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Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Demeter Zsuzsanna ifjúsági referens
Nagy Sándor útügyi referens
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Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kozák Imréné és Galambos Imre képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az írásban
kiadott napirendi pont kiegészítésének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az írásban kiadott napirendi pont kiegészül az 1.) sz.
bejelentéssel melynek címe: Sportlétesítmények felújításának támogatása
Kiszely Mihály alpolgármester: A kiegészített napirendi pontot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontot 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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1.) „A Körös-szögi kistérség kulturális és szellemi értékeire épülő rendezvényeihez,
turisztikai célú infrastrukturális háttér fejlesztése” – „C” komponens pályázatban
szereplő Víziszínpad építési engedélyezési tervének elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Európai Mobilitási Hét legjobb rendezéséért elnyert támogatás felhasználása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Bejelentések
- Sportlétesítmények felújításának támogatása
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: „A Körös-szögi kistérség kulturális és szellemi értékeire épülő
rendezvényeihez, turisztikai célú infrastrukturális háttér fejlesztése” –
„C” komponens pályázatban szereplő Víziszínpad építési engedélyezési
tervének elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Janurik György tervezőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítésének ismertetésére.
Janurik György tervező: Az összevont bizottsági ülésen ismertetésre került a Víziszínpad
illetve az azt kiszolgáló létesítmények terve. Az előző terv grandiózus, minden részletre
kiterjedő volt, de a rendelkezésre álló keretösszegből nem lehetett megvalósítani. A terv
redukálásra került de a tartalmi részből nem veszített. A víziszínpad nem sérül, ugyanakkora
és 50 cm-el lesz a víz fölött. Az egyik oldalán helyezkedik el az étterem, a másik oldali
szárnyban pedig az üzemeltető által kért öltöző illetve raktár. Igényként fogalmazódott meg,
hogy a régi bástyához hasonló építmény kerüljön elhelyezésre. A gyalogoshíd rendkívül
karcsú szerkezetű könnyed híd lesz ellentétben a jelenlegi fahíddal. A nézőtér kibővítésre
került az eredeti tervhez képest. Igényként merült fel, hogy 1100 főt befogadó létesítményt
kell tervezni mivel a tapasztalati, gazdasági számítások azt mutatják, hogy ez az a határ amitől
jövedelmet hozhat. A szintkülönbség zöldmezős rézsűvel kerül eltüntetésre. A bástyák
alaprajzi mérete 108 m2.. Az étterem 240 fő egyidejű étkeztetésére alkalmas. Kívánalom volt,
hogy a nyílászárók ne modern stílusúak legyenek. A fahíd a tervvel jelenleg nincs
összeaplikálva. Amennyiben a tervet a képviselő-testület elfogadja, úgy összedolgozásra kerül
a fahíddal. Kívánalom volt továbbá egy kapu ami jelenleg még nincs betervezve.
A beruházás bekerülési költsége elég szoros. A négy szint 90-100 mFt, a lelátó 36-40 mFt, a
móló, parkoló pedig 30 mFt.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai
Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
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Dernovics László és Lázár Zsolt képviselők megérkeznek az ülésterembe, 13 képviselő
van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Turisztikai Bizottsággal
valamint a Művelődési és Oktatási Bizottsággal együttes ülést tartott. A bizottság alaposan
kitárgyalta a tervet. Az étterem feltöltése merült fel kérdésként, de a tervező ígéretet tett a
megfontolásra. A bizottság elfogadhatónak tartotta a tervet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja a tervet.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta a tervet, az
elhangzott észrevételekkel elfogadásra javasolja.
Személyes véleménye: Egy impozáns, szép épületnek véli. A fölső ablaksor a templomra
emlékeztet. Miért nem ugyanazok az ablakok vannak fönt is mint lent? Szarvasra nem
jellemző a gótika. Stíluskeresztezést vél felfedezni.
Janurik György tervező: Nagyon sok homlokzati terv készült. Szerettek volna valamilyen
stílushoz igazodni de az egyeztetések során kiderült, hogy ez nem megy. Polgármester úr egy
romantikus épületet kívánt. Több olyan épületet megjelölt amiknek tulajdonképpen nincs
stílusa ugyanakkor az emberek nagyon szeretik pl. Vajdahunyad vára. Lőrésekről is szó volt,
de ez nem kivitelezhető. Nagyon sok ablakot végigrajzolt. Az elvárásnak ez felel meg
leginkább.
Csasztvan András igazgató: Az eddig elkészült 7-8 homlokzati rajz közül a gótikus
ablakokkal rendelkezőt a városi főépítész is látta. Akkor hosszú vita folyt a stílusjegyekről. A
főépítész véleményével ellentétben ez maradt.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
159/2009.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Regionális Színház Kht. nyertes DAOP-2.1.1/C-2008-0004 pályázatának
megvalósításához a beruházás építési engedélyezési tervét megismerte, azt
elfogadja.
Felhatalmazza a Kht. ügyvezetőjét, hogy az engedélyezési eljárásra vonatkozó
kérelmet benyújtsa, valamint a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
2009. április 14.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető
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2.) napirendi pont: Európai Mobilitási Hét legjobb rendezéséért elnyert támogatás
felhasználása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Nagy Sándor útügyi referenst a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Nagy Sándor útügyi referens: 2008-ban az év legjobb Mobilitási Hét Rendezője címet
nyerte el a város és 1.000.000,-Ft támogatásban részesült. A támogatás összege az iskolás
gyermekek környezettudatos szemléletét erősítő tevékenységek, programok, rendezvények
előkészítésére, szervezésére, lebonyolítására használható fel. Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye összeállította a környezettudatos neveléshez kapcsolódó
programját. A programok összköltsége 675.500,-Ft. A fennmaradó összegről későbbi
időpontban dönt a képviselő-testület.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dr. Bagi László képviselő: Támogatja az előterjesztést, de nehogy az legyen a vége, hogy a
jelzőtáblák össze-vissza kerülnek kihelyezésre.
Nagy Sándor útügyi referens: Most nem a mobilitási hét megrendezéséről van szó, hanem
az elnyert támogatás felhasználásáról.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
160/2009.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja
a Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye környezettudatos
neveléshez kapcsolódó programját és a KHEM-től nyert 1 millió Ft összegből
675.500 Ft összeget biztosít annak megvalósításához. A fennmaradó 324.500,-Ft
felhasználásáról a képviselő-testület későbbi időpontban dönt.

-5Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
2009. június 30.

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Sportlétesítmények felújításának támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Demeter Zsuzsanna ifjúsági referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Demeter Zsuzsanna ifjúsági referens: Az önkormányzati miniszter pályázatot hirdetett a
helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának támogatására.
Felújításonként 10 m_Ft-ra lehet pályázni, önerő nem szükséges a pályázat benyújtásához,
viszont nyilatkozni kell arról, hogy az önkormányzat mekkora összeggel támogatta a
sportegyesületeket. Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi
felújításokat javasolja:
- Kajak-Kenu Vízisport Telep tetőfelújítása,
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnázium,
Szakközépiskolája bitumenes sportpályájának felújítása,
- Erzsébet ligeti sporttelep salakpálya felújítása.
A pályázat benyújtásának feltétele, a 2004. évi Sporttörvénynek megfelelő sportkoncepció.
Szarvas Városnak csak 1999-ben készült koncepciója van amit felül kell vizsgálni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság 3 létesítmény felújítását támogatja:
Kajak-Kenu Vízisporttelep tetőfelújítása, - ők tervvel is rendelkeznek -, a gimnázium
bitumenes pályájának felújítása, és a salakpálya felújítása. Ha belefér akkor műanyag
borítású, ha nem akkor marad salakos.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolta az Arató Pál utcai
pálya felújításának átgondolását. Mind a pálya, mind az öltözők nagyon rossz állapotúak, nem
szolgálják a célt.
Demeter Zsuzsanna ifjúsági referens: 2009. április 24. a pályázat beadási határideje.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító
javaslatát mely szerint az Arató Pál utcai sporttelep felújítására vonatkozóan is kerüljön
benyújtásra pályázat - szavazásra bocsátja.
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módosító javaslatát 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő I. jelű határozati javaslatot
kiegészítve az Arató Pál utcai sporttelep felújításával szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
161/2009.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati miniszter 15/2009.(III.17.) ÖM rendelete alapján a helyi
önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának
támogatására az alábbi sportlétesítmények felújítására nyújt be pályázatokat:
(1) Kajak-Kenu Vízisport Telep tetőfelújítása,
(2) Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter
Gimnázium, Szakközépiskolája kültéri bitumenes pályájának felújítása,
(3) Erzsébet-ligeti sporttelep salakpálya felújítása
(4) Arató Pál utcai sporttelep felújítása
Továbbá megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázatok
végrehajtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Határidő:
2009. április 24.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő II. jelű határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
162/2009.(III.31.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az aljegyzőt,
hogy készítse el az ifjúsági és sportreferens befonásával a 2004. évi
Sporttörvénynek megfelelően „Szarvas Város Sportfejlesztési Koncepcióját”,
melynek mellékletét képezi a sportlétesítményi felújítási program.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
2009. április 24.
Határidő:
Egyéb bejelentések:
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tanyákon megkötött kutyákat is lefojtják. Többször kereste ezzel a problémával a
közterületfelügyelőt és a Vadásztársaságot is. Az elhullott állatokat a közterületen
szétmarcangolják a kóbor kutyák. Nem igaz, hogy nem lehet valamit tenni ebben az ügyben.
Az emberek félnek kimenni, nem alszanak éjszaka. A tyúkokat lefojtják. Tűrhetetlen amit a
kóbor kutyák művelnek. Veszélyesek az állatokra és az emberekre is.
Kiszely Mihály alpolgármester: Aljegyző asszony feljegyezte a problémát és megteszi a
szükséges intézkedést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A vadásztársaság nem avatkozhat be mert a kóbor ebet
nem lehet lelőni.
Kozák Imréné képviselő: Újra megkezdődött a lovak betelepítése a lakásokba. A Damjanich
utca 11. szám alatt is ez tapasztalható. Ismét áldatlan állapot kezd kialakulni, fokozottabb
ellenőrzés szükséges. Az út melletti sarat is felhordják.
A Damjanich utca 111. szám alatt szabálytalanul vezetik az áramot a Jókai utcai ingatlanhoz.
Kiszely Mihály alpolgármester: Szintén aljegyző asszony intézkedik.
Dr. Bagi László képviselő: A temetőkben őzek garázdálkodnak, legelnek. Különösen
jellemző ez az ótemetőre. A vadásztársasággal rendezni kellene ezt a problémát.
Lázár Zsolt képviselő: Az ótemető fenntartója a kerítéseket megjavította. Emberi hajat
fognak felakasztani a friss sírok mellé, mert az emberi haj illata riasztja az őzeket. Kéri a
vadásztársaság segítségét.
Kiszely Mihály alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
Kiszely Mihály sk.
alpolgármester

Paluskáné Udvarhelyi Judit sk.
aljegyző
Hitelesítők:

Kozák Imréné sk.
képviselő
Írásba foglalva: 2009. március 31.

Galambos Imre sk.
képviselő

