tárgyában kért árajánlatok alapján
sorrendet állapít meg, mely szerint
1.) SZARVAS-VÁROSTERV KFT. (5540 Szarvas, Deák Ferenc utca 2. sz.)
bruttó 93.600,-Ft,
2.) Rácz és Rácz Ráczió Kft. (5540 Szarvas, Vasút utca 34.) bruttó 96.000
mFt,
3.) ARGOMEX Kft. (5561 Békésszentandrás, Kisfaludy utca 30. sz.) bruttó
114.000,-Ft.
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ajánlattevővel köt szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. március 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Egyéb bejelentések:
Dr. Bagi László képviselő: Többen jelezték, hogy szeretnének a fahídon közlekedni. Hogyan
áll a fahíd kérdése?
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A szakvélemény nem támasztja alá a híd állapotának
javulását, továbbra is fenntartja az életveszélyességet.
Babák Mihály polgármester: A szakértő közlekedésre alkalmatlannak és veszélyesnek
tartja. Így a közforgalom számára nem nyitható meg.
Lázár Zsolt képviselő: Több állampolgár indulatosan jelzi az utakkal kapcsolatos
problémákat. A város belterületén lévő valamennyi út burkolttá tétele több milliárd forintba
kerül. Nincs arra remény, hogy ezt valamilyen forrásból biztosítani lehessen.
A városban folyik egy üzemépület bontása. Van-e lehetőség arra, hogy a Brigád utca, Újtelep
utca, Bacsó B. utcákat törmelékkel kihordják.
Babák Mihály polgármester: Rengeteg pénz kell az utak rendbetételére. Az ingerültséggel
nem lehet megoldani ezt a problémát. Törmelékkel nem lehet felszórni mert az környezet
szennyezésnek minősül. A bontásból származó törmeléket feldolgozó helyre kell szállítani és
fel kell dolgozni. Voltak évek amikor lehetett volna társulni, összeállni. A lakosságtól nem
lehet pénzt kérni. A földutat meg lehet javítani. A zúzott köves feltöltés egy fél aszfalt út ára.
Semmi nincs ingyen, a földmunkagépek óradíja is 6200,-Ft. Kéri mindenki türelmét. A város
pályázik és megpróbálja megoldani ezt a problémát. A jelenlegi gazdasági helyzetben Szarvas
város nem tud önerőből utat építeni. A városnak önálló beruházásra nincs egy filllérje sem. A
bevételek és kiadások a város működésére elegendők. A város költségvetésében annyi van,
hogy a korábban felvett lakásépítési és útépítési hiteleket törleszteni tudja. Az utóbbi években
megépült utak önerejét is hitelből biztosította a város.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés döntéseinek ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülés előterjesztéseit.
1.) sz. előterjesztés: A volt KISZ üdülő és a volt MHSZ ingatlanának jövőbeni hasznosítási
elképzelései
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3.) sz. előterjesztés: SZARVASGÉP Kft. villamos-energia kapacitás megvásárlása
4.) sz. előterjesztés: Szarvas Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális
fejlesztése” építési beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás
Ajánlati felhívásának elfogadása
5.) sz. előterjesztés: A szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” építési
beruházás kivitelezőjének kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívásának
elfogadása
6.) sz. előterjesztés: Tájékoztatás a Gallicoop Zrt. szennyvizének elvezetéséről (szóbeli)
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály sk.
polgármester

Dr. Melis János sk.
jegyző
Hitelesítők:

Dernovics László sk.
képviselő

Írásba foglalva: 2009. március 24.

Rejtő József sk.
képviselő

