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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. május 14-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
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
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Tóth Tímea intézmény-felügyeleti referens
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 13 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hetényi István és Dr. Molnár Mihály képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pont az alábbiak szerint egészül
ki:
1.) napirendi pont: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” DAOP pályázat telekmegosztási
vázrajzok elkészítése
2.) sz. bejelentés: Ezüstszőlőben új játszótér kialakítására vonatkozó EMVA-támogatási
kérelem hiánypótlása
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.) „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” DAOP pályázat
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Szarvas Város Önkormányzata költségvetési szervei közfeladat ellátás módjának
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom területi
múzeummá való átminősítése, a SZÁMK intézményi keretein belül
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4.) A Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegysége beiratkozási rendje 2009/2010-es tanévre
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5.) Bejelentések
- Zöldpázsit téri játszótérhez kapcsolódó további fejlesztések
- Ezüstszőlőben új játszótér kialakítására vonatkozó EMVA-támogatási kérelem
hiánypótlása
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése” DAOP pályázat
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A képviselő-testület döntött arról, hogy az orosházi
kerékpárút építésére pályázat kerüljön benyújtásra. A döntés alapján a tervező elkészítette a
terveket. Az első változatban az Északi oldalon a csapadékvíz csatorna lefedésével valósult
volna meg a kerékpárút. Ennek fajlagos költsége nagyon magas volt, a pályázat nem nyert.
Most a Déli oldalon kerülne megvalósításra a telekhatártól illetve az épületektől 05-1 méterre,
így a járda funkciót is betölti. A Közút Kht. telkét érinti a nyomvonal. A Kht. nyilatkozott
arról, hogy 3 méteres sávot rendelkezésre bocsát. Az Integrál Zrt. telephelyét is érinti aki
szintén hozzájárulását adta. A nyomvonal ugyanaz mint a korábbi terven annyi különbséggel,
hogy 2,60 méter helyett 2,00 méter széles. Elmarad a süllyesztett szegély, helyette zúzott kő
padkát kap a külterületen.
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Számolni kell, mennyivel emeli meg a költséget.
Kozák Imréné képviselő megérkezik az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A süllyesztett szegély 5600,-Ft/m összegbe kerül. A 4
km-es szakaszon ez 20 mFt-ot jelent.
Babák Mihály polgármester: Kéri, hogy a következő testületi ülésre pontos számítások
készüljenek erre vonatkozóan.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A pályázat szempontjából szükséges egy parkoló
építése is amit a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Siratói buszmegállónál javasol
kijelölni.
A pályaszerkezet tömörített altalajra 20 cm vastagságban homokos sóder. Erre kerül a sovány
beton alap.
Babák Mihály polgármester: Indokolt a 20 cm vastag sóder? Homok nem elegendő?
Nagyon drága a sóder, sehol nem csinálták így.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A talajmozgás miatt indokolt.
Rejtő József képviselő: Kőtörmelékkel nem lehetne megoldani?
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Sajnos a zúzott kő szállítással együtt még drágább.
Babák Mihály polgármester: Szegélykő mindenképpen kell.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság úgy döntött,
hogy a Semmelweis utcáig süllyesztett szegély lesz, csak a külterületen lenne a padkás
megoldás. A mezőgazdasági átjárókon és a kereszteződéseknél megerősítéssel, süllyesztett
szegéllyel kerül megépítésre.
Babák Mihály polgármester: Tervezői nyilatkozat kell arra vonatkozóan, hogy szükséges a
sóder alap vagy sem.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A nyomvonallal kapcsolatos esetleges észrevételek még
átvezetésre kerülhetnek a következő ülésen beterjesztésre kerülő anyagba.
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A jó gazda szemével át kell tekinteni a tervet, a nyomvonalat.
Dernovics László képviselő: A fekete föld letömörítve nagyon jó alap. A homok nem
megfelelő. Ha stabil az alap akkor nem törik el az út.
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probléma jelentkezik. A Szentesi úti kerékpárút is összerepedezett.
Hodálik Pál képviselő: A 35 eFt/fm fajlagos költségbe bele kell férni a költségvetésnek.
Legfontosabb a nyomvonal elfogadása. A képviselők megismerhetik, hogy milyen műszaki
megoldások lehetségesek. Korábban azért került elutasításra a pályázat mert túl nagy volt az 1
fm-re eső fajlagos költség. Azért javasolta az előterjesztő, hogy csak a városi szakaszon
legyen süllyesztett szegély.
Babák Mihály polgármester: A szegélykövet meg lehet oldatni a kivitelezővel. Nem itt kell
kiszámolni. Ennek rizikója, hogy ha nem ajánlja meg a piac. A mai világban vélhetően
megajánlják.
Dernovics László képviselő: Az öregek napközijének bejáróját 700,-Ft-os szegélykővel
készítették ami nagyon jól sikerül, nagy a teherbírása.
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:
200/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Orosházi úti kerékpárút bemutatott egyeztetési anyaga alapján az új nyomvonal
elhelyezésével és az ismertetett műszaki megoldásokkal egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2009. május 15.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Két idegen területet érint a nyomvonal. Ahhoz, hogy
szerződést lehessen kötni szükséges megosztási vázrajzot készíttetni. A hivatal három
árajánlatot kért földmérőktől. Két ajánlat érkezett, melyek közül Szitó Szabolcs ajánlata
kedvezőbb, bruttó 85.000,-Ft. Kéri az ajánlat elfogadását.
Babák Mihály polgármester: A Közút Kht. és az Integrál Zrt. is hozzájárul, hogy a területén
haladjon a kerékpárút. Ahhoz, hogy pályázni lehessen szükséges a megosztási vázrajz
elkészítése.
A megosztási vázrajz elkészíttetésére vonatkozó 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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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Orosházi úti kerékpárút építéssel érintett 3662/2 hrsz. és 3711 hrsz. területek
telekmegosztási vázrajzainak elkészítésével megbízza Szitó Szabolcs földmérőt
(5540 Szarvas, Munkás u. 30.) az általa megajánlott bruttó 85.000,-Ft vállalási ár
ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. május 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a
Szabadság utca tehermentesítése érdekében a kerékpáros forgalmat a Vasút utcára terelnék. A
Vasút utcán elég körülményes megfelelő műszaki megoldást találni. A Közútkezelő Kht., az
útügyi referens bevonásával bejárásra kerül sor ahová a képviselőket tisztelettel meghívja.
Babák Mihály polgármester: A Szabadság utcán keskeny a kerékpárút és nagy a forgalom.
A Vasút utcára át lehetne irányítani a forgalmat, de az a gond, hogy keskeny a Vasút utca
burkolata. Lehet, hogy kerékpárutat kellene építeni, de lehet, hogy elegendő a kiszélesítés is.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Elsődlegesen azt kellene megnézni, hogy hogyan lehetne
szélesíteni a Vasút utcát. Az emberek továbbra is a Szabadság utcán fognak kerékpározni.
Babák Mihály polgármester: Elképzelhető, hogy kerékpárútra gyorsabban sikerül pénzt
szerezni mint útépítésre. Ezt is figyelembe kell venni.
Lohr Gyula képviselő: Egyetért Dr. Molnár Mihály képviselő véleményével.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata költségvetési szervei közfeladat ellátás
módjának felülvizsgálata
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézmény-felügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. Törvény illetve az államháztartás működési rendjéről
szóló 217/1998. korm. rendelet módosítása következtében módosítani kell Szarvas Város
intézményeinek alapító okiratait. Ennek megfelelően a fenntartónak 2009. május 15-ig felül
kell vizsgálni a költségvetési szervet az alapján, hogy a közfeladat ellátásának módját
szervezeti szempontból kívánja-e megváltoztatni. A felülvizsgálat megtörtént, melynek
alapján megállapítható, hogy a közfeladat módját illetve közfeladatot a költségvetési szervek
esetében nem szükséges megváltoztatni.

-6-

Babák Mihály polgármester: A hivatal javaslata, hogy nincs szükség a változtatásra mert a
jelenlegi forma korszerű. A törvény kényszeríti a településeket az átgondolásra. Ezen Szarvas
város már túl van.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
202/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szarvas Város
Önkormányzatának költségvetési szerveit (Szarvas Város Polgármesteri
Hivatalát, Szarvas Város Önkormányzatának Tűzoltóparancnsokságát, Szarvasi
Általános Művelődési Központot és Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézményét) felülvizsgálva úgy dönt, hogy azok közfeladat
ellátásának módját szervezeti szempontból nem kívánja megváltoztatni.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a jogszabályoknak, illetve a döntésnek megfelelően
a következő testületi ülésre készítse el az intézmények alapító okiratának
módosítását.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. május 15.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom
területi múzeummá való átminősítése, a SZÁMK intézményi keretein
belül
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: 2009. márciusában több döntés is született a Tessedik
Sámuel Múzeummal kapcsolatban. Az első arról szólt, hogy önálló intézményként működik, a
második az alapító okirat elfogadásáról rendelkezett, a harmadik pedig az intézményvezető
megbízását tartalmazta. Ezeket a határozatokat vissza kell vonni és egy újabb határozat
elfogadása szükséges, mely szerint a SZÁMK intézményi keretein belül maradna a múzeum.
A Pénzügyminisztérium és a Magyar Államkincstár a határozatok meghozatalakor nem tudott
még egyértelmű állásfoglalást kiadni arra vonatkozóan, hogy megoldható-e a javasolt
intézményi struktúra.
Babák Mihály polgármester: Nem megalapozott döntést hozott a testület mivel nem tudtak
tanácsot adni ebben a kérdésben. A döntés visszavonásával marad minden a régiben. Az
intézményi struktúra helyes volt, ezért marad.
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zárolásra kerültek. Ez blokkolja a feltárási munkákat is.
Babák Mihály polgármester: Ez nem befolyásolja a döntést. A múzeum szervezete alkalmas
lesz a feltárási munkák elvégzésére. Biztos, hogy elvesznek pénzt a 44-es út
megvalósításából.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A visszavonásra kerülő határozati javaslatok számában
elírás történt. A harmadik határozat esetében a 179/2009. sz. határozat visszavonása
szükséges.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Elég komolytalannak tűnik, hogy két hetente dönt ebben a
kérdésben a képviselő-testület. Nagy valószínűséggel olcsóbb lesz az a szervezeti forma amit
most visszaállítana a képviselő-testület. Változatlanul az az álláspontja, hogy sokkal nagyobb
eséllyel pályázik önálló intézményként.
Jambrik Ramola osztályvezető: Az új törvény szerint ebben a struktúrában is ugyanolyan
önálló lesz mintha kiemelésre kerülne és külön gazdálkodó szervezet lenne. Most már külön
gazdálkodó szervezet nélkül is önállóan gazdálkodó lehet egy intézmény.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
203/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
139/2009.(III.19.) számú határozatát visszavonja.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal

úgy

dönt,

hogy

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
204/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
hogy164/2009.(IV.09.) számú határozatát visszavonja.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző

úgy

dönt,
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Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) határozati javaslatot az
elhangzott javítással szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
205/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
179/2009.(IV.09.) számú határozatát visszavonja.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal

úgy

dönt,

hogy

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) határozati javaslatot az
elhangzott javítással szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
206/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvsi
Általános Művelődési Központot önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szervként kívánja a továbbiakban működtetni, egyúttal arról is határoz, hogy a
Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény,
Kiállítóhely és Szárazmalom intézményegysége tekintetében – legkésőbb 2009.
május 31. napjáig – megteremti annak feltételeit, hogy az a Szarvasi Általános
Művelődési Központ jogi személyiségű szervezeti egységeként területi múzeumi
szakmai besorolást nyerjen el.
Ennek keretében vállalja a Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely
és Szárazmalom területi múzeummá váláshoz szükséges személyi és
infrastrukturális feltételek megteremtését, vállalja továbbá, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ engedélyezett alkalmazotti létszámát 2009. június
1. napjától 2 fővel emeli az alábbiak szerint:
- 1 fő restaurátor, valamint
- 1 fő múzeumpedagógus alkalmazásával.
A fentieken túl a Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és
Szárazmalom területi múzeummá váláshoz szükséges infrastrukturális feltételek
megteremtése érdekében Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
vállalja azt is, hogy az intézményegység restaurátorműhelyének kialakításához
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Központ számára.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Szarvasi Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása, valamint a Tessedik
Sámuel Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom működési
engedélyének módosítása tekintetében a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Roszik Zoltán intézményegység-vezető
Határidő:
2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézményegysége beiratkozási rendje 2009/2010-es
tanévre
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézmény-felügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A nevelési-oktatási intézmények működési
rendjéről szóló 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet határozza meg az alapfokú művészetoktatási
intézmények beiratkozási rendjét és beiratkozás időpontját.
Ennek megfelelően a művészeti alapiskola beiratkozásának időpontját az intézmény
igazgatója határozza meg és hozza nyilvánosságra a helyben szokásos módon. A beiratkozás
időpontja: 2009. június 11-12. 14.00-18.00 óra között. A beiratkozás eredményéről az
intézményvezető 2009. augusztus 15-ig köteles jelentést tenni.
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:
207/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési
Központ
Chován
Kálmán
Alapfokú
Művészetoktatási
Intézményegysége 2009/2010-es tanév beiratkozási rendjét az alábbiak szerint
szabályozza:
1.) zene előképző a törvényben előírt maximum létszámmal, 15 fővel indítható,
2.) néptánc előképző a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel
indítható,
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indítható,
4.) képzőművészet előképző legalább 15 fővel indítható,
5.) néptánc első osztály a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel
indítható,
6.) társastánc első osztály a törvényben előírt maximum létszámmal, 20 fővel
indítható,
7.) képzőművészet első osztály legalább 15 fővel indítható,
8.) dráma tagozat első osztály a törvénybenelőírt maximum létszámmal, 20 fővel
indítható.
A beiratkozás időpontja 2009. június 11-12. napja 14.00 és 18.00 között.
A beiratkozás során a működési felvételi körzetbe tartozó gyermekeket fel kell
venni. A szülőket fentiekről a helyben szokásos módon tájékoztatni kell.
A beiratkozás eredményéről az intézményvezető 2009. augusztus 15-ig jelentést
köteles tenni.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Brachna Irén intézményegység-vezető
Határidő:
2009. augusztus 15-ig.

Babák Mihály polgármester: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Zöldpázsit téri játszótérhez kapcsolódó további fejlesztések
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Május 11-én került sor a Zöldpázsiti
játszótér műszaki átadás-átvétel megkezdésére. Felmerült néhány változtatási igény amit a
kivitelező jelenleg javít. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részéről igényként
felmerült, hogy a térfigyelő kamerák megfelelő működéséhez szükséges a világítás
elkészítése. A reflektor csak átmeneti megoldás lehetne. Az előterjesztés javasolja 5 db
kandelláber elhelyezését mely összesen 606.760,-Ft+ÁFA összegbe kerül.
Rejtő József képviselő: Néhány szülő részéről felmerült a WC igénye.
Babák Mihály polgármester: Nagyon sokba kerül, 2-3 millió forint.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A sarkon a közkifolyó működik, de a szülői
visszajelzések alapján szükség van egy ivókútra, mert a gyerekek szét nézés nélkül szaladnak
egymás után át az úttesten.
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70.000,-Ft az ára. Így a költség csak 1.280 eFt lenne.
Babák Mihály polgármester: Meg kell hagyni a magasabb költséget mert ha még sem adja a
kutat akkor gond van. Amennyiben ingyen adja a kutat, el kell fogadni.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
208/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Zöldpázsit téri játszótéren a kandelláberes világítás és az ivókút kiépítését, két új
kisméretű focikapu és egy fa átjáró elhelyezését támogatja.
Az önkormányzat a beruházások megvalósításához szükséges br. 1.352.112,-Ft
teljes bekerülési költséget saját erőből, a 2009. évi költségvetésében felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a munkák megrendelésére és a
szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor a
döntéssel összefüggő feladatokat végezze el.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Ezüstszőlőben új játszótér kialakítására vonatkozó EMVA-támogatási
kérelem hiánypótlása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az Ezüstszőlőben épülő új játszótér
pályázatával kapcsolatban hiánypótlási felszólítás érkezett. A képviselő-testület által hozott
597/2008.(XI.20.) sz. határozatban nem elegendő, hogy Szarvas külterületén Ezüstszőlőben
valósulna meg a játszótér, hanem kérik a helyrajzi szám szerepeltetését.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. 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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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján az Ezüstszőlői játszótér kialakítására
vonatkozó támogatási kérelmének benyújtásáról szóló 597/2008.(XI.20.) sz.
képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat visszavonásával
kapcsolatosan szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. május 14.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
210/2009.(V.14.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
135/2008.(X.18.) FVM rendelet alapján Szarvas város külterületén, tanyás
térségén (5540 Szarvas, külterület Ezüstszőlő 8894/3. hrsz-ú ingatlanon) egy új
köztéri játszótér kialakítása érdekében támogatási kérelmet nyújt be az MVH
kirendeltségéhez.
Az önkormányzat az új játszótér becsült, br. 13.686.756,-Ft-os bekerülési költsége
alapján br. 11.405.630,-Ft-os (83,33%) támogatási igénnyel nyújtotta be a
támogatási kérelmét.
A képviselő-testület vállalja, hogy a játszótér megvalósításához szükséges önerőt
(16,67 %) mely br. 2,281.126,-Ft, adott évi költségvetésében többletbevétel
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási kérelem hiánypótlásával
kapcsolatosan szükséges nyilatkozatok aláírására és intézkedések megtételére.
2009. május 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Dr. Melis János jegyző: Szentegyházáról és Barótról testvérvárosi meghívás érkezett. Kéri a
képviselőket jelentkezzenek az utazásra. Sajnos az időpont egybeesik a bucinei utazással és a
finn testvérvárosi találkozóval. Legalább egy képviselőnek lenni kell minden delegációban.
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Dr. Melis János jegyző: Javasolja, hogy Barótra utazzon Gombár Györgyné képviselő.
Lázár Zsolt képviselő: A püspök úr és Mohácsi Erzsébet valamint az érintett civil
szervezetek között megbeszélésre került sor. A megbeszélés eredményeként a civil szervezet
célul tűzte ki, hogy meg fogja szüntetni az új-templomi evangélikus általános iskolát. A sajtó
kampány lényege az volt, hogy nem akarták elhinni, hogy a Magyarországi Evangélikus
Egyház nem tudatosan csinálta azt, hogy van egy jó és egy rossz egyházi iskola a városban.
Hiába magyarázta az egyház, hogy tiltakozott az újtemplomi iskola ellen.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testületnek csak az ótemplomi iskolához van
köze. A püspök úrnak elmondta véleményét, hogy rosszul tette amit tett, hogy megígérte a
gyerekek szétosztását.
Lázár Zsolt képviselő: A beszélgetés során a püspök úr elmondta, hogy nincs jogi
lehetősége.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testületnek nincs hozzá semmi köze.
Földesi Zoltán képviselő: Teleki László elmondta, hogy a Mohácsi Erzsébet által
kezdeményezett dolgok általában a bíróságon végződnek.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A pénteki fórum arra volt jó, hogy megláthatták, hogy a
testület hogyan foglal állást. Az újtemplomi iskola alapítását ellenezte a város.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
Babák Mihály sk
polgármester

Dr. Melis János sk
jegyző
Hitelesítők:

Hetényi István sk
képviselő
Írásba foglalva: 2009. május 15.

Dr. Molnár Mihály sk
képviselő

