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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április 23-i ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Montvajszki László tü.alezredes
Roszik Zoltán igazgató
Csasztvan András igazgató
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző
Cséffai János könyvvizsgáló
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Madács Andrea belső ellenőr
Mikó László osztályvezető helyettes
Brusznyiczki Erika gazdasági vezető
Balázs Anikó intézményvezető

Babák Mihály polgármester: Köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 14 képviselő van jelen, 2 képviselő –Dr. Molnár Mihály és Dernovics
László - jelezte késését.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hodálik Pál és Gombár Györgyné képviselőket.
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-2A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Varga Anikót és Szondi Endrét mutatkozzon be a
képviselő-testület előtt.
Varga Anikó: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás keretében közfoglalkoztatás
szervezőként került alkalmazásra ez év április 1-jétől. A közfoglalkoztatás célja a 2008. évi
CVII. törvény alapján a szociális segély helyett munkát felajánlani az embereknek. Munkáját
a szociális osztállyal együtt végzi. Végzettsége óvónő. Szakképesítést szerzett mint értékpapír
kezelő, valutapénztáros, számítógépkezelő és vendéglátó vállalkozó.
Szondi Endre: Ez év április 1-jétől dolgozik a Körös-szögi Kistérségnél közfoglalkoztatás
szervezőként. Feladata a különböző intézményekkel való kapcsolattartás, a naprakész
információk és adatbázisok elkészítése. Végzettsége pedagógus. Reméli, hogy ez is segíti
abban, hogy a munkát megfelelően végezze.
Babák Mihály polgármester: Jelenleg 320 fő munkanélküli részesül szociális ellátásban
Szarvason. Jelenleg közfoglalkoztatásban dolgozik a városnál 60 fő. A munkák ellenőrzése és
irányítása is a közfoglalkoztatás szervezőkre irányul majd. Akik jelenleg dolgoznak azok a
KOMÉP Kft. által igazgatott munkaterületeken vannak. Munkabért keresnek, heti 40 órát
dolgoznak. A két személyt a Körös-szögi Kistérség alkalmazza. A miniszter asszony úgy
döntött, hogy a kistérség együtt pályázva kap menedzseri lehetőséget. Minden település maga
szervezi ezt a munkát. A munkanélküliekkel elbeszélgetés történik gondjaikról, egészségi
állapotukról, megkérdezik, hogy elvállalják-e a felajánlott munkát. Amennyiben igen, úgy
orvosi vizsgálatot követően szerződés kötésre kerül sor. Aki nem jelenik meg a munkán az
kevesebbet keres. Aki nem vállalja el a munkát az három évig kizárásra kerül mindennemű
szociális szolgáltatásból. Végzettségüket, egészségi állapotukat figyelembe véve próbál a
város számukra munkát biztosítani. Amíg nem sikerül pénzt szerezni eszközökre addig kéri,
hogy engedélyezze a képviselő-testület ezek tartalékkeretből történő megvásárlását. Jelenleg
320 fő van, de ennél többen szeretnének dolgozni. Nem lehet mindenkit foglalkoztatni mert a
család anyagi helyzetét is figyelembe veszik.
Földesi Zoltán képviselő: Egyetért az elhangzottakkal. A mai világban bármikor bár ki
kerülhet hasonló helyzetbe. Örül annak, hogy a város megpályázta ezt a lehetőséget és a
polgármesternek sikerült hathatósan eljárni. Első körben ezzel tud segíteni a város a
családokon, embereken. Ez emberileg és mentálisan is nagyon fontos. Amikor gond, baj van,
akkor a gyors segítség nagyon fontos. Aki gyorsan ad az kétszer ad. Egy ismerőse 30 év
közszolgálati munkaviszony után lett munkanélküli. Ilyen helyzetben nem is nagyon lehet mit
mondani. Bár ki kerülhet hasonló helyzetbe ezért meg kell becsülni ezt a foglalkoztatási
lehetőséget.
Babák Mihály polgármester: A közhasznú munkával sikerül kiváltani olyan költséghelyeket
ami megtakarítást eredményez. A közfoglalkoztatási tervet a kistérség és a kormány is
elfogadta. A miniszter asszony igyekezett segítséget nyújtani ebben a munkában. A munkával

Törölt: i
Törölt: Közcélú

-3senkit nem szeretnének megalázni. Ezért kérdezik meg, hogy kinek mi a szakmája, mit vállal
el szívesen. Nem szeretnének óvónőt fűnyírásra beosztani, de lehet, hogy a játszótéren
gyermek felügyelő lesz. Ha valaki szobafestő az a gimnázium nyílászáróinak mázolásában
vehet részt.
Javasolja a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztató
megtárgyalását.
Kéri a képviselőket tegyék el kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
Földesi Zoltán képviselő: Április 6-8. között fontos rendezvény zajlott a városban.
Megköszöni Szarvas Város Közoktatási Intézménye igazgatójának valamint a Székely Mihály
Szakképző Intézmény dolgozóinak és mindenkinek aki segítette a rendezvényt. Itt került
megrendezésre a Faipari Technikusok Országos Tanulmányi Versenye. Az ország 10
legfelkészültebb fiatalját látta vendégül az intézmény. Jól előkészített, átgondolt rendezvény
volt. Hét végén kerül megrendezésre a „Szülőföldünk Békés Megye” programsorozat
gálaműsora.
Kéri a képviselőket kísérjék figyelemmel ezt a programot.
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 14 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló
jelentés megtárgyalását.
Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Melis János jegyző: Az Ügyrendi Bizottság a jelentést megtárgyalta, kifogása nem volt.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
165/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Dernovics László képviselő megérkezik az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
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egészülnek ki:
Pótanyagban került kiadásra:
- 8. sz. bejelentés: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom vezetőjének megbízása
- 4. sz. zárt ülés: Szarvasi 777/1. hrsz-ú „Libalaposi” ingatlan megigénylése
- Kiosztott anyagként került kiadásra:
- 9. sz. bejelentés: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” DAOP pályázat
- 10. sz. bejelentés: Alapítványok támogatása
- 11. sz. bejelentés: Szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztása
- 12. sz. bejelentés: Pályázat a Wienerberger Téglapipari Zrt. által kiírt Jövővár Pályázatban
meghirdetett kivitelezéshez szükséges építőanyagokra.
- 13. sz. bejelentés: Szarvas város részvétele a „Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasversenyen,
a Karcagi Birkafőző Versenyen, valamint a Zánkai V. Nemzeti Lovas Fesztiválon
- 14. sz. bejelentés: Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázat benyújtása
- 5. sz. zárt ülés: Márton Sándor és a Szarvasi Rendőrkapitányság kérelme lakásügyben
- 6. sz. zárt ülés: A volt KISZ-üdülő hasznosítási elképzelése
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IV.24.) rendelete a 2008. évi költségvetéséről
szóló többször módosított 4/2008.(II.22.) sz. rendelet végrehajtásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IV.24.) rendelte a Közterület rendeltetésétől eltérő
célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak
megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IV.24.) rendelete A személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló 11/2008.(IV.25.); 5/2008.(II.22.)
és a 3/2008.(I.25.) számú rendeletekkel módosított 11/2007.(IV.27.) számú rendelet
módosítására – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Éves összefoglaló jelentés a 2008-ban végzett ellenőrzésekről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. Beszámoló a Szarvasi Általános Művelődési Központ –Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény, Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi,

Formázott: Felsorolás és
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2008. évi tevékenységéről.
Előadó: Csasztvan András igazgató
6. Beszámoló a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2008. évi gazdálkodásáról és
2009. évi tervfeladatairól.
Előadó: Pákozdi János ügyvezető
7. Szarvas Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2008-2018
Előadó: Dr. Melis János jegyző
8. Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi Szociális Szolgáltatás-tervezési
Koncepciójának elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9. Bejelentések:
- Az Ápolási Intézet működéséről szóló beszámoló elfogadása
- A Magyar Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezetének elhelyezése
- Európai Mobilitási Hét legjobb rendezéséért elnyert támogatás felhasználása
- Civil szervezetek számára pályázat kiírása
- Pákozdi János, a Szarvasi KOMÉP Kft. ügyvezetőjének prémiuma
- Önkormányzati készfizető kezesség vállalás a Körös-szögi Kht. folyószámla
hitelére
- Sportlétesítmény felújítási pályázatok prioritási sorrendje
- Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom vezetőjének megbízása
- „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” DAOP pályázat
- Alapítványok támogatása
- Szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztása
- Pályázat a Wienerberger Téglapipari Zrt. által kiírt Jövővár Pályázatban
meghirdetett kivitelezéshez szükséges építőanyagokra.
- Szarvas város részvétele a „Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasversenyen, a Karcagi
Birkafőző Versenyen, valamint a Zánkai V. Nemzeti Lovas Fesztiválon
- Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázat benyújtása
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IV.24.) rendelete a 2008. évi
költségvetésről szóló többször módosított 4/2008.(II.22.) rendelet
végrehajtásáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
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gazdagon ellátott írásos anyag került. A zárszámadás kapcsán arra a kérdésre szeretne választ
adni, hogy sikerült-e a tavaly megfogalmazott célokat elérni, sikerült-e a testület által
megfogalmazott útmutatás mentén gazdálkodni.
A 2008. év komoly kihívások ismeretében kezdődött. Az ország egyik legprogresszívebb
településének hagyományaihoz méltóan követte a város a feladatellátáshoz szükséges
legoptimálisabb szervezeti struktúra kialakításához vezető utat. Mivel a korábbi években időt,
energiát nem kímélve a szarvasi képviselő-testület a változó kihívásokhoz igazodva gyorsan
és rugalmasan alakított a szervezeti struktúrán, viszonylag nyugalmas évre tekinthetett vissza.
A testület iránymutatása alapján egyetlen eddig ellátott feladat sem került elhagyásra
megőrizve a minőséget is. Ezen komplexitás mentén igyekezett a város gazdálkodni, a
szakmai bizottságokkal karöltve, mindig és minden döntést a gazdálkodás biztonságáért
törvények szerint felelős polgármesterrel egyeztetve vagy éppen az ő iránymutatását
exponálva. Tisztességgel jelenthető a feladat végrehajtása.
A szervezeti struktúra a szükséges mértékben került optimalizálásra, a könyvtár integrálásra
került a közoktatási intézmény keretei közé. Utóbb szükségessé vált még egy finomítás
amikor is három részben önálló intézményt egy irányítás alá vont a képviselő-testület
(Múzeum, Zeneiskola és Művelődési Ház) – amely mint Szarvasi Általános Művelődési
Központ folytatja tevékenységét 2008. augusztusától. Egy önálló intézmény is átkerült az
önkormányzathoz, a Berettyó-Körös Szakképzési Társulás. Ennek létrehozására – ugyancsak
a testület megerősítése alapján – azért volt szükség, hogy a szakképzési pénzeszközök a
továbbiakban is biztosítsák a szarvasi szakképzés oktatási feltételeit.
Oktatási szempontból mind az alapellátást mind pedig a nem kötelező feladatokat teljes
mértékben ellátta 2008-ban Szarvas Város Önkormányzata.
Az alapellátás körében óvodai ellátásban 166 gyermek részesült, az elmúlt évihez képest ez
mindösszesen két fővel kevesebb.
Az általános iskolai ellátottak száma sajnos 32 fővel alacsonyabb, 2008-ban csak 576 fő volt.
Ez egyben előre vetíti a 2009-ben megmutatkozó esetleges normatíva csökkenést is.
Nem kötelező feladat ellátás a középiskolai oktatás, a kollégiumi ellátás, a gyógypedagógiai
ellátás és a művészeti alapellátás amelyet ugyancsak biztosított a város 2462 fő részére.
E körben megragadva a lehetőséget a Művészeti Alapiskola Csabacsüdön is bővítette
telephelyeit amivel létszám növekedést sikerült elérni.
A költségtakarékosságot illetően: Ennek főbb számadatait a 7. sz. melléklet mutatja. A 2008.
évi működési bevétel teljesítése 3.092.076 eFt, 99%. Ezzel szemben a működési kiadás
mindössze 2.626.271 eFt, a tervezetthez képest 94%.
A két szám között jelentkező különbözet a tartós megtakarítás ami több mint 465 millió forint.
Egész évben látható volt a fenti tartós megtakarítás, hiszen a kétmilliárd forint összegű
kötvény mellett az önkormányzat az év minden napján kimutathatóan közel 5-600 millió
forintos egyéb betéttel rendelkezett. A felhalmozási kiadásokhoz a források rendelkezésre
állnak részben a kötvényekből, kisebb részt a megtakarításokból.
Azon nagyon kevés magyar önkormányzat egyike Szarvas, ahol elmondható, hogy 2008-ban
sem felhalmozási sem működési hitel felvételére nem került sor.
A hitelek nyitó állománya 2008. január 1-jén 648.303 eFt volt, ebből 101.873 eFt-ot
törlesztett a város szerződés szerint.
2010-ben és az azt követő években sem kíván mást, mint ilyen beszámoló megfogalmazását.
Megköszöni a polgármester úrnak, a bizottságok elnökeinek, minden képviselőnek és nem
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beszámolóval állhatott Szarvas Város közössége elé.
Dr. Bagi László képviselő megérkezik az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Csak annyit költött a város amennyire szükség volt. Egy fillér
sincs amit szét lehetne osztani vagy ne kellene megfontolni az elköltés módját. Az elmúlt
évben nem perfektuálódott fejlesztési kiadás ami bosszantó. Ez a harmadik év volt már
amikor jelentősebb beruházáshoz nem kellett önerőt biztosítani. Reméli, hogy ebben az évben
már jelentkeznek ilyen konkrét kiadások. Ha valaki azt mondta, hogy nem fizetett időben a
város akkor az nem mondott igazat. Minden időben kifizetésre került. A közvilágítás
szolgáltatója későn és nem megfelelően küldte a számlát ezért került később kifizetésre. Liftet
is javítani kellene, de 3,5 millió forintot nem szabad kiadni javításra amikor 4,5 millióért újat
lehet vásárolni. Önerőből nem tudott a város beruházáshoz hozzáfogni mert egy fillér sem
maradt. A költségvetés bevétele és kiadása egyensúlyban volt 2008-ban is. Korábban
lakásokra, útépítésre, iskola építésre önerő hitelt vett fel a város amit precízen, pontosan fizet
vissza.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, Cséffai János könyvvizsgáló, Madács Andrea belső
ellenőr, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Művelődési
és Oktatási Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a 2008. évi
zárszámadásról szóló előterjesztést. Az ülésen jelen volt a könyvvizsgáló aki részletesen
elmondta véleményét. A belső ellenőr is megvizsgálta a 2008. évi zárszámadást. Az
intézmények esetében megvizsgálták a törvényi előírásoknak megfelelő alapbizonylatok
meglévőségét illetve normatíva elszámolást is vizsgáltak. A képviselők megkapták a belső
ellenőr jelentését mely szerint nagyobb hibát nem fedezett fel a 2008. évi zárszámadás
ellenőrzése kapcsán. A 2008. évi költségvetés és a mérleg főösszege igen magas számmal zárt
eszköz és forrás oldalon is. Megmutatja, hogy 2007. évhez képest eszközök vonatkozásában
milyen növekedés következett be és jól nyomon követhető a kibocsátott kötvény sorsa is. A
szöveges értékelésben is kimutatásra került az önkormányzat azon eszközeinek felsorolása
amelyek megtestesülnek pénzeszközben, részvényekben, illetve a gazdasági társaságokban
lévő vagyon is megjelenik a beszámolóban.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a könyvvizsgáló és a belső ellenőr véleménye alapján a
2008. évi zárszámadás elfogadását javasolja.
Cséffai János könyvvizsgáló: A beszámolót felülvizsgálta. Megállapította, hogy a beszámoló
megfelelő szakértelemmel került összeállításra. Olyan eltéréseket, hibákat nem talált, melyek
miatt korlátozott vagy nem elfogadó nyilatkozatot kelljen kiadni. Az előterjesztett beszámolót
hitelesítő záradékkal látta el és elfogadásra javasolja.
Madács Andrea belső ellenőr: A 2008. évi beszámoló és zárszámadás ellenőrzését a belső
ellenőrzési társulás elvégezte. Vizsgálat alá vonták a szabályzatokat, a normatíva elszámolást,
a helyi adóhátralékot, a beszámolót és a zárszámadást. A beszámoló készítési
kötelezettségének az önkormányzat eleget tett, határidőre elkészítette. A beszámoló és a
zárszámadás adatai az alátámasztó dokumentumok adataival egyezőek. A beszámoló
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A beszámolót elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A városban nem száz helyen kezelik a pénzügyeket. Egy
intézmény van aminek egy menedzsmentje van. A részben önálló intézmények költségeit a
Városházán könyvelik. A kistérségnél az önkormányzati feladatokat megbízás alapján mint
társult önkormányzat elláttatja a város. Itt is csak egy pénzkezelési hely van. Korszerű
számviteli technikával végzik a munkát.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet. Egyhangúlag támogatta és elfogadásra javasolja.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta és elfogadásra
javasolja a rendelet-tervezetet.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és az elhangzott kiegészítésekkel elfogadásra javasolja.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Gombár Györgyné képviselő: Több állampolgár megkereste azzal, hogy köszönet illeti az
adócsoport munkáját. A dolgozók segítőkészek, udvariasak voltak. A munkát mindenki
megelégedésére végezték. Ezúton szeretné megköszönni az adócsoport dolgozóinak
munkáját.
Kiszely Mihály alpolgármester: Valóban kevés olyan település van a városban amelyik
olyan költségvetési egyensúlyról tud beszámolni mint Szarvas. Ez a költségvetési egyensúly
egy hosszú, 8-10 éves munka eredménye. A külső körülményekre a képviselő-testület azonnal
reagált. Az 5,2 milliárd forintos költségvetési bevétel nem tartalmazza azon bevételeket
amelyek időközben kiszervezésre kerültek a költségvetésből. Ezek az intézmények itt vannak,
a város érdekében működnek. A megyei önkormányzathoz áthelyezett szociális intézmény is
a városban működik. Átadásra került a szlovák iskola, az egyházi iskola. Ezek az intézmények
szarvasi embereket szolgálnak ki. Átszervezések még most is naponta történnek a városban és
így lesz a jövőben is. Az önkormányzat reagálni fog minden olyan eseményre, külső hatásra
amely az intézményi struktúrát érinti. Nem egy település van ahol a költséggazdálkodási
elemek most kezdenek előtérbe kerülni. A stabil költségvetés az érzékeny
költséggazdálkodásnak köszönhető. Minden egyes forintra odafigyel mindenki annak
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adóbevételek tekintetében is. A külső körülmények hatására az iparűzési adó csökkentésre
került. Ezt azért tette a város, hogy a területén lévő vállalkozásoknak gesztus értékű segítséget
nyújtson. Ebben az évben mintegy 50%-os önerő beruházással 400 millió forint értékű
beruházást indít a város az Inkubátorház megépítésével. Itt megközelítőleg 100 munkahely
válik majd stabillá. A geotermikus energia hasznosítását illetően már az előző évben
megkezdődtek a tárgyalások, viták. Ez jelentős bevétel növekedést eredményezhet. Az
önkormányzat nemcsak a költség csökkentésben gondolja az egyensúly javítását hanem a
munkahely teremtésben, a bevételek növelésében is. A döntések általában 2-3 év múlva fejtik
ki jótékony hatásukat. A beszámolót elfogadásra javasolja. A zárszámadás hosszú évek
munkájának eredménye.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A felsorolásból kimaradt a tűzoltóság amely önálló intézményként
működik. Minden zárszámadásnak sarkalatos pontja a pénzmaradvány. Ez nem azt jelenti,
hogy szabadon el lehet költeni. A 16/a melléklet megmutatja, hogy mely intézmények
esetében van az, hogy a jóváhagyásra javasolt összeg nem teljesen egyezik a valóságos
pénzmaradvánnyal. Minden esetben figyelembe kell venni, hogy a valóságos pénzmaradvány
a jóváhagyásra javasolt összeggel megegyezik vagy nem. Van olyan intézmény ahol a
pénzmaradvány 56.880 eFt de a jóváhagyásra javasolt összeg 14.848 eFt. Ez ami
kötelezettséggel terhelt. A költségvetési rendelet úgy szól, hogy a képviselő-testület a nem
kötelezettséggel terhelt pénzmaradványt elvonja és a szükséges feladatokra testületi döntés
alapján adja oda. A megyénél ez nem volt szokás. Az eredményes gazdálkodás a kiskincstári
rendszerből adódik. Minden intézmény a pénzügyi osztály vezetőjének jóváhagyása után
utalhat. Minden kötelezettséget be kell jelenteni. A pénzek egyben való lekötése lényegesen
magasabb kamatot tud produkálni mint ha minden egyes intézménynél lenne a pénz.
Babák Mihály polgármester: A reálszféra nem is érti pontosan, hogy mi a pénzmaradvány.
Két dolog miatt keletkezhet: vagy nem annyiba került egy adott szolgáltatás, rosszul tervezték
a költséget, vagy a feladatok elmaradtak. Amikor többe került valami arra is adott a város.
Senkinek nincs saját pénze, a városnak van egy kasszája. A pénzt magasabb kamattal lehet
lekötni együtt mintha mindenki külön-külön kötögetné. A gondolkodásmód a képviselők,
hivatali dolgozók körében az, hogy kívülről kell pénzt szerezni. Nem a tortát kell apróra
darabolni. Pályázatokkal lehet pénzt szerezni amivel a torta nagyobbítható. Senkitől semmit
nem vont el a város, minden ellátást biztosított és mindent kifizetett. A közhasznú munkával
24 millió forintot lehet szerezni havonta. Ebből 5% terheli a város költségvetését. Ez a
foglalkoztatás 90 munkanapra szól ami meghosszabbítható. Szarvas város polgárai ennyivel
több jövedelemmel fognak rendelkezni kívülről. Vásárlóerő keletkezik, az elvégzett munka
pedig a város javát szolgálja. Aki flegmaságból nem vállalja el a munkát az nem kap
támogatást. Nem az a világ van, amikor pancsolni lehet a pénzt vagy meggondolatlanul lehet
költekezni. A város vagyona az elmúlt évben növekedett, mivel ingatlanok kerültek
megvásárlásra.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
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A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(IV.24.) rendeletét a 2008. évi költségvetésről
szóló többször módosított 4/2008.(II.22.) rendelet végrehajtásáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IV.24.) rendelete a Közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról valamint a
közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.)
rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Mikó László osztályvezető helyettest a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Mikó László osztályvezető helyettes: A közterületekről szóló helyi rendeletet két ponton
javasolja módosítani illetve kiegészíteni az előterjesztés. Módosításra kerülne az a
rendelkezés mely szerint üzemképtelen gépjárművek közterületen történő szabálytalan
tárolása 4 óra időtartamot meghaladóan szabálysértésnek minősül. Ezt a 4 óra időtartamot
javasolja az előterjesztés 48 órára megnövelni. Két nap türelmi időt kapnak azok akik
üzemképtelen gépjárművet közterületen tárolnak. Ez idő eltelte után velük szemben
szabálysértési eljárás indítható illetve intézkedés történik arra vonatkozóan, hogy a
közterületről az üzemképtelen gépjárművet eltávolítsák. Amennyiben ez nem történik meg,
úgy elszállíttatásra kerül a gépjármű és a tulajdonosnak illetve üzembentartónak kell
utólagosan megtéríteni az összeget.
A másik módosítás egy új szakasszal történő kiegészítés mely a játszóterek használatára
vonatkozik. Az előterjesztés javasolja a játszótéri dohányzás teljes tilalmát, valamint 22.0008.00 óra között a játszótéri eszközök használatának tilalmát. Ezzel kapcsolatosan szükséges
a szabálysértési rendelkezést is kiegészíteni illetve pontosítani. Hasonlóan a közterületi
alkoholfogyasztáshoz a jövőben ez is szabálysértésnek minősülne. A szabálysértésekről szóló
törvény alapján a közterületfelügyelő által kiszabható bírság felső határa 20 eFt. Tekintettel
arra, hogy a rendelet eddig 10 eFt-os felső határról rendelkezett, javasolja ezt az összeget 20
eFt-ra megemelni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből 14 képviselő van jelen.

Törölt:
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támogatta az előterjesztést.
Dr. Melis János jegyző: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság támogatta a rendelet-tervezetet.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 5 igen szavazattal, támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felhívja a kisgyermekes szülők figyelmét, hogy nem szabad
dohányozni a játszótéren. Az éjszakai órákban a fiatalok ne használják a játszótéri eszközöket.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 10/2009.(IV.24.) rendeletét a Közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról valamint a közterülethasználati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat 11/2009.(IV.24.) rendelete A személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló
11/2008.(IV.25.); 5/2008.(II.22.) és a 3/2008.(I.25.) számú
rendeletekkel módosított 11/2007.(IV.27.) számú rendelet módosítására
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Társulási
Tanácsa 2008. április 15-i ülésén megállapította a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
fenntartásában működő szociális és gyermekjóléti intézmény térítési díjait. Ennek
megfelelően a kistérségi települések képviselő-testületeinek is módosítani kell erre vonatkozó
rendeleteiket. Az intézményi térítési díjakat az intézmény kiszámította. Ennek megfelelően
ezt szükséges a rendeleten is átvezetni. Az önkormányzatoknak csak arra van lehetőségük,
hogy az intézmény által javasolt térítési díjnál alacsonyabb összegben határozzák meg a
térítési díjakat.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.

Törölt: z idősebbek
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valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A rendelet rövid életű lesz mivel a 20%-os ÁFA 25%-ra
emelkedik. Ez jelentkezni fog itt is, ezért rövidesen visszakerül a képviselő-testület elé.
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 11/2009.(IV.24.) rendeletét A személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló 11/2008.(IV.25.);
5/2008.(II.22.) és a 3/2008.(I.25.) számú rendeletekkel módosított 11/2007.(IV.27.)
számú rendelet módosítására
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Éves összefoglaló jelentés a 2008-ban végzett ellenőrzésekről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az önkormányzati törvény értelmében a
polgármesternek a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, valamint az önkormányzat
felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést a tárgyévet követően a zárszámadási rendelettel egyidőben
kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Az alkotmányosság, a törvényesség betartásáról,
különös tekintettel az önkormányzati gazdálkodás szabályaira az állam különböző
ellenőrzések útján gondoskodik. Ezek a külső és a belső ellenőrzések. Az elmúlt évben sem
szűkölködött az önkormányzat ellenőrzések vonatkozásában. A felmerülő hiányosságok az
ellenőrzés végéig kiküszöbölésre kerültek, illetve ritkán állapítottak meg kisebb hiányosságot
az ellenőrzés folyamán.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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elfogadásra javasolja. A 2008. évről szóló ellenőrzési jelentés nagyobb hiányosságot, hibát
nem tárt fel. Ez köszönhető a folyamatos ellenőrzésnek. Minden esetben a költségvetési
rendelet módosításakor a belső ellenőr részletesen megnézi a módosításokat. A hibákat így
menet közben korrigálni lehet. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság is folyamatosan
figyelemmel kíséri az intézmények gazdálkodását és a gazdálkodás törvényességét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a jelentés elfogadását.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a jelentést.
Babák Mihály polgármester: A jelentés elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
166/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2008. évi ellenőrzésekről
készített éves összefoglaló jelentést elfogadja.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a jövőben a belső vezetői
ellenőrzések számát lehetőség szerint növeljék, a feltárt hiányosságok
megszüntetése érdekében a szükséges vezetői intézkedések megtételét fokozottan
ellenőrizzék.
Folyamatos
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Beszámoló a Szarvasi Általános Művelődési Központ –Chován Kálmán
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vajda Péter Művelődési
Központ és Turul Mozi, Tessedik Sámuel Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom – 2008. évi tevékenységéről.
Előadó: Csasztvan András igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Csasztvan András igazgatót a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Babák Mihály polgármester és Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 12
képviselő van jelen.

- 14 Csasztvan András igazgató: Az összevont intézmény 2008. augusztus 1-jével jött létre. A
beszámoló készítésekor a tagintézmények igazgatóival az összevonás előtti tevékenységet is
áttekintették. Az összlétszám az összevonás után 3 fővel csökkent. A Művészeti Alapiskola
2008. őszi tanévkezdésekor több mint 5 millió forint többletköltségvetés került kimutatásra
ami visszaadásra került a fenntartónak. Így is pénzmaradvánnyal zárt az összevont intézmény.
Ezen belül a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola a 2007-ben kezdődött minősítésen kiváló
minősítést szerzett. Az Oktatási Minisztérium egy új tantárgy felosztást, évfolyamokra bontott
rendszer kidolgozását kezdeményezte. Ebben a szakmai munkában részt vett Dombóvári Zita
és személye. A 2008-ban kezdődött tanév 30 fős többlet tanulólétszámmal indulhatott. Ez
annak is köszönhető, hogy Csabacsüdön egy új néptánctagozat indult mely szintén kiváló
minősítést kapott a békésszentandrási és az öcsödi kihelyezett tagozat mellett. Az iskola
nemcsak a tananyag szerű óratermi munkát végzi. Számtalan régiós fesztiválon, rendezvényen
van jelen, illetve ott van a város közművelődési életében is a fúvószenekar, harmonika
együttes, kamarazenekar, fiú kórus, leánykar, tánccsoport, színjátszó csoport. Jobban oda
kellene figyelni az iskola szakmai munkájára. Országos tanulmányi versenyeken több első,
második helyet szereztek. A legeredményesebb iskola díját is a Chován Kálmán Művészeti
Alapiskola nyerte el. Ez egy preventív, megelőző tevékenység is. Azok a diákok akik a
művészeti alapiskola növendékei, egészen más belső, íratlan szabályok szerint élik életüket. A
Vajda Péter Művelődési Központ összevonás utáni legnagyobb feladata az volt, hogy bevonja
a művésztanárokat a városi rendezvényekbe, programokba, nagytermi rendezvényekbe, nyári
táborok előkészítésébe. A múzeum épületének intenzívebb hasznosítása is cél lehet. A
nagyterem különböző tanfolyamokkal, kamaratermi előadásokkal tovább erősödött. Fontos a
kitelepedős külső rendezvények infrastruktúrával való ellátása (kolbásztöltő verseny, adventi
vásár, stb.) Roszik Zoltán igazgatóval úgy gondolták, hogy elsődleges feladat a múzeummá
fejlesztés és az M-44-es várható régészeti feltárásának szerződéses előkészítése. E miatt
történik most a múzeum kiválása. A régész és a néprajz szakos szakmunkatársak komoly
szakmai munkát végeznek. A múzeumban található leletanyag folyamatos szakmai
feldolgozását, kiállítási anyagként való megjelenítését végzik. 25 kiállítás, 3 koncert, 9
előadás, könyvbemutatók zajlottak. A Szárazmalomról és annak látogatottságáról sem szabad
megfeledkezni. A Művelődési Központ szolgáltatásait igénybevevők számánál óriási
végeredmény mutatkozott. Több mint 104 ezer ember látogatta meg a Művelődési Központ
rendezvényeit.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Megköszöni a részletes szóbeli kiegészítést. Kevés helyen
van olyan művelődési központ amit sikerült élettel megtölteni. Ehhez nagymértékben
hozzájárul a Művészeti Alapiskola jelenléte is.
Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Turisztikai
Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság az anyagot hosszasan
tárgyalta. A bizottság elismeréssel szólt az intézmény és tagintézményei kollektívájának
munkájáról. Elég hektikus az intézmény élete, flexibilis a működési mobil, de igazodni kell a
kihívásokhoz. Újabb változások előtt áll az intézmény. Keresni kell azokat a lehetőségeket
melyekkel minél több forrást lehet biztosítani. Igazak azok a megállapítások, hogy a mai
recessziós világban a kultúrára, a művészetre kevés helyen fordítanak olyan gondot mint
Szarvason. A bizottság igyekszik minden háttér tevékenységet megadni a munkához. A hét
végén is nagyon nívós rendezvénynek ad otthont az intézmény. A környező településeken

- 15 élőknek is programot biztosít az intézmény. A bizottság az anyagot elfogadta és elfogadásra
javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elsősorban pénzügy szakmai
részét nézte a beszámolónak elsősorban. Bizottsági ülésen átbeszélésre került, hogy az
intézmény támogatási aránya 26% volt. A Művelődési Központ és a Múzeum támogatási
aránya magas, 47 illetve 41%. Felmerült, hogy az új intézmény dologi kiadásai mennyivel
terhelték jobban az intézmény költségvetését. Az intézmény vezetője elmondta, hogy az
tapasztalható, hogy szinten maradt. Ez nagyon pozitív dolog. Annak idején félő volt, hogy a
nagy intézmény plusz költséget és magasabb támogatást igényel majd. Kedvezőtlenebb, hogy
a működési bevételnél 20 %-os elmaradás tapasztalható. Ez kizárólagosan a Művelődési
Központ szakfeladatán jelentkezik. Ez nem kizárólagosan a mozi bevétel visszaesése, hanem
a színház és egyéb tevékenységek bevétele csökkent. Az épülő színház költség vonzatait
próbálta vázolni a bizottság. Látható, hogy a jövőben önkormányzati támogatással kell
számolni. A bizottság a beszámolót elfogadta.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elsősorban a rendezvények oldaláról
tárgyalta a beszámolót. A bizottság örömmel állapította meg, hogy a viszonylagosan rossz
gazdasági környezet ellenére a rendezvények rendben megvalósultak. Elképzelhető, hogy a
következő időszak nehézségei ellenére is megfelelőek lesznek a rendezvények. A
szervezettséggel nem volt gond. Reméli, hogy folytatódnak a színvonalas rendezvények.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, Dernovics László képviselő távozik, 13
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A művelődési ház jól prosperál, eredményesen működik.
Az intézményben a művésztanárok tevékenységét kiválónak tartja. A tangóharmonikás
szekció túlnőtt azon, hogy oktasson. A város zenei életében aktív részt vállalnak. A múzeum
széles skálán lehetőséget biztosít a megjelenésre. Legyen az hímzés, festészet, szobrászat. A
kiállítás megnyitókra vidékről is jönnek családtagok, barátok. További jó munkát és sikert
kíván az intézménynek.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Dr. Bagi László képviselő: Gratulál az intézmény működéséhez. A színpad mögött a háttér
függöny változatlanul korom fekete. Meg kellene keresni a módját, hogy egy világosabb szín
is legyen. A kamarazenekarra jobban oda kellene figyelni. Komoly gondokkal küzdenek
annak ellenére, hogy a Művelődési Ház minden segítséget megadott működésükhöz. Félő,
hogy visszatorpannak, pedig nagyon szép koncerteket adnak, szépen felfejlődtek. Kéri az
igazgatót, figyeljen oda a kamarazenekarra és segítse őket.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
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- 16 Csasztvan András igazgató: A színházi jellegű produkciók egyöntetű fekete függönyt
kérnek. Más településeken valóban vannak világosabb függönyök is. Megszívlelendő a kérés.
A kamarazenekar az egyetlen művészeti csoport a városban akik nem rendelkeznek önálló
alapítványi háttérrel. Nem éltek ezzel a lehetőséggel annak idején. A Művelődési Központ
költségvetésében két rendezvény kiszolgálása szerepel pénzben beállítva. Ez az augusztus 19i kamarazenekari koncert valamint az adventi hangverseny. E két koncert létrejöttét tudja a
Művelődési Központ mint rendezvényt finanszírozni. A 2008. évben az országos
kamarazenekari versenyre úgy tudtak elmenni, hogy a színház Kht. fellépéseként fogta fel az
intézmény. Kisvárosi szinten nincs félprofi kamarazenekar az ország kulturális életében. A
pályázati lehetőségeket jobban ki tudnák használni önálló alapítvány vagy egyesületként.
Gombár Györgyné képviselő: Megköszöni a Művelődési Ház vezetőjének, hogy a ház
mindig nyitott a civil szervezetek felé.
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 megtárgyalta és elfogadja az Általános Művelődési
Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola, Vajda Péter Művelődési Központ és Turul
Mozi Tessedik Sámuel Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom 2008.
évi tevékenységéről szóló beszámolót. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző, Csasztvan András igazgató. Határidő: Értelem szerint.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
167/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
az Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola, Vajda
Péter Művelődési Központ és Turul Mozi Tessedik Sámuel Közérdekű Muzeális
Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Értelem szerint
Határidő:
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
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- 17 6.) napirendi pont: Beszámoló a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2008. évi
gazdálkodásáról és 2009. évi tervfeladatairól.
Előadó: Pákozdi János ügyvezető
Besenczy zoltán alpolgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A KOMÉP Kft. elkészítette 2008. évi gazdálkodásról
szóló beszámolóját. A Felügyelő Bizottság és a könyvvizsgáló azt átnézte és elfogadásra
javasolta. A társaság 21 tevékenységet folytat. Ezen belül sok egyéb ágazat van ahol kb. 5060 tevékenység folyik. Minden városlakó ismeri a Kft. munkáját. A dolgozók igyekeznek
minél hatékonyabban, költségtakarékosabban végezni munkájukat. A társaság
gazdálkodásáról megállapítható, hogy megfelelő ingatlan állomány mellett, közepesnél jobb
gépesítéssel, műszaki színvonalában elhasználódottságát tekintve közepes szinten működött.
2008-ban egy sikeres pályázat következtében 16 mFt értékben sikerült olyan gépekhez
hozzájutni melyekkel növelni lehetett az árbevételt. A forgóeszköz ellátottságról elmondható,
hogy a pénzellátás bizonyos értelemben korlátozott, a likviditás megfelelő. A vagyon
mérsékelt és nem mobilizálható. A készletek minimalizáltak, készletforgás, pénzforgás
megfelelő. A társaság igyekezett a készleteket a felhasználás nagyságrendjében figyelni. Nem
dolgozik a társaság raktárkészletre. Az eredményezőség minden esetben az önkormányzati
tulajdonosi elvárásokhoz igazodik. Valójában nem mondható profit orientáltnak, de vannak
olyan tevékenységek melyeknél a piac meghatározó jelleget ad. Az itt befolyó
többletjövedelmet a városi tevékenységre fordítja a társaság. Az állammal szembeni
kötelezettségek minden esetben időben rendezettek. A számvitel és ügyvitel megfelelően
gépesített. 2008-ban a pénzügyileg egyik legjobb ágazat az építők sajnos veszteséges volt.
Mint húzó erő 2008-ban már nem érződött. Az építőipar helyét, stabilitását meg kell tartani
amihez jelentős döntéshozatal szükséges. A kialakuló problémák jelentősen befolyásolják a
jövőbeni gazdasági életet. Nagyobb erőkkel kívánnak az önkormányzati pályázatoknál részt
venni. A helyi vállalkozókkal kívánnak konzorcium jelleggel jelentkezni. A 2008. évihez
hasonló gazdálkodást terveznek. A létszámgazdálkodást a pályázati kötelezettségek
határozzák meg. 2007. év óta a megváltozott munkaképességű dolgozók kapcsán
rehabilitációs munkahely a Kft., ami komoly feladatokat ró a társaságra. 45 főnek biztosítanak
munkát. Az országnak ezzel szemben jelentős elvárásai vannak aminek eddig sikerült eleget
tenni. A városi közmunkaprogramban jelentős munkát vállalt eddig is a társaság. Közel 50-60
főnek biztosítottak munkalehetőséget. Olyan munkaterületeket tudnak biztosítani melyeken
eddig nem volt lehetőség ilyen nagyságrendű munkavégzésre. 2009-ben is a szigorú
költséggazdálkodás a legfontosabb feladat, hiszen ennek szem előtt tartásával lehet talpon
maradni. 222.159 eFt eszköz forrás egyezőség mellett 404.434 eFt nettó árbevétellel 5.809 eFt
eredményt realizált 2008. évben a társaság. Tárgyi eszközökben 16-17 millió forint növekedés
történt. Az 51.300 eFt-nyi tárgyi eszköz 60%-a műszaki berendezés, 31% pedig ingatlani
hányad. A készlet 10.600 eFt, melynek nagy része alap- és segédanyag. A követelések záró
állománya 39.498 eFt, ez 12 mFt-al kevesebb mint az előző évben. Ez főleg a tartós
kintlévőségek behajtásával kapcsolatos intézkedések eredménye. Különböző végrehajtási
eljárások kezdeményezésére került sor. A mérleg készítés időpontjáig a záró érték 89%-a
pénzügyi rendezése megtörtént. A forrás oldalnál legfontosabb rész a kötelezettség helyzete.
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- 18 A szállítók összege a mérlegkészítés napjáig teljes egészében kiegyenlítésre került 49.900 eFt
volt.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Pusztai Mária könyvvizsgálót véleménye
ismertetésére.
Pusztai Mária könyvvizsgáló: A Szarvasi KOMÉP Kft. beszámolója összeállítására a
számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény alapján került sor. A
könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a beszámoló – ezen belül a mérleg, az
eredménykimutatás, a számszaki és szöveges adatokat egyaránt tartalmazó kiegészítő
melléklet a testület elé kerülő beszámoló illetve az ezeket alátámasztó főkönyvi kivonat,
analitikus nyilvántartások, a mérlegsorokat dokumentáló tételes leltárak között a törvény által
előírt kötelező egyezőségek fennállnak-e. Megállapítható, hogy a közzétételre kerülő
egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet nyújt a KOMÉP Városgazdálkodási
Kft. elmúlt évi gazdálkodásáról ezért azt elfogadásra javasolja.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a beszámolót
egyhangúlag elfogadta. A beszámolóból látható, hogy egyre több pályázaton vesznek részt.
Ezt pozitívumként értékelte a bizottság.
A Turisztikai Bizottság is elfogadta a beszámolót. Egyre inkább látható, hogy a közmunka
program keretében a turizmust elősegítő olyan tevékenységeket tudnak folytatni mint pl. liget
felújítás, Kacsa-tó környékének rehabilitációja. Egyéb turisztikai szempontból fontos
munkákat is el tudnak végezni.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A beszámolóval kapcsolatban hiányosságként merült fel, hogy a beszámolóból nem derült ki
az, hogy a különböző ágazatok eredményessége hogyan alakult. 100%-ban önkormányzati
tulajdonú társaságról lévén szó nemcsak azt szeretné tudni a testület, hogy közel 6 mFt-os az
eredmény, hanem azt is, hogy ez hogyan oszlik meg a különböző ágazatok között. Vannak
olyan ágazatok melyek kötelező feladatként látandók el, de vannak olyanok is melyek nem
kötelezőek és elláttatja az önkormányzat a Kft. keretein belül. Ehhez támogatást és
pénzeszközt nyújt. Jó lenne tudni, hogy ez elegendő vagy sem, hogyan gazdálkodnak.
Bizottsági ülésen ígéret volt arra, hogy készül ilyen kimutatás. 98%-ban meg is kapta a
testületi ülés időpontjáig. Remélhető, hogy a jövőben a beszámoló ilyen vonatkozásban is
előterjesztésre kerül. A határozati javaslat második része arról szól, hogy eredménytartalékba
helyezi a mérleg szerinti eredményt a képviselő-testület. Ez minden évben így szokott lenni.
Ennek felhasználásáról az ügyvezető dönt a beterjesztett javaslat szerint. Ha ez korábban is
így volt, akkor a bizottság sem volt teljesen alapos. Ezen változtatni kellene. A gyakorlat nem
az volt, hogy teljesen önállóan döntött, hanem adott esetben mindig a képviselő-testület illetve
a tulajdonos hozzájárulásával történt a döntés. Az ügyvezetőnek meg van a kompetenciája
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hogy úgy sem fog önállóan dönteni. 2009. elején volt egy dolog ami a mai napig nem
tisztázódott. Nincs információ birtokában a tekintetben, hogy vásárolt-e a Kft. olyan ingatlant
amit szeretett volna az önkormányzat is a Kft-vel megvásároltatni vagy sem. E miatt merült
fel ez a kérdés. Nem igazán volt korábban gyakorlat, hogy egy ingatlan önálló döntés alapján
is megvásárolható. A bizottság elsősorban pénzügy szakmailag vizsgálta a beszámolót és
elfogadásra javasolja.
Kéri módosító indítványa szavazásra bocsátását. Módosító indítvány: „Az eredménytartalékba
helyezett összeg felhasználásáról az ügyvezető a képviselő-testület előzetes jóváhagyása
alapján dönt.”
Babák Mihály polgármester, Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 13
képviselő van jelen.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. A tárgyi, személyi és pénzügyi lehetőségek függvényében a társaság a munkáját
elvégezte. A mintegy 21 tevékenységből 11 tevékenységet tárgyalt a bizottság részletesen.
Ezek a következők: város területén lévő zöldterületek karbantartása, a lakosság által lenyírt
füvek elszállításának problémája, a KOMÉP Kft. kezelésében lévő szilárd burkolatú utak
műszaki állapota, az ideiglenes, engedély nélküli szemétlerakás, a kukák turkálása, a
buszmegálló környékének rendje. Felvetődött, hogy a város egyes területein az esti órákban 810-es csoportokba verődve kóborolnak a kutyák. A KOMÉP Kft. feladata ezek elszállítása is.
Felmerült a földszelvényű csatornákból kirakott iszap elhelyezése valamint a magas padkák
káros hatása. A bizottság úgy ítélte meg, hogy a Kft. jól végzi a feladatát. A vidékiek is
dicsérettel illetik a város összképét.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Lohr Gyula képviselő: A beszámoló említi a Ceres kút állapotát. Műszaki hiba miatt nem
üzemel jelenleg. 2008-ban megkezdték a hiba elhárítását. Kérdése, hogy mikor fejezik be? A
közterületet ellepte a gyermekláncfű. Hogyan lehetne ennek véget vetni? A Széchenyi utcai
rendelőintézet elé két kerékpártárolót igényelnének. Jelenleg autók parkolnak ott, de ha
kerékpártároló kerülne elhelyezésre akkor nem lennének a kerékpárok az épület oldalához
támasztva.
Hodálik Pál és Dr. Molnár Mihály képviselők visszatérnek az ülésterembe, 16 képviselő
van jelen.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A Ceres kút működését műszaki hiba akadályozza.
2009. tavaszán megállapítást nyert, hogy a kivitelezéskor a nyomócső műtárgyánál törés
történt. A kút legalsó részén helyezkedik el ez a 90 fokos elem. Jelenleg meghaladja a
műszaki tudásukat a probléma orvoslása. Egy betétcsővel talál pótolni lehetséges. Fel kell
bontani kb. 10 méter utat a Fő téren. A kút jelenleg üzemel az érintett szakaszt le lehet zárni.
Amikor a nyomóágat használni kell akkor az iskolánál megjelenik a víz. A KOMÉP Kft. saját
erőből kívánja a problémát megoldani.
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gyomnövénynek számít. A városban lévő gyomirtás veszélyes, kockázatos. A költségvonzata
is jelentős, mivel külső vállalkozóval kell elvégeztetni. Közel 300-400 eFt egyetlen
beavatkozás. Ennek a munkának tetemes részét képezi a vadgesztenyefák megvédése illetve a
levéltetvek elleni védekezés. Soha nem tud a kft. városi szintű gyermekláncfű irtást végezni.
Egy kaszálás történt, a második-harmadik után már nem lesz gyermekláncfüves a terület.
A Széchenyi utcai kerékpártárolót az anyagi lehetőségek függvényében elkészítik amennyiben
a képviselő-testület arra igényt tart és városképileg nem zavaró.
Lohr Gyula képviselő: Városképileg sokkal csúnyább ha az intézmények falán sorakoznak
kerékpárok.
Babák Mihály polgármester: Jó, hogy dicsérik az önkormányzat saját cégét, de nem szabad
túlzásba vinni. A város közterületeit nemcsak a KOMÉP Kft. tartja karban. A szarvasi
lakosokon is múlik a közterület rendje. Több utcában sokan sok pénzt költenek arra, hogy
rendben legyen portájuk eleje. A KOMÉP Kft. még nem metszette a sövényeket a kerékpárút
mellett. Ráadásul még tavalyi gaz is van. A szarvasiak nem szeretik a gyepterületben a
gyermekláncfüvet. A kaszálás későn kezdődött el, ezért már a magját is szórja ami tovább
szennyezi a füvet. A jelentős mennyiségű gallyalás elhúzódott. Ügyelni kell arra, hogy melyik
költséghelyre mennyit fordítanak. Különösen az építőipari ágazatban nem verseny és
piacképes az áruk. Ügyelni kell a költséghatékonyságra, nem csak az intézményeknek kell
takarékosan gazdálkodni. Korábban reggel 6 órakor kezdték az utcák rendbetételét. Ha most
is így lenne akkor nem lenne 3 hétig a Szabadság u. 6-10 előtt a szemét és mindenütt
elvégezték volna a bokrok metszését. El kell kezdeni a nagyterületek felújítását. Lassan nincs
fű a lakótelepi parkokban. El kell kezdeni a pótlást. A piac környékén sincs igazán rend.
Beruházásokra van szükség. Nem igaz, hogy a jegyszedő és a szemétdíj minden bevételt
elvisz. Meg kell nézni, hogy mire mennek el a költségek. Csőtörés van a szökőkút alatt. Ha
nem lehet másként akkor fel kell bontani. A városiak megszokták, Szarvas színfoltja. Másfél
hónapja dolgoznak rajta ami nem állapot. Rá kell figyelni arra is, hogy a 60 lakás és a
Művelődési Központ között sem működik a szökőkút, pedig úgy adta oda a város, hogy a
vállalkozó azt működtesse. Az ott lévő parkrészt is ápolni kell. Hozzá kell kezdeni a surján
irtáshoz is. Vannak olyan területek ahol el lehet ültetni a surjánokat. A ligetből jelentős
faanyag állományt lehet telepíteni a közterületekre. A korábbi fásításkor nem kerültek karók a
facsemeték mellé. Amíg a fa nem vastagszik meg addig sajnos gyakran kitörik. Egy facsemete
nagyon drága. Költség a karó is, de a támaszték még mindig olcsóbb mint új facsemetét venni
aminek az ára 3-4000 forint. A városban meg kell oldani a Körösből történő öntözést. A
fővezetéket és mellékszárnyakat folyamatosan ki kell építeni. Nagyon jó lenne ha nem a drága
vízből kellene öntözni a növényeket. Oda kell figyelni az úttisztításra és a nyári locsolásra is.
Valószínű, hogy erre több pénzt kell fordítani. Ahol az emberek kerékpárokat tartanak ott
tárolót kell biztosítani. A piacnál változásra van szükség mert koszos a környéke. El kell
gondolkodni a parkoló díjas parkoláson is. A parkolók bővítésére is pénzt kell szánni. A
járdafelújítást ebben az évben el kell kezdeni mert lassan nem lehet járni a járdákon. A város
rendje, arculata nemcsak egy cégen múlik hanem a város kasszáján és a lakosság
segítőkészségén. A szemétszállítást felül kell vizsgálni, mindenki részt vesz-e benne. Sok a
bliccelő, különösen a közületek. A kóbor kutyákkal kapcsolatban nem a KOMÉP Kft.-t kell
figyelmeztetni hanem a lakosságot kell megkérni, hogy ne csapják ki az utcára a megunt

- 21 kutyákat. Ne csak néha szeressék, hanem mindig tartsák az udvarban. A helyi rendelet úgy
rendelkezik, hogy nem lehet kutya a közterületen. A gyerekek, idősek félnek tőlük. A
tulajdonosok komoly bírságra számíthatnak. Befogásuk iszonyú munka és a kábító lövedék is
sokba kerül. 5-10 eFt-ba kerül a befogott kutyák hazavitele. Több területen progressziót,
kezdeményezést, szakszerűséget, hatékonyságot kér a KOMÉP Kft-től. A városüzemeltetési
költségeknél megtakarítást jelent a munkanélküliek foglalkoztatása akik között több festőmázoló is van. A parkokban lévő padokat át lehet festetni velük.
Dernovics László képviselő: A kóbor kutyákkal kapcsolatos problémák megoldódni
látszanak. Köszönet illeti ezért a mezőőröket és a közterület felügyelőt. Szórólapok kerültek
kiadásra melyen feltüntették, hogy bírságot fizet akinek közterületen kóborol a kutyája. A
kutya oltással kapcsolatban felmerült, hogy a Rózsási majorban miért nincs kutya oltás?
Dr. Bagi László képviselő: A KOMÉP Kft. tisztességgel, rendesen végzi munkáját amihez
gratulál. Nemcsak a naptárt kell nézni hanem a növényt és az időjárást is. Máskor árpilis 2324-én szokták kihajtani az állatokat, most pedig már lehet legelésző állatokat látni. A
hegyvidéken is kizöldültek a fák, az orgona már elvirágzott. A gyermekláncfű virágzása is
korábban kezdődött. Néha jó hogy van mert pótolja a hiányzó füvet. A fűmag nagyon drága.
A temetkezési részleg munkájával kapcsolatban nincs semmi kifogás. Lakossági észrevétel
volt, hogy a halott szállítással kapcsolatban más települések munkáját meg kellene nézni.
Szarvason ipari méretben történik ez a tevékenység. Olykor ez súrolja a jó ízlést. Meg kell
nézni a változtatás lehetőségét. A lakosság változatlanul várja a fahíd megnyitását. A
városban az terjedt, hogy kerékpáros és gyalogosforgalomra alkalmas a híd kisebb javítással.
Kérdése, hogy a legelőkísérleten hogyan állnak a dolgok? Az elmúlt évben jó termés volt. Jó
lenne ha nem lenne az idei évben sem veszteséges.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A tegnapi nap folyamán lehullott csapadék elegendő a
tavaszi vetések kikeléséhez. Mustár, álló lucerna és őszi búza került beültetésre. Az őszi
búzánál a műtrágya hasznosulni fog és erős közepes termés várható. A mai napon elvégzésre
került a földi bolha elleni védelem.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság módosító indítványának ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
javaslata: „A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adózott eredményt 5.809 eFt-ot a
Szarvasi KOMÉP Kft. eredménytartalékba helyezze, felhasználásáról a Szarvasi KOMÉP Kft.
ügyvezetője a képviselő-testület jóváhagyásával dönt.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
indítványát 16 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az elfogadott
módosító indítványnak megfelelő határozati javaslat ismertetésére.
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- 22 Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót, továbbá
elfogadja a kft mérlegét az alábbiak szerint:
Eszköz-forrás oldal egyezően:
222.179 eFt
Üzemi tevékenység eredménye
1.916 eFt
Adózás előtti eredmény
7.341 eFt
5.809 eFt
Mérleg szerinti eredmény
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adózott eredményt 5.809 eFt-ot a Szarvasi
KOMÉP Kft. eredménytartalékba helyezze, felhasználásáról a Szarvasi KOMÉP Kft.
ügyvezetője a képviselő-testület jóváhagyásával dönt. Határidő: Értelem szerint Felelős:
Babák Mihály polgármester, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző, Pákozdi János ügyvezető”
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
168/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót, továbbá elfogadja a kft mérlegét az alábbiak
szerint:
Eszköz-forrás oldal egyezően:
222.179 eFt
Üzemi tevékenység eredménye
1.916 eFt
Adózás előtti eredmény
7.341 eFt
5.809 eFt
Mérleg szerinti eredmény
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az adózott eredményt 5.809 eFt-ot a
Szarvasi KOMÉP Kft. eredménytartalékba helyezze, felhasználásáról a Szarvasi
KOMÉP Kft. ügyvezetője a képviselő-testület jóváhagyásával dönt.
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Pákozdi János ügyvezető
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a 2009. évi
tervre vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. 2009. gazdálkodási tervét az alábbiak szerint:
Összes bevétel:
450.000 eFt
Összes kiadás:
448.000 eFt
Eredmény:
2.000 eFt
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- 23 Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a 2009. évi gazdálkodási terv végrehajtásáról
gondoskodjon.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Paluskáné Udvarhelyi Judit
aljegyző, Pákozdi János ügyvezető”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
169/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2009. gazdálkodási
tervét az alábbiak szerint:
Összes bevétel:
450.000 eFt
Összes kiadás:
448.000 eFt
Eredmény:
2.000 eFt
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a 2009. évi gazdálkodási terv
végrehajtásáról gondoskodjon.
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Pákozdi János ügyvezető
Kozák Imréné és Dr. Bagi László képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van
jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepciója 2008-2018
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Demeter Zsuzsa ifjúsági referenst a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Demeter Zsuzsa ifjúsági referens: Az új koncepció elkészítését több elvárás is indokolta.
Egyrészt törvényi előírás, hogy hosszú távú legyen, másrészt az első sportkoncepció 1999-ben
született ami már elavult, felülvizsgálatra szorult. A sportlétesítmények felújítására csak úgy
lehet pályázni ha rendelkezik az önkormányzat a törvénynek megfelelő koncepcióval melynek
mellékletében sportlétesítmény felújítási ütemterv is szerepel. Az Ifjúsági és Sportbizottság
három módosító javaslatot tett. Elsőként javasolta a bizottság a határozati javaslatban
szerepeltetni, hogy az anyagot 2010-ben társadalmi vitára bocsátja a testület. Ezen felül a
felújítási ütemtervben a Petőfi utcai csarnok felújítási költsége 100 mFt összeggel szerepeljen.
A koncepció 14. oldalán a diagramba technikai hiba csúszott ami kijavításra került. Kéri a
módosításokkal kiegészített határozati javaslat elfogadását.
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Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta a koncepciót. A
koncepció szélesebb körű társadalmi vitát igényel ami az elkövetkező időszakban
megtörténik. Az esetleges módosítások ismét a képviselő-testület elé kerülnek. A bizottság
egyhangúlag támogatta a koncepció elfogadását.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot.
Egy igen jól felépített koncepcióról van szó ami foglalkozik a jelennel, a múlttal és a jövővel
is. Nemcsak a célokkal, hanem a hozzá vezető utakkal is foglalkozik. A finanszírozás
oldaláról is megvilágítja a helyzetet. Az önkormányzat minden jelentősebb sportklubot
támogat különböző mértékben. Ki kell mondani, hogy 27 sportegyesületet támogat az
önkormányzat. A közvetett támogatásokat is figyelembe kell venni ami jelentős összeg. A
labdarugó pálya és környéke szépen rendben van. Természetesen mint minden létesítményen
a szükséges felújításokat itt is el kell végezni. A koncepció sok részletre kiterjed és átöleli a
sportért kifejtett tevékenységet különös tekintettel a tömegsportra. A bizottság egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy a sportegyesületek vezetői kapják meg a
koncepciót. Nagyon fontosak a gyerekek. A képviselő-testület a gyerekekért, a sportért sokat
tesz. Igaz, hogy a sportminisztérium, a tárca is megszűnt, de Szarvason fontos feladat a sport.
A koncepcióban foglaltakat a bizottságok és az egyesület hajtja végre. A városban sok minden
alább hagyna ha nem szponzorálná a reálszféra.
Giricz Katalin képviselő: A városban megalakul a Pisont Foci Iskola. A holnapi nap
folyamán kerül sor a konkretizálására. A Magyar Labadarúgó Szövetség főtitkára és több más
neves szakember jelen lesz a megbeszélésen. Pisont István többszörös válogatott labdarúgó
nevét is fémjelzi majd ez az iskola. Ez a foci iskola hosszú távon a sportélet komoly
fellendülését jelenti majd.
Babák Mihály polgármester: A városnak van sportélete, sok szép eredmény születik. Jó
szakemberek és jó egyesületek vannak a városban.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a módosított határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város Önkormányzata Sportfejlesztési
Koncepcióját elfogadja, 2010. évi felülvizsgálatát társadalmi vitára bocsátja.
Utasítja a jegyzőt, hogy továbbítsa a koncepciót annak végrehajtása érdekében az érdekeltek
felé. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Folyamatos”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

Törölt: t

- 25 -

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
170/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Önkormányzata Sportfejlesztési Koncepcióját elfogadja, 2010. évi felülvizsgálatát
társadalmi vitára bocsátja.
Utasítja a jegyzőt, hogy továbbítsa a koncepciót annak végrehajtása érdekében az
érdekeltek felé.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Folyamatos
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása 2008. évi Szociális
Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Szociális igazgatásról és szociális ellátásról
szóló többször módosított 1993. évi III. törvény kimondja, hogy a legalább kétezer lakosú
települési önkormányzat az itt élő szociálisan rászorult személyek részére a feladatok
meghatározása érdekében szolgáltatás-tervezési koncepciót készít. Amennyiben a szociális
feladatokat társulás útján látja el, úgy a társulás készíti el a koncepciót. A Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás legutóbb 2006-ban készítette el koncepcióját amit 2008-ban
felülvizsgált és a települések segítségével aktualizált. A koncepció célja továbbra is az, hogy
olyan szolgáltató rendszer jöjjön létre amely teljes mértékben lefedi a szociális
szükségleteket.
Besenczy Zoltán alpolgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a koncepciót és 6 igen szavazattal
elfogadásra javasolja. Az előterjesztők kiváló munkát végeztek.
Dr. Bagi László képviselő visszatér, Kiszely Mihály alpolgármester távozik az
ülésteremből, 13 képviselő van jelen.

- 26 Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta a koncepciót. A
problémakör hosszú távon az önkormányzatoknak és a kistérségi feladatellátásnak kiemelt
területe lesz. Az életkorhatár kitolódik aminek negatív következményei is vannak. A
településeken egyre inkább növekszik azok aránya akik ezeket a szolgáltatásokat igénybe
veszik. Négy évvel ezelőtt a racionalizálás lehetőségét felcsillantva került megszervezésre az
ellátás a kistérségen belül. Mára beértek ennek első lépései. Nagyon széleskörű a szolgáltatási
rendszer. Egyre inkább érzik a települések ennek szükségességét. Ma már látszik, hogy fontos
volt az összefogás, mivel így jobban lehet szervezni ezt a tevékenységet. Nagyon sok embert
foglalkoztat az intézmény és nagyon sok embert ellát.
Kiszely Mihály alpolgármester visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Dernovics László képviselő: A külterületen élő lakosság sok mindenben hiányt szenved
(orvoshoz jutás, rendezvényekre való bejutás, ebédszállítás, stb.) Nagy szükség van erre a
feladat ellátásra. Az anyagot nagyon jónak tartja.
Babák Mihály polgármester: Fontos az idősekről való gondoskodás. Szerteágazó a feladat
amihez fel kellett nőni. Ahhoz, hogy a pénz is meglegyen változtatásra volt szükség. Nem a
szociális otthon a divat manapság, hanem a különböző szolgáltatási formák igénybevétele. A
városban nemcsak az önkormányzat szolgáltat, hanem az egyház is. Többen otthon ápolják
idős hozzátartozóikat. Ha valaki idős, gyerek és baja van annak segíteni tud az önkormányzat.
Jelentős fejlesztés előtt áll a Dózsa Gy. és a Bethlen G. utcai idősek otthona valamint a
Gyermekjóléti Szolgálat is.
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Kiszely Mihály alpolgármester: Az első napirendi pont kapcsán érvelései között szerepelt a
különböző feladatok kiszervezése, más rendszerben történő ellátása. A most napirenden lévő
ellátás is kistérségben kerül ellátásra amihez kívülről érkezik a pénz. Több száz milliós külső
bevételről van szó. Az Ápolási Intézet is más struktúrába került ahol több 100 millió árbevétel
van és a forrás szintén kívülről érkezik. A korábbi rendszerben nem működött ez a
hatékonyság. A napirendi pontot elfogadásra javasolja.
Dr. Bagi László képviselő: Sok éves munka eredménye látszik beérni most. Nem volt
jellemző a városban a hajléktalanok megjelenése de sajnos ez is megjelent. Valakit ki kellene
jelölni erre a feladatra mert a tél folyamán 4-5 ilyen személy jelent meg a városban akik a
vasútállomástól a ligetig kóboroltak. Ezek a személyek szeretnek elvadult körülmények között
élni., oda kell rájuk figelni. Gratulál az anyag készítőinek.
Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Dernovics László képviselő: Több mint ezer tanyagondnoki kocsi került ki pályázat útján.
Az egyházak nem pályázhattak. El kellene gondolkodni azon, hogy a karitatív szervezetek,
egyházak miért kerültek kizárásra. Ezt sérelmesnek tartja.
Babák Mihály polgármester: Tudomása szerint a támogató szolgálathoz az egyházak is
kaptak gépjárművet. Állami feladat amit a kistérség végez. Most szükítették a kört. A
hajléktalanokat az orosházi befogadó intézménybe szállítja a város szerződés alapján. Jelenleg
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- 27 a szolgálatnak nincs tudomása hajléktalanról. Felkéri a jegyzőt, hogy levélben köszönje meg
az ott dolgozók munkáját. Kéri a lakosságot, hogy ha bárhol idős, elesett személyről tudnak
azt jelezzék és gondoskodni fog róla az önkormányzat.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
171/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – a Körös-szögi Kistérség
Többcélú Társulás 2008. évi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Folyamatos
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Az Ápolási Intézet működéséről szóló beszámoló elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Balázs Anikó ápolási igazgatót az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Balázs Anikó ápolási igazgató: A 2005-ben megkötött megállapodást a 2008. február 21-i
ülésén a képviselő-testület úgy módosította, hogy 2010. november 1-ig érvényesítette éves
beszámolási kötelezettséggel. A 2008. évi beszámoló elkészült és benyújtásra került a
képviselő-testület elé. Az Ápolási Intézet 25 ágyas krónikus betegek rehabilitációját és
ápolását szolgáló fekvőbeteg intézmény. Az intézményben lehetőség van keringés javító
infúziós terápiára is. A rehabilitációs szoba felszereltsége bővült, gyógytornász kolléganő
segítségével bevezetésre került napi szinten a gyógytorna. Ezzel is segítve az agyvérzésen,
agyi trombózison, agyi infarktuson átesett betegek mielőbbi rehabilitációját. Nagyon fontos az
időfaktor, minél hamarabb kell a rehabilitációt elkezdeni. Kevés intézmény van ahol napi
szinten tudják gyógytornáztatni a betegeket. A betegek és a lakosság széleskörű informálása
céljából a Kft. honlapján különálló egységként az intézmény egység is helyet kapott. A 2008.
évben az ágykihasználás 100% feletti volt. Az ápoltak 55%-a szarvasi lakos. 2006. december
1-je óta a napidíj változatlan mértékű. Ezen nem kívánnak jelen helyzetben sem emelni. A
Szakorvosi Kft. szándéka, hogy a jövőben is működtesse az ápolási intézetet és fenntartsa a
2007-ben elért egyensúlyi állapotot a gazdálkodásban. Megköszöni az ápolási intézet
szakszemélyzetének, technikai dolgozóinak munkáját. Nagyon nagy szükség van az intézetre.
Nagyon sokan nem tudnak otthon maradni hozzátartozóikat ápolni. Egyre több ilyen
intézményre lesz szükség. Szeretnék az ágyak számát növelni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.

- 28 Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Földesi Zoltán képviselő: Megköszöni a tájékoztatást és beszámolót. Nagyon sokan igénybe
veszik az intézményt. Az anyag és a szóbeli kiegészítő is nagy szakma szeretetet,
elhivatottságot, odaadást tükröz. Nem a szavak emberének kell lenni, hanem ott kell segíteni
ahol lehet. Megköszöni az intézmény valamennyi dolgozójának munkáját.
Babák Mihály polgármester: Az intézmény egészségügyi és szociális is. Nem egy
kórházban van távol a hozzátartozó hanem helyben, ahol olyan ellátást tudnak biztosítani amit
otthon képtelenség. Pár évvel ezelőtt komoly vitát váltott ki az intézmény támogatása.
Megváltozott a vezetők szemlélete, megnézték, hogy hogyan tudják rentábilissá tenni ezt a
tevékenységet. Fontos, hogy a városban munkahelyet is biztosít és rentábilisan működik.
Sajnos egyre inkább szükség van az intézményre. Az ott dolgozók hivatástudattal végzik
munkájukat. Amennyiben igény mutatkozik, van elképzelése a bővítésre. Egy ilyen
szolgáltatásnál nem mindegy az ágyszám. Ha többlet kapacitás mutatkozik azt ki kell
használni.
Besenczy Zoltán alpolgármester visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: 1995-ben a szülőotthon 26 aktív ágyának megmentése volt
a tét ami átalakult krónikus ággyá. Ez kiváló döntése volt az akkori önkormányzatnak és az
egészségügyi vezetésnek. Ellentmondások és különböző vélemények voltak akkor arról, hogy
a 26 szülőotthoni aktív ágy mivé válik. Kérdés volt a finanszírozás is. A bekövetkezett
változások segítették az intézményt. Az ápoltak saját maguk is gondoskodhatnak a
finanszírozásról. Ez jelentős, mert a költségek kb.20 %-át az ápoltak tudják vállalni. Ennek
növelése cél lehetne. Már most megszavazza a bővítés lehetőségét. Hihetetlen társadalmi
igény van az ilyen intézetre. Akkor érzi meg igazán a lakosság amikor a környezetében
jelentkezik a probléma. Egyik oldalról dicséretes és örvendetes dolog, hogy a térítési díjakat
nem kívánják a betegekre hárítani. Érdemes lenne az amerikai példákra, társadalmi, gazdasági
változásokra hivatkozva az öngondoskodást lehetővé tenni. Az öngondoskodás felelőssége
már fiatalabb korban is jelentkezne. Létezik egy fizetőképes kereslet aki képes és tud többet
áldozni azért, hogy akár ő maga, akár hozzátartozója megfelelő ellátásban részesüljön majd.
Ez egy új finanszírozási forma. Köszönetét fejezi ki az ott dolgozóknak akik fantasztikus
munkát végeznek.
Babák Mihály polgármester: A városvezetés politikája az, hogy a városban működő
szolgáltatások biztos pontok legyenek. A szervezeti formát úgy kell alakítani ahogy
előnyösebb. Az Ápolási Intézet is eljutott ahhoz a formához ami által biztos ponttá vált. Az
ágyszám növelésére meg kell keresni a lehetőséget. Amennyiben a szakorvosi rendelő
felújításához megérkezne a pénzeszköz akkor létre jöhetne az egy napos kórházi ellátás. A
kiskórház nem volt helyénvaló, nem lehetett hozzá pénzt szerezni. Meg kell találni a
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- 29 megfelelő formát, az állami, kormányzati elképzeléseket és akkor bővíteni lehet az
ágyszámot. A szarvasiak nagyon szeretik az intézményt. A családoknak nagy segítséget
nyújtanak. A jövedelmi viszonyokat figyelembe kell venni az ellátási díjnál. Ha valaki nem a
legalacsonyabb nyugdíjat kapja, attól többet kell majd kérni. Vidékiek is részesülnek abból a
szolgáltatásból amihez egy fillért nem adtak mert szarvasi invesztíció van benne. Ha vidékiek
veszik igénybe és ráadásul magasabb a jövedelmük akkor azok fizessenek. A város vagyona
van az intézményben amit egy vállalkozói szervezet használ.
Balázs Anikó intézet vezető: Egyetért az elhangzottakkal.
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:
172/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Szakorvosi
Egészségügyi Szolgáltató Kft. beszámolóját az Ápolási Intézet működtetéséről
megismerte, elfogadja és elismerését fejezi ki az intézet működtetését illetően.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testületi döntésről a Szarvasi
Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft-t értesítse.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
2009. április 30.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Európai Mobilitási Hét legjobb rendezéséért elnyert támogatás
felhasználása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Nagy Sándor útügyi referenst az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Nagy Sándor útügyi referens: A 2008. évi Mobilitási hét rendezéséért Szarvas Város
Önkormányzata a Közlekedési és Hírközlési Minisztériumtól 1mFt-ot nyert amit a
környezettudatos neveléssel kapcsolatos programok rendezésére, szervezésére lehet fordítani.
A képviselő-testület korábbi döntése alapján 675.500 Ft-ot használt fel erre a célra. A
fennmaradó 324.500,-Ft-ból fedett kerékpártároló építését javasolja. Három vállalkozótól
került sor ajánlat kérésére. A legjobb ajánlatot a Szarvasi KOMÉP Kft. adta 10 állásos
kerékpártároló megépítésével. A kerékpártároló elhelyezésére a következő helyszínek
merültek fel: Szakorvosi rendelő Széchenyi utca felőli frontja, a Polgármesteri Hivatal
bejáratával szemben, Ezüstszőlőben a két buszmegálló közötti terület, illetve a Kossuth utca

- 30 piac előtti területe. Kéri az előterjesztés megtárgyalását, a kerékpártároló helyszínének
kijelölésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 7 jelenlévő tagja közül 1 fő
tartózkodott, 3 fő a piacnál, 3 fő pedig Ezüst-szőlőben javasolta a kerékpártároló felállítását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a piac területén javasolja a
kerékpártároló elhelyezését.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott vélemények alapján a kerékpártároló Kossuth
utca piac előtti szakaszán történő elhelyezését szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai 15 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatják kerékpártároló elhelyezését a Kossuth utca piac előtti szakaszán.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot - kiegészítve
az elfogadott helyszínnel – szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szarvasi Szakorvosi
Egészségügyi Szolgáltató Kft.
beszámolóját az Ápolási Intézet
működtetéséről megismerte,
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az intézet működtetését illetően.¶
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értesítse.¶
Felelős: Babák Mihály
polgármester¶
Dr. Melis János jegyző¶
Határidő: 2009. április 30.¶
¶

173/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth
utca piac előtti szakasza helyszínen 1 db tízrészes fa szerkezetű kerékpártárolót
épít bruttó 324.500,-Ft értékben. A kerékpártároló kivitelezésével a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási Kft-t bízza meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a megrendelő aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János igazgató
2009. június 30.
Határidő:
Babák Mihály polgármester szünetet rendel el.

Törölt:
- 31 -¶
¶

Oldaltörés

Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Galambos Imre és Lázár Zsolt képviselő nem
tér vissza az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Formázott: Középre zárt
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) 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 képviselő-testület korábbi ülésén döntött arról, hogy a Magyar
Vöröskereszt Szarvasi Területi Szervezete részére két lakás ingatlant biztosít. A testület
birtokában volt annak az információnak, hogy a szervezet milyen átalakításokat, felújításokat
kér az önkormányzattól az érintett lakásokban. A szakbizottságok azon az egységes
állásponton voltak, hogy a kért átalakításokat, felújításokat csökkentett műszaki tartalommal
tudja vállalni az önkormányzat. A KOMÉP Kft. elkészítette az átalakításokra vonatkozó
költségvetést. A Vöröskereszt által kért átalakítás összege bruttó 2.071.507,-Ft, a csökkentett
műszaki tartalmú átalakítás pedig bruttó 562.560,-Ft lenne.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a csökkentett műszaki tartalommal történő átalakítást.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság előterjesztés szerint támogatta
a határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag 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 Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Vöröskereszt részére felajánlott lakások – csökkentett
műszaki tartalommal történő – átalakítására, felújítására vonatkozó Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. által készített bruttó 562.560,-Ft bekerülési értékű költségvetést.
A képviselő-testület megbízza a költségvetés alapján a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási
Kft-t a munka elvégzésével.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János ügyvezető. Határidő: 2009. május 31.”

Törölt:
- 32 -¶
¶
¶

Oldaltörés

Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Formázott: Középre zárt
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174/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar
Vöröskereszt részére felajánlott lakások – csökkentett műszaki tartalommal
történő – átalakítására, felújítására vonatkozó Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. által készített bruttó 562.560,-Ft bekerülési értékű
költségvetést.
A képviselő-testület megbízza a költségvetés alapján a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft-t a munka elvégzésével.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János ügyvezető
2009. május 31.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Civil szervezetek számára pályázat kiírása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Molnár Mihály képviselőt az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elmúlt évihez hasonlóan történik a pályázat kiírása amit
elfogadásra javasol a képviselő-testületnek. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy célszerű lenne
egy közös támogatási alapot létrehozni. Nem lenne szétaprózódva a különböző alapok között
a pénz. Másrészt nem kellene állandóan figyelni, hogy ki melyik alapból igényelt. Egységesen
lehetne elbírálni ezeket a kérelmeket. Javasolja a jövőben egységes pályázati alap
létrehozását. Az elbírálás összevont bizottsági üléseken történne.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a civil szervezetek támogatására az önkormányzat
költségvetésében biztosított 470.000,-Ft alap elosztása a mellékelt pályázati felhívás szerint
történjen. Felelős: Dr. Melis János jegyző, Határidő: Értelem szerint”

Törölt:
- 33 -¶
¶

Oldaltörés
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Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Törölt: ¶

175/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a civil
szervezetek támogatására az önkormányzat költségvetésében biztosított 470.000,Ft alap elosztása a mellékelt pályázati felhívás szerint történjen.
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

Pákozdi János, a Szarvasi KOMÉP Kft. ügyvezetőjének prémiuma
Előterjesztő: Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 351/2008.(VI.19.) számú határozatával úgy döntött, hogy Pákozdi János ügyvezető
részére három havi bruttó bérének és megbízási díjának megfelelő prémiumot állapít meg. A
prémium kifizetésének feltétele az alapító által elfogadott 2008. évi üzleti terv teljesítése. A
prémium kifizetése a 2008. évi mérleg elfogadását követően esedékes.
A képviselő-testület a mai napon 6.) napirendként tárgyalta a KOMÉP KFt. 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót. Megállapította, hogy a Kft. a 2008. évi üzleti tervét
teljesítette.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Törölt: - 34 -¶
¶
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Babák Mihály polgármester: 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 KOMÉP Kft. alapítója a cég 2008. évi mérlegének
elfogadását követően megállapítja, hogy Pákozdi János ügyvezető a 351/2008.(VI.19.) számú
határozatban foglalt feltételek teljesítése alapján három havi bruttó bérének + megbízási
díjának mint prémiumnak felvételére jogosult.
A prémium kifizetésével kapcsolatos teendők ellátásával a képviselő-testület a polgármestert
és az aljegyzőt bízza meg.
Határidő: 2009. április 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Paluskáné Udvarhelyi Judit
aljegyző”

Törölt: ¶

Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
176/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Szarvasi KOMÉP
Kft. alapítója a cég 2008. évi mérlegének elfogadását követően megállapítja, hogy
Pákozdi János ügyvezető a 351/2008.(VI.19.) számú határozatban foglalt
feltételek teljesítése alapján három havi bruttó bérének + megbízási díjának mint
prémiumnak felvételére jogosult.
A prémium kifizetésével kapcsolatos teendők ellátásával a képviselő-testület a
polgármestert és az aljegyzőt bízza meg.
2009. április 30.
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Önkormányzati készfizető kezesség vállalás a Körös-szögi Kht.
folyószámla hitelére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Körös-szögi Kht-nak több éve 10 millió forint összegű
folyószámla hitelkerete áll fenn amire a képviselő-testület készfizető kezességet vállalt. A
hitel május 22-én lejár. A likvid problémák kezelésére továbbra is szüksége lenne a Kht-nak
Formázott: Középre zárt

- 35 erre a hitelkeretre. Így szükséges lenne a készfizető kezesség meghosszabbítása is további 1
évvel.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, és a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.

Törölt:
Törölt:
- 35 -¶
¶

Oldaltörés

Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja .
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Törölt: ¶

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kht. által az OTP Bank NyRt-nél meglévő
10 MFt összegű folyószámla hitelkeretre és annak kamataira készfizető kezességet vállal
2009. május 23-tól 2010. május 23-ig.
Határidő: 2009. május 22. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Hetényi István ügyvezető igazgató”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
177/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kht. által az OTP Bank NyRt-nél meglévő 10 MFt összegű folyószámla
hitelkeretre és annak kamataira készfizető kezességet vállal 2009. május 23-tól
2010. május 23-ig.
2009. május 22.
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Sportlétesítmény felújítási pályázatok prioritási sorrendje
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Demeter Zsuzsa ifjúsági referenst az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Formázott: Középre zárt

- 36 Demeter Zsuzsa ifjúsági referens: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
rendkívüli ülésén döntött arról, hogy az alábbi pályázatokat kívánja benyújtani az
Önkormányzati Minisztérium sportlétesítmények felújítására kiírt pályázatára. A Kajak-kenu
vízi sporttelep felújítása, Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda
Péter Gimnázium, Szakközépiskolájának kültéri bitumenes pályája felújítása, Erzsébet-ligeti
sporttelep felújítása valamint az Arató Pál utcai sporttelep felújítása. A pályázati felhívásban
az egyik kritérium, hogy amennyiben az önkormányzat több sportlétesítmény felújítására
igényel támogatást, úgy döntenie kell arról, hogy a pályázatok elbírálása során melyek
élvezzenek prioritást. Az Ifjúsági és Sportbizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság,
a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és minden bizottság egyforma sorrendet javasolt felállítani.

Törölt:
- 36 -¶
¶
¶

Oldaltörés

Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság
véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság első helyen a sportpálya, második
helyen a kajak-kenu vízitelep, harmadik helyen a Cigány Kisebbségi Önkormányzat Arató Pál
utcai sporttelepe, negyedik helyen a Vajda Péter Gimnázium bitumenes sportpályája
felújítását javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hosszas vita után egyetértett
a javaslattal.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyetértett az
Ifjúsági és Sportbizottság javaslatával.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyetértett az Ifjúsági és Sportbizottság
javaslatával.
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 úgy dönt, hogy az alábbiak szerint rangsorolja az önkormányzati miniszter
15/2009.(III.17.) ÖM rendelete a helyi önkormányzatok fenntartásában lévő
sportlétesítmények felújításának támogatására benyújtandó pályázatokat:
1.) Erzsébet-ligeti sporttelep
2.) Kajak-kenu vízi sporttelep
3.) Arató Pál utcai sporttelep
4.) Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziuma és
Szakközépiskolája aszfaltos pályája
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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- 37 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
178/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:

Törölt:
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Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbiak
szerint rangsorolja az önkormányzati miniszter 15/2009.(III.17.) ÖM rendelete a
helyi önkormányzatok fenntartásában lévő sportlétesítmények felújításának
támogatására benyújtandó pályázatokat:
1.) Erzsébet-ligeti sporttelep
2.) Kajak-kenu vízi sporttelep
3.) Arató Pál utcai sporttelep
4.) Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter
Gimnáziuma és Szakközépiskolája aszfaltos pályája
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom vezetőjének megbízása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. márciusában döntött arról, hogy a Szarvasi Általános Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Múzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom intézményegységet
önálló területi múzeummá kívánja alakítani. A múzeum létrehozásához szükség van pályázat
útján az intézményvezetői hely betöltésére. A rövid időre való tekintettel a pályázat
elbírálásáig szükség van arra, hogy a 2009. május 1-jétől létrehozni kívánt Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom igazgatóját megbízza a testület. Javaslata, hogy az eddigi
intézményegység vezető kerüljön megbízásra. Illetményét a Kjt.-ben foglaltak szerint
határozza meg a képviselő-testület.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.

Törölt:

Törölt: úgy, hogy az
Törölt: i
Törölt: .

Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Formázott: Középre zárt
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Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: 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 2009. május 1. napjával létrehozandó Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom igazgatói feladatainak ellátásával Roszik Zoltán 5540 Szarvas,
Árpád u. 7. sz. alatti lakost bízza meg 2009. május 1. napjától a vezetői pályázat elbírálásáig
terjedő időtartamra. Illetményét az alábbiakban állapítja meg: Kjt. szerinti garantált illetmény:
155.400 Ft Vezetői pótlék 175%: 35.000 Ft, Mindösszesen: bruttó 190.400 Ft
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésből eredő munkáltatói intézkedések
megtételéről gondoskodjanak.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: Értelem szerint”

Törölt:
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¶

Oldaltörés

Törölt: h
Törölt: S

Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
179/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2009.
május 1. napjával létrehozandó Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
igazgatói feladatainak ellátásával Roszik Zoltán 5540 Szarvas, Árpád u. 7. sz.
alatti lakost bízza meg 2009. május 1. napjától a vezetői pályázat elbírálásáig
terjedő időtartamra.
Illetményét az alábbiakban állapítja meg:
155.400 Ft
Kjt. szerinti garantált illetmény:
Vezetői pótlék 175%:
35.000 Ft
Mindösszesen:
bruttó 190.400 Ft
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésből eredő munkáltatói
intézkedések megtételéről gondoskodjanak.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:

Törölt: h

Törölt: S

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

„Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” DAOP pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Formázott: Középre zárt

- 39 Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Dél-Alföldi Operatív Program keretein belül
ismételten lehetőség nyílik kerékpárút fejlesztésre pályázni. A képviselő-testület döntése
alapján a város ezen kiírásra 2007-ben a Szarvas-Orosháza összekötő út melletti kerékpárúttal
pályázott. A bíráló bizottság a magas fajlagos költségek miatt nem támogatta a pályázatot.
2009-ben a megváltozott útügyi műszaki előírások lehetőséget adnak költségtakarékos
megoldások alkalmazására, így csökkenthető a fajlagos költség ami a legfontosabb bírálati
szempont.
Az előterjesztés javasolja, hogy a műszaki tartalom átdolgozása mellett ismételten kerüljön
benyújtásra a pályázat.
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslata alapján a kerékpárút I. ütemben a Szentesi
úttól a Régimódi vendéglőig épülne meg. A műszaki tartalom és ezzel együtt a költségvetés
átdolgozását a tervező Körös-Szigma Bt. bruttó 1.248 eFt tervezési díj ellenében vállalta. A
pályázat elkészítését az Aditus ZRt. pályázatírási díj nélkül vállalta.

Törölt:
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Oldaltörés

Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Régimódi Étteremig
javasolja a terv átdolgozását. A bizottság úgy gondolta, hogy ki kell használni a 85%
pályázati lehetőséget. A kerékpárút fejlesztése indokolható is.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Információi szerint esély van a támogatás elnyerésére.
Korábban nem engedélyezték a hatóságok ezen az oldalon, most meggondolták magukat..
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatának megfelelő 1.) sz. határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
180/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP
3.1.2-2007 számú kiírásra készített, a Szarvas-Orosháza összekötő út melletti
térségi kerékpárút építés I. ütem meglévő engedélyes tervének és
költségvetésének átdolgozására a Régimódi Étteremig (Szarvas, Orosházi út 4.
km-kő) bruttó 1.248.000,-Ft tervezési díj ellenében megbízza a tervező KÖRÖS
SZIGMA Bt-t (5540 Szarvas, Árpád út 6.sz.)
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
2009. április 24.
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Formázott: Középre zárt
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Babák Mihály polgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító
javaslatának megfelelő 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
181/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DélAlföldi Operatív program-2009-3.1.0./A „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
c. kiírás, a Szarvas-Orosháza összekötő út melletti térségi kerékpárút építés I.
ütemére benyújtandó pályázat elkészítésére a Régimódi Étteremig (Szarvas,
Orosházi út 4. km-kő) – az érvényben lévő keretszerződés alapján megbízza az
Aditus ZRt.-t (1055 Budapest, Balassi B. u. 19. sz. I/3.) A pályázatírót – vissza
nem térítendő támogatás elnyerése esetén – sikerdíj illeti meg, az ehhez szükséges
forrást az önkormányzat adott évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2009. április 24.
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző

Törölt:
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Alapítványok támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Demeter Zsuzsa ifjúsági referenst az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Demeter Zsuzsa ifjúsági referens: Technikai döntésről van szó. Az Ifjúsági és
Sportbizottság április 24-i ülésén döntött a sportrendezvény alap és az ifjúsági alap
felosztásáról. A támogatásban részesülő pályázók között 4 alapítvány is szerepelt. Az
Önkormányzati törvény kimondja, hogy az alapítványok támogatásához képviselő-testületi
döntés szükséges. Hiába tartozik a sportkeret felhasználása a bizottság önálló saját
hatáskörébe, az alapítványok támogatásáról a testületnek is dönteni kell. Kéri, hogy a
jogszabálynak eleget téve a képviselő-testület hagyja jóvá az alapítványok támogatását.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az I. jelű határozati javaslat
ismertetésére.
Formázott: Középre zárt

- 41 Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az I. jelű határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az Ifjúsági és
Sportbizottság által kiírt Sportrendezvény Alapra benyújtott alapítványi pályázatok
támogatását az alábbi szerint:
„Emberöltő” Alapítvány 20 eFt
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. április 24.”

Törölt: 1

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:

Törölt:
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Törölt: ¶

182/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
az Ifjúsági és Sportbizottság által kiírt Sportrendezvény Alapra benyújtott
alapítványi pályázatok támogatását az alábbi szerint:
„Emberöltő” Alapítvány
20 eFt
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
2009. április 24.
Határidő:

Törölt: 1

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az II. jelű határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az II. jelű határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja az Ifjúsági és
Sportbizottság által kiírt Ifjúsági Alapra benyújtott alapítványi pályázatok támogatását az
alábbiak szerint:
„Emberöltő” Alapítvány 30 eFt
Ruzicskay György Közalapítvány 10 eFt
Középhalmi Evangélikus Misszió 20 eFt
Bóbita Alapítvány 20 eFt
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. április 24.”

Törölt: 1

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:
183/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja
az Ifjúsági és Sportbizottság által kiírt Ifjúsági Alapra benyújtott alapítványi
pályázatok támogatását az alábbiak szerint:
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„Emberöltő” Alapítvány
Ruzicskay György Közalapítvány
Középhalmi Evangélikus Misszió
Bóbita Alapítvány
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
2009. április 24.
Határidő:

30 eFt
10 eFt
20 eFt
20 eFt
Törölt: 1
Törölt:
- 42 -¶

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Oldaltörés

Törölt: ¶

Szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Választási törvény értelmében a szavazatszámláló
bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a települési önkormányzat képviselőtestülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, legkésőbb a
szavazás napja előtti 20. napon választja meg, személyükre a helyi választási iroda vezetője
tesz indítványt. A Magyar Köztársaság Elnöke az Európai Parlamenti Képviselő választást
2009. június 07. napjára tűzte ki. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megkeresése után
több szavazókörben a bizottság tagjától illetve póttagjától lemondás érkezett. Fentiek alapján
a bizottsági tagokkal egyeztetve az alábbiak szerint tesz javaslatok a tagok illetve póttagok
megválasztására.
2. szavazókör: Ágoston Béláné, 4. szavazókör: Frankó Katalin, 5. szavazókör: Szűcs Józsefné,
7. szavazókör: Körösiné Zvara Mária, 8. szavazókör: Demcsákné Furár Katalin, 14.
szavazókör: Hraskó András, 15. szavazókör: Hraskó Andrásné, 21. szavazókör: Nyemcsok
Györgyné.
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:
184/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a következő országgyűlési
képviselők általános választására megválasztott szavazatszámláló bizottságok alakuló
üléséig terjedő időszakra az alábbi tagokat/póttagokat választja meg:

Formázott: Betűtípus:
Félkövér

2. szavazókör
4. szavazókör
5. szavazókör
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Dr. Ágoston Béláné
Frankó Katalin
Szűcs Józsefné

Szarvas, Szabadság u. 6-10. III. 19.
Szarvas, Jókai u. 86. A. I/4.
Szarvas, Állomás tér8.
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- 43 7. szavazókör
Körösiné Zvara Mária
8. szavazókör
Demcsákné Furár Katalin
14. szavazókör Hraskó András
15. szavazókör Hraskó Andrásné
21. szavazókör Nyemcsok Györgyné
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
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Szarvas, Zrínyi u. 16.
Szarvas, Lehel u.3-5. A. lh. 2/7.
Szarvas, Arany J. u. 48.
Szarvas, Arany J. u. 48.
Szarvas, T. IV. kk. 208.
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Törölt: ¶
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Pályázat a Wienerberger Téglaipari zRt. által kiírt Jövővár Pályázatban
meghirdetett kivitelezéshez szükséges építőanyagokra
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Idén 2009-ben immár tizedszer hirdette meg a
Wienerberger zRt. a „Jövővár Pályázatot”. A gazdasági nehézségek ellenére idén a pályázat
fennállása alatt a legnagyobb értékű 62,8 millió Ft termékfelajánlás gyűlt össze. A
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete már nyújtott be pályázatot 2005. évben önállóan és
2006-ban pedig Szarvas Város Önkormányzatával közösen a belterület 5003 hrsz-ú Szarvas,
Jókai utca 48. szám alatti önkormányzati tulajdonú, a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
általi használati jogú közösségi ház tetőfelújítására. Ez a pályázat akkor sajnos nem nyert.
A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. szakemberei a tetőfelújításra a 2006-os
pályázathoz készítettek egy árajánlatot mely 2009-ben aktualizálásra került. A pályázati
költség 2.513.790 Ft-ra változott az idei árakon számítva. A pályázat mellékletének
anyagáraival számolva a „Jövővár Pályázat” remélt támogatásával kiváltható építőanyagok
értéke bruttó 900.065,-Ft. A támogatási arány a fentiek alapján 36%-os lenne. A
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete a költségvetés bruttó díjának megfelelő élő munkát
ajánlott fel 885.851,-Ft értékben mely a teljes költség 35%-át teszi ki. A fennmaradó
anyagköltséget 727.874,-Ft értékben mely a bekerülési költség 29%-a Szarvas Város
Önkormányzatának kellene biztosítani amely a tetőfelújításhoz szükséges faanyagok
beszerzésére nyújtana fedezetet.
Fentiek alapján javasolja az építéshez szükséges anyagok elnyerése érdekében a pályázat
benyújtását.
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Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést. A pályázatot be kell nyújtani és megpróbálni támogatást szerezni.
Formázott: Középre zárt

- 44 Babák Mihály polgármester: A cserepet megpályázza a város, a fát megvásárolja a többit
pedig az egyesület intézi.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
185/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a Wienerberger Téglaipari zRt. által kiírt Jövővár Pályázat felhívására a
„Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete Közösségi Ház tetőfelújítása (Szarvas,
Jókai Mór u. 48.)” címmel, a kivitelezéshez szükséges építési anyagok elnyerése
érdekében. A bruttó 2.513.790,-Ft összköltségű projekthez az elnyerhető
támogatás összege anyagban bruttó 900.065,-Ft, melyhez a szükséges saját forrás
egy részét (támogató elbírálás esetén) 885.851 Ft értékben a Nagycsaládosok
Szarvasi Egyesülete élőmunkában, a fennmaradó 727.874,-Ft-ot pedig Szarvas
Város Önkormányzata biztosítja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat
benyújtásához szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére.
Határidő:
A pályázat benyújtása 2009. április 24. 12.00 óra
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

Szarvas város részvétele a „Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasversenyen,
a Karcagi Birkafőző Versenyen valamint a Zánkai V. Nemzeti Lovas
Fesztiválon
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Három rendezvény kerülne megrendezésre. A Nemzeti
Vágta Lovasverseny esetében arról döntött korábban a képviselő-testület, hogy nem kíván
nevezni a magas nevezési díj miatt. A Turisztikai Bizottságtól kapott tájékoztatás alapján a
rendezőkkel történt egyeztetést követően lényegesen kedvezőbb nevezési díj fizetendő. A
képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy kíván-e így nevezni a Nemzeti Vágtára. Ez egy
országos megjelenésű média-marketinget kínál a város részére. A Karcagi Birkafőző Verseny
és a Nemzeti Lovasfesztivál esetében a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító javaslatot
terjesztett be.
Formázott: Középre zárt
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Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
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Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Az 1.) sz. határozati javaslatot előterjesztés szerint javasolja elfogadásra, a 2.) sz. határozati
javaslatot akként módosította a bizottság, hogy hozzá kíván járulni a részvételhez hiszen
Szarvas városa díszvendégként lesz jelen Zánkán. A hozzájárulást úgy kívánja adni, hogy a
szarvasi résztvevők szállításához járul hozzá. Ennek lebonyolításával a Pénzügyi Osztály
vezetője lett megbízva. A 3.) sz. határozati javaslatot úgy támogatta a bizottság, hogy a
Szarvasi Általános Művelődési Központ vezetőjét bízza meg a testület a részvétel
lebonyolításával. A költségeket is saját költségvetéséből gazdálkodja ki.
Hetényi István képviselő: Az első alkalommal a Nemzeti Vágta esetében olyan magasak
voltak a költségek amiket a város nem tudott kezelni. Lefolytatásra került egy tárgyalás
melynek eredményeként ugyanolyan kondíciókkal vesz részt a város a versenyen mint a többi
település. A hiányzó összeget a szervezők szponzoroktól szerzik be. 500 eFt körüli összegbe
kerülne így a részvétel.
Babák Mihály polgármester: A költségvetésből maximum 500 eFt erejéig járul hozzá a
város a részvételhez.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Továbbra is ellenzi a részvételt.
Dr. Bagi László képviselő: A 3 millió forint valóban nagyon sok volt. Az 500 eFt már
rendkívül kedvező ajánlat. A városról megjelenne egy reklámanyag amit nem lehet 500 eFtból elkészíteni. A világ odafigyel erre a rendezvényre. A határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Babák Mihály polgármester: A 3 millió forintos megjelenést sikerült lealkudni. Az
előterjesztésben szereplő Nemzeti Vágtán való részvételre vonatkozó határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal, 2
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
186/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 500.000,-Ft+ÁFA összeget
fordít a Budapesten 2009. május 30. és június 01. között megrendezésre kerülő
„Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasversenyen való szarvasi részvétel
finanszírozására oly módon, hogy az összeg Szarvas Város – fent nevezett
lovasversenyen való – nevezési díját foglalja magában.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az előterjesztés mellékletét képező,
nevezési lapot írja alá és gondoskodjon annak megküldéséről a rendezvényt
szervező Vágta G.T. Kft. részére.
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Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint

Babák Mihály polgármester: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által megfogalmazott –
Karcagi Birkafőző versenyen való részvételre vonatkozó módosított határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
187/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Vűáros Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szarvasi
Hagyományőrző Közalapítvány részvételét a 2009. június 26-28. között
megrendezésre kerülő Karcagi Birkafőző versenyen. A rendezvényen történő
részvétel lebonyolításával a Szarvasi Általános Művelődési Központ vezetőjét
bízza meg. A részvétel költségeit az intézmény saját költségvetéséből biztosítja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Határidő:
Értelem szerint
Gombár Györgyné, Giricz Katalin és Lohr Gyula képviselők távoznak az ülésteremből,
12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A Nemzeti Lovas Fesztivál kiadványában nincs szó
díszvendégségről. A fotók Szarvason készültek de az sincs aláírva. A szállítás költségeihez
járulna hozzá a város. Jambrik Ramola osztályvezető gondoskodik a tárgyalásról.
Dr. Bagi László képviselő: A szarvasi rendezvény európai hírű volt. Ebből nem szabad
kimaradni. Előfordulhat, hogy a rendezvény ismét Szarvason kerül megrendezésre. Javasolja
a módosított határozati javaslat támogatását.
Babák Mihály polgármester: Az előző rendezvény Szarvason sikeres volt. Most Zánkán
rendezik meg. A rendezők dolga, hogy díszvendégként kiket hívnak meg. A kiadványból ez
nem derül ki és az sem, hogy Szarvason volt az előző rendezvény. A Békés megyei városok
között van felsorolva Szarvas.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság által megfogalmazott – V. Zánkai Nemzeti Lovas
Fesztiválon való részvételre vonatkozó módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
Formázott: Középre zárt
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188/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja Szarvas Város
részvételét a 2009. június 25-28. között megrendezésre kerülő V. Zánkai Nemzeti
Lovas Fesztiválon és ennek körében vállalja azt, hogy a szarvasi résztvevők
rendezvényre történő szállításának költségeihez hozzájárul.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Formázott: Nincs aláhúzás

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:
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Illegális hulladéklerakók felszámolására pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Gombár Györgyné, Giricz Katalin és Lohr Gyula képviselők visszatérnek az
ülésterembe 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A KOMÉP Kft. jelezte, hogy újra és újra
megjelennek sajnos a város közterületein az illegálisan lerakott szeméthalmok. Bár a KOMÉP
Kft. folyamatosan gyűjti, kezeli és ártalmatlanítja ezeket a hulladékokat, folyamatosan
jelentkező probléma. Ebben kíván segítséget nyújtani a Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium. Az idei évben is kiírásra került egy pályázati lehetőség, melyre május 15-éig
van lehetőség pályázatokat benyújtani. A támogatás igénybevételére települések jogosultak.
Azok a pályázatok részesülnek előnyben, ahol az illegális lerakók felszámolása érdekében a
társadalmi szervezetek és a települési önkormányzatok együttműködnek. A támogatás formája
vissza nem térítendő támogatás melynek mértéke 80% lehet. Így az önkormányzat által
biztosítandó önerő 20%. Maximum 3 millió forintra lehetne pályázni. Az előterjesztés azt
javasolja, hogy mivel az idei keret összesen 86 millió forint ezért 2 millió forint támogatási
igénnyel kerülne benyújtásra a pályázat, a fél millió forintos önerő a KOMÉP Kft.
költségvetésében rendelkezésre áll. Így a pályázat 2,5 mFt összeggel kerülne benyújtásra.

Formázott: Nincs aláhúzás

Babák Mihály polgármester: Az önerőt a KOMÉP Kft. a köztisztasági feladatok ellátási
keretének terhére biztosítja. Az illegális szemétlerakást súlyosan büntetik. Sok pénzt költ a
város a hulladéklerakóra, kukás autóra. Nem kellene rengeteg pénzt költeni illegális lerakók
felszámolására. Kéri a polgárokat tiszteljék a város köztisztaságát, ne szemeteljenek.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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189/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázni
kíván a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium a „2009. évben az illegális
hulladéklerakók felszámolásának feladataira” c. pályázati kiírására „Szarvasi
illegális hulladéklerakók felszámolása”címmel.
A pályázat összköltségének max. bruttó 2.500 eFt-nak a 80%-át, azaz max. br.
2.000 eFt-ot a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium vissza nem térítendő
támogatási keretéből igényli meg. A pályázat megvalósításához szükséges max.
500 eFt önerőt, - mely teljes bekerülési költség 20%-a – Szarvas Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésére és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Pályázat benyújtására 2009. május 15.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Egyéb bejelentések:
Lohr Gyula képviselő: Őrhalmi és Cigányéri területen élő gazdálkodók megkeresték azzal,
hogy szeretnének foglalkozni a város közigazgatási területén lévő zártkertek helyzetével.
Ezekben a zártkertekben több mint 300 hektár gyümölcsös, 40 hektár szőlő és kert művelési
ágú területen gazdálkodtak a város lakói. A város piaca az itt termelt zöldség és gyümölcs
értékesítő helye volt. 20 évvel ezelőtt az éves művelési szemlén csupán 1-2 műveletlen kerttel
lehetett találkozni. Most fordított a helyzet, a beépített területeken kívül igen csekély a művelt
terület. Elhanyagolt, felgyomosodott a zártkertek nagy része. Kéri, hogy a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság foglalkozzon ezzel a témával. A kialakult koncepciót az
érintettekkel közös fórumon kell megvitatni.
Babák Mihály polgármester: A hivatalban Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőhöz
került az irat. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottságot is felkérte az anyaggal való
foglalkozásra. Közös fórumon meg kell beszélni a lehetőségeket, feltételeket. A biofarm
segítséget nyújthat a kiskertek hasznosításában.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülés előterjesztéseinek címét.
1.) Szarvas, Vasút u. 72. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
2.) Szarvs, Bem u. 26. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
3.) Szarvs, Vasút u. 75. és a Szarvas, Vasút u. 78. szám alatti társasházi ingatlanokban
megüresedett bérlakások értékesítésre történő kijelölése
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- 49 -

Formázott: Középre zárt
Törölt:

Formázott: Középre zárt

4.) Szarvasi 777/1. hrsz-ú „Libalaposi” ingatlan megigénylése
5.) Márton Sándor és a Szarvsi Rendőrkapitányság kérelme lakásügyben
6.) A volt KISZ üdülő hasznosítási elképzelése

Törölt:

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:
Hodálik Pál sk
képviselő

Írásba foglalva: 2009. április 28.

Gombár Györgyné sk
képviselő
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Polgármesteri Hivatal Szarvas

2009.05.05. 10:25:00

Oldaltörés

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

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. április 23-i zárt

Jelen vannak: Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Babák Mihály polgármester, Lohr Gyula és Dernovics László képviselő távozik az
ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 1.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
1.) sz. előterjesztés: Szarvas, Vasút u. 72. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Vasút utcai tanműhely mellett lévő magántulajdonú ingatlan
megvásárlásáról szól az előterjesztés. Korábban a képviselő-testület már tárgyalta ezt a témát.
Az ingatlant 4.800.000,-Ft-ra értékelték. Javasolja az ingatlan megvásárlásának
megfontolását.

Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság
véleményét.
Oldaltörés

-2Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
3.500.000,-Ft összegű vételi ajánlat megtételét javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja az ingatlan megvásárlását.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító javaslatának
megfelelő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
190/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Bozóki Brigitta tulajdonát
képező Szarvas belterületi 2347. hrsz-ú, természetben Szarvas, Vasút u. 72. szám alatti
ingatlan megvásárlására bruttó 3.500.000,-Ft összegű vételi ajánlatot tesz.
A vételi ajánlat per-, teher- és igénymentes ingatlanra vonatkozik. Elfogadott vételi ajánlat
esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződés
aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. június 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 2.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
2.) sz. előterjesztés: Szarvas, Bem u. 26. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az ingatlan megvásárlásáról szintén tárgyalt már a képviselőtestület. Akkor tárgyalások lefolytatásával bízta meg a hivatal dolgozóit. A tárgyalás
lefolytatása megtörtént, az értékbecslő 11.200.000,-Ft-ra becsülte az ingatlant.

Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.
Oldaltörés
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kezdeni.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem támogatta az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatát,
mely szerint a vételi ajánlat induló összege bruttó 10 mFt a maximum ajánlat pedig bruttó
11.200.000,-Ft – szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
módosító indítványát 11 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadják.
Kiszely Mihály polgármester: Az elfogadott módosító javaslatnak megfelelő határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
191/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Borgulya Györgyné
tulajdonát képező Szarvas belterületi 2319. hrsz-ú, természetben Szarvas, Bem utca 26. szám
alatti ingatlan megvásárlására vételi ajánlatot tesz a következők szerint. A vételi ajánlat induló
összege bruttó 10.000.000,-Ft a maximum ajánlat pedig bruttó 11.200.000,-Ft lehet. A vételi
ajánlat per-, teher- és igénymentes ingatlanra vonatkozik.
A fentiekben meghatározott összegű vételi ajánlat eladó által történő elfogadása esetén a
Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi szerződés
aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. június 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.

3.) sz. előterjesztés: Szarvas, Vasút u. 75. és a Szarvas, Vasút u. 78. szám alatti társasházi
ingatlanokban megüresedett bérlakások értékesítésre történő kijelölése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Oldaltörés
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kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Két lakásingatlan üresedett meg az elmúlt hónapokban. Tekintettel
arra, hogy mindkét társasházban ez az egy kis lakásingatlana maradt az önkormányzatnak,
javasolja az előterjesztés elidegenítésre kijelölni. Ezt követően felértékelésre majd
értékesítésre kerül.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
192/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kizárólagos
tulajdonát képező 2357/A/3. és a 2343/A/5. hrsz-ú természetben Szarvas, Vasút u.75. és
Szarvas, Vasút u. 78. szám alatti lakásingatlanait kijelöli értékesítésre.
A Képviselő-testület egyidejűleg megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt az
ingatlanforgalmi szakvélemény elkészíttetésével, valamint az értékesítésre vonatkozó
pályázati kiírás 2009. májusi testületi ülésre történő beterjesztésével.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. májusi képviselő-testületi ülés
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
4.) sz. előterjesztés: Szarvasi 777/1. hrsz-ú „Libalaposi” ingatlan megigénylése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Oldaltörés
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hogy a HAKI vagyonkezelésében lévő ingatlan tulajdonjogát meg kívánja szerezni. Az
előterjesztéshez két határozati javaslat készült. Az egyik arról szól, hogy amennyiben minden
okirattal, igazolással rendelkezik az önkormányzat akkor benyújtja igényét a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt-hez az ingatlan ingyenes megszerzése céljából. Jelenleg ennek akadálya,
hogy a kérelemhez szükséges benyújtani a HAKI mint kezelő lemondó nyilatkozatát illetve
támogatását. A 2. sz. határozati javaslat erről rendelkezik. Vélhetően a HAKI valamilyen
feltételt támaszt a lemondás fejében. A tárgyalás lefolytatására vonatkozó felhatalmazásról is
rendelkezik a határozati javaslat.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dernovics László, Földesi Zoltán és Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 14
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő I. jelű határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
193/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a szarvasi belterületi
777/1. hrsz-ú, 10 ha 2368 m2 alapterületű, szántó művelési ágú ingatlan ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülését kezdeményezi.
A képviselő-testület felhatalmazza Babák Mihály polgármestert és Dr. Melis János jegyzőt,
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának ingyenes
önkormányzati tulajdonba kerülése érdekében.
Az ingatlant az önkormányzat a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8.§
/1/ bekezdésben meghatározott településfejlesztési, településrendezési, önkormányzati
feladatok ellátása érdekében kívánja megszerezni és egyes településfejlesztési tevékenység,
természeti környezet védelme, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése
céljára kívánja hasznosítani.

Az önkormányzat saját költségén vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő valamennyi
költséget.
Oldaltörés
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kötelezettséget teljesíti.
Az önkormányzat vállalja továbbá azt, hogy az 1-es pontban feltüntetett ingatlant terheivel
együtt is hajlandó átvenni.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Az igénylés benyújtására: a vagyonkezelő hozzájáruló nyilatkozatának
megszerzését követő 30 nap
Kiszely Mihály alpolgármester:Az előterjesztésben szereplő II. jelű határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
194/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam
tulajdonában és a Halászati és Öntözési Kutatóintézet vagyonkezelésében lévő szarvasi
belterületi 777/1. hrsz-ú ingatlan vagyonkezelői jogával kapcsolatos további tárgyalások
lefolytatásával megbízza Besenczy Zoltán alpolgármestert és/vagy Kozák Imréné elnök
asszonyt és/vagy Dr. Melis János jegyzőt és/vagy Jambrik Ramola osztályvezetőt.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2009. május 31.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 5.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
5.) sz. előterjesztés: Márton Sándor és a Szarvasi Rendőrkapitányság kérelme lakásügyben
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Rendőrség és azon belül Márton Sándor zászlós kért segítséget
az önkormányzattól. Az önkormányzat tulajdonában van a Szabadság u. 6-10. szám alatti
bérlakás amelybe a Rendőrség jelöli ki a bérlőt. A Rendőrségre vonatkozó jogszabályok
értelmében nem hosszabbítható meg a szerződés. A szerződés lejár. Úgy lehet segíteni, hogy
az önkormányzat kéri a Rendőrkapitányságot hogy mondjon le ideiglenesen a bérlő kijelölési
jogáról. Ezt meg is tették, 1 évre vonatkozóan. Így lehetőség nyílt arra, hogy a képviselőtestület bérlőként kijelölje közérdekű célból Márton Sándor urat 1 évre.

Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.
Oldaltörés
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Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
195/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a tulajdonát
képező Szarvas, Szabadság u. 6-10. III. emelet 21. szám alatti, de a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság rendelkezési körébe tartozó bérlakás ideiglenes hasznosítására szóló
megállapodást, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2009. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
196/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete őgy dönt, hogy a Szarvasi
Rendőrkapitányság munkavállalója Márton Sándor zászlós részére a Szarvas, Szabadság u. 610. III. emelet 21. szám alatti lakást 2010. március hó 31. napjáig biztosítja azzal, hogy az
önkormányzat a lakásbérleti szerződést 60 napos határidővel indokolás nélkül felmondhatja.
A Képviselő-testület megbízza a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-t a bérleti
szerződés elkészítésével és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János ügyvezető igazgató
2009. április 30.
Határidő:
Oldaltörés
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Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 6.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
6.) sz. előterjesztés: A volt KISZ üdülő hasznosítási elképzelése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Márciusi ülésén már tárgyalta a képviselő-testület az előterjesztést.
Akkor az a döntés született, hogy a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvánnyal történjen
kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy az ingatlant elcserélné az önkormányzat a
közalapítvány tulajdonában lévő volt MHSZ ingatlanára. Párhuzamosan született döntés a volt
MHSZ-ben lévő 1 db lakásingatlan megszerzésére vonatkozóan. A Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt. válaszában leírta, hogy a konkrét értékesítésről tájékoztatják az
önkormányzatot. A közalapítvány úgy döntött, hogy a teljes főépületet kérnék cserébe. Egy
másik javaslat is megfogalmazódott. A volt KISZ üdülő csak gyermek és ifjúsági feladatokra
használható. A tárgyalásokra való tekintettel az előterjesztés javasolja, hogy ne a
Hagyományőrző Közalapítvány hanem a Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. kezelésébe
kerüljön az ingatlan. Ezzel egyidejűleg a hivatali üdülő jobb kihasználhatósága érdekében
megfontolásra javasolja annak átadását is a Gyermekélelmezési Kht. kezelésébe. Amennyiben
támogatja a képviselő-testület az elképzelést, szükséges a korábban hozott 147/2009.(III.19.)
sz. határozat visszavonása, melyről az 1.) sz. határozati javaslat rendelkezik. A 2.) sz.
határozati javaslat a két ingatlan Gyermekélelmezési Kht. részére történő átadására
vonatkozik. A 3.) sz. határozati javaslat szerint meghatározott összeg elkülönítésre kerül a
felújításra. A Beruházási csoport a jövő hónapban terjesztené ezt a képviselő-testület elé. A
képviselő-testületnek a kiosztott anyagban szereplő módosított határozati javaslatról kell
dönteni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az elképzelést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Ezzel a döntéssel lemond a város arról, hogy a volt MHSZ
épületét fel tudja használni a Tűzoltóság elhelyezésére?
Kiszely Mihály alpolgármester: Nem mond le csak nem ebben a konstrukcióban történne
meg.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az előterjesztésből nem derül ki, hogy milyen jogcímen kerül
átadásra a Gyermekélelmezési Kht-nak.
Tóth Sándor vagyongazda: A határozati javaslatban megfogalmazásra került, hogy
önkormányzati feladat ellátásának átvállalása céljából.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Három jogcím van felsorolva. Kezelésbe adás, használatba
adás, üzemeltetésbe adás.
Oldaltörés
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Tóth Sándor vagyongazda: Az előterjesztés szöveges részében valóban ez a három szó
szerepel. A határozati javaslat egyértelműen fogalmaz: „gyermek és ifjúsági feladatok
ellátására, ifjúsági, turisztikai célok megvalósítása érdekében mint önkormányzati feladat
átvállalásának céljából átadja.”
Lohr Gyula, Rejtő József és Hetényi István képviselők távoznak az ülésteremből, 11
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A módosított 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
197/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 147/2009.(III.19.)
számú határozatát visszavonja.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: A módosított 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
198/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat tulajdonát
képező szarvasi belterületi 719. helyrajzi számú és a szarvasi belterületi 723. helyrajzi számú
ingatlanokat az önkormányzat által alapított Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. (5540 Szarvas,
Rákóczi utca 3., képviseli: Babák Mihályné ügyvezető) részére gyermek és ifjúsági feladatok
ellátása, valamint ifjúsági turisztikai célok megvalósítésa érdekében mint önkormányzati
feladat ellátásának átvállalása céljából - átadja.
A Képviselő-testület egyben megbízza az alpolgármestert és jegyzőt a kapcsolódó
megállapodás aláírására.
Kiszely Mihály alpolgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihályné a Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. ügyvezetője
Határidő:
2009. május 31.
Kiszely Mihály alpolgármester: A módosított 3.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Oldaltörés
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199/2009.(IV.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata úgy dönt, hogy a tulajdonát képező szarvasi belterületi 719. és
a 723. hrsz-ú ingatlanainak legszükségesebb felújítására a 2009. évi költségvetésében
pénzeszközt biztosít.
Utasítja a Pénzügyi és Gazdasági Osztály Beruházási Csoportját, hogy a legszükségesebb
felújítási munkálatok tárgyában tegye meg a szükséges intézkedéseket és a költségek
ismeretében a konkrét felújításra vonatkozó javaslatot terjessze a Képviselő-testület elé
jóváhagyás céljából.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Pénzügyi és Gazdasági Osztály Beruházási Csoportja
Határidő:
2009. májusi Képviselő-testületi ülés
Kiszely Mihály alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző

Hitelesítők:
Hodálik Pál
képviselő

Írásba foglalva: 2009. április 28.

Gombár Györgyné
képviselő

