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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 24-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
Hetényi István 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
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Simon Ágnes környezetvédelmi referens
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testület
határozatképes, 15 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek felkéri Dankó Pál és Földesi Zoltán képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirend további előterjesztésekkel egészül
ki. Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirend kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Kéri a Képviselő-testületet, hogy az 1. és 2. sz. napirendi pontot
utalják zárt ülésre, mivel személyi kérdést érintenek.
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hozzájárult a nyílt ülésen való tárgyaláshoz.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a kiosztásra került napirendi pontokat:
1. sz. bejelentés:
Szarvas Város hosszútávú közúthálózat-fejlesztési koncepciójának
felülvizsgálata
2. sz. bejelentés:
Pályakezdő egyetemi diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása
3. sz. bejelentés:
Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elfogadása
4. sz. bejelentés:
Tulajdonosi hozzájárulás a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon részére előtető elhelyezéséhhez
5. sz. bejelentés:
Szarvas Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének
módosítása
6. sz. bejelentés:
Magyar-Angol Tanítási Nyelvű Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
fenntartójával történő megállapodás aláírása a Fő téri Általános Iskola
költözése ügyében
7. sz. bejelentés:
Dózsa Gy. u. felújítási terveinek elkészítése
8. sz. bejelentés:
Kossuth téri játszótér fejlesztése
Dr. Molnár Mihály polgármester: Ügyrendi észrevétele van. Javasolja, hogy az 1. 2. és az
5. számú napirendi pontokat zárt ülésen tárgyalják, ugyanis a jelenleg hatályos SZMSZ nem
ad ilyen mérlegelési lehetőséget, tehát választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás
adása, illetőleg visszavonása tárgyában zárt ülést kell tartani. A minden egyéb személyi
kérdésben, amennyiben az érintett személy hozzájárul, akkor nyílt ülést kell tartani. Ezen
túlmenően javasolja levenni napirendről a 7. sz. napirendet, mely rendelet módosítás, ugyanis
egyik bizottság sem tárgyalta, s rendeletet csak abban az esetben lehet napirendre tűzni,
amennyiben azt az illetékes bizottságok, jelen esetben az Ügyrendi Bizottság és a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta volna. Teszi ezt a javaslatot
különösen abból a megfontolásból, hogy a kiosztott anyagban van a Körös-Maros Nemzeti
Park igazgatójának az észrevétele, amelyik az egyik érintett terület vonatkozásában nem is
javasolja a kivételt, éppen ezért szükséges, hogy ezt a bizottságok megtárgyalják, s csak után
kerüljön a képviselő-testület elé. Egyébként is már régóta kifogásolja azt, hogy rendkívüli
testületi ülésre ne menjenek be rendelet-tervezetek, mert nincs lehetőség arra, hogy ezeket a
bizottságok megtárgyalják. A múltkor valóban foglalkoztak rendelet-tervezettel, de azt az
indokolta, hogy június 1-vel változott az ÁFA törvény, s ezért kénytelenek voltak sürgősen
megváltoztatni a rendeletet, de ezt a mostanit nem indokolja semmi sürgősség.
Dr. Melis János jegyző: Egyetért az Ügyrendi Bizottság elnökével, ugyanakkor a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság új tagjának megválasztásáról szóló napirenddel kapcsolatban felhívná
a Képviselő-testület szíves figyelmét, hogy a legnyilvánosabb alakuló ülésen választották meg
a bizottságok elnökeit és tagjait.
Babák Mihály polgármester: Véleménye szerint, ha valaki ragaszkodik a nyilvános
tárgyaláshoz, akkor az felülírja az SZMSZ-t. Az új igazgatóknak augusztus 1-vel munkába
kell állni, mert ha ez nem történik meg, akkor alapvető dolgok lesznek akadályozva.
Egyébként a rendelet-módosítással kapcsolatban a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatójának
a véleménye nem kötelező az önkormányzatra nézve, mivel nem bír döntési kompetenciával
ebben a kérdésben. Javasolja, hogy fogadják el a napirendeket, tudomásul véve dr. Molnár
Mihály képviselő úr javaslatát, az 1. és 2. napirendeket zárt ülésen tárgyalják.

-3Kozák Imréné képviselő: Tegnap a Pénzügyi Osztályon, mint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság elnöke javaslatot tett még egy előterjesztés elkészítésére, melyet most nem talál a
kiosztott anyagban. Ez egy technikai dolog, egy ideiglenes pénzeszközátadásról lenne szó,
szeptember 30-i elszámolással a Vajda Péter Gimnázium Öregdiákok Baráti Körének, mert a
pénzeszköz meg fog érkezni, de csak később, viszont a költségek most merülnek fel, ehhez
mindenképpen szeretnének testületi döntést kérni.
Babák Mihály polgármester: Azért nem engedte be az ülésre ezt az előterjesztést, mert a jog
nem igazán szereti a hitelezést, ezért valamilyen más módot kell erre találni, hogy ezek a
versenyzők ki tudjanak menni Kínába a Mini-Peking versenyre.
Kozák Imréné képviselő: Visszatérítendő támogatásról lenne szó.
Babák Mihály polgármester: Ha a Képviselő-testület is egyetért vele, akkor felveszik
napirendre az Öregdiákok Baráti Körének kérelmét, az 1. és 2. napirendet zárt ülésen
tárgyalják, a 7. sz. napirendet tárgyalják, de nem alkotnak rendeletet, a rendelet alkotást a
következő ülésre halasztják. Szavazásra bocsátja a napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítésekkel, módosításokkal.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. Szarvasi Általános Művelődési Központ magasabb vezetőjének megbízása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
(zárt ülésen kerül megtárgyalásra)
2. Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága parancsnokának
vezetői megbízása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
(zárt ülésen kerül megtárgyalásra)
3. A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által benyújtott DAOP-2008-4.1.3.C.D.
számú pályázathoz a használati megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” DAOP-pályázat
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának lemondása, új tag megválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. Díjmentesen kerékpártároló kihelyezés
Előadó: Dr. Melis János jegyző

-47. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(……) rendelete a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló többször módosított
17/2003.(VIII.16.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
8. Ótemplom felújításának támogatása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9. Bejelentések:
- Szarvas Város hosszútávú közúthálózat-fejlesztési koncepciójának felülvizsgálata
- Pályakezdő egyetemi diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása
- Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elfogadása
- Tulajdonosi hozzájárulás a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon részére
előtető elhelyezéséhhez
- Szarvas Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítása
- Magyar-Angol Tanítási Nyelvű Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
fenntartójával történő megállapodás aláírása a Fő téri Általános Iskola költözése
ügyében
- Dózsa Gy. u. felújítási terveinek elkészítése
- Kossuth téri játszótér fejlesztése
- Ideiglenes pénzeszköz átadás
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3. sz. napirend megtárgyalását.
3. sz. napirend pont:

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás által benyújtott
DAOP-2008-4.1.3.C.D. számú pályázathoz a használati
megállapodás jóváhagyása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása
pályázatot nyújtott be szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások javítása a
Körös-szögi Kistérségben címmel. A pályázat benyújtásához a Képviselő-testület a
tulajdonosi hozzájárulást már megadta. A benyújtott pályázat első fordulóban nyertesnek
bizonyult, ezért további intézkedésekre van szükség arra vonatkozóan, hogy ezekre az
ingatlanokra megállapodás szülessen a tulajdonosi hozzájáruláson kívül, továbbá teljes
mértékben kiszámításra került a pályázat költsége, s az ehhez szükséges önerőt az
önkormányzatnak biztosítani kell. Az önkormányzati önerő mértéke 8.486.624.-Ft.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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amelyben a Dózsa Gy. u. 29., a Tanya III. kk. 411. ingatlanok felújításáról és a Bethlen G. u.
27-29. ingatlanban lift építésének megvalósításáról van szó. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
409/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulás által benyújtott DAOP-4.1.3/D-2008-0004.
azonosítószámú pályázati projekt megvalósíthatósága érdekében a Szarvas,
Bethlen G. u. 27-29., (hrsz: 4928) a Szarvas Dózsa Gy. u. 29. (hrsz:3332.)
valamint a Szarvas, Tanya III. külkerület 411. (hrsz: 8937/2) számú ingatlanok
vonatkozásában az előterjesztés mellékletét képező használati szerződéseket
jóváhagyja. Egyidejűleg a Képviselő-testület dönt arról, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás részére a pályázat megnyerése esetén a 8.486.624.-Ft
összegű önerőt biztosítja, mely tartalmazza a Szarvas, II. kk. 86/1. szám alatti
(hrsz: 01235/2.) ingatlanra eső önerőt is.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodások
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2009. július 31
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4. sz. napirend megtárgyalását.
4. sz. napirendi pont:

„Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése”
DAOP pályázat
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A pályázatot készítő GEKKO Kft. nem javasolja a
Partizán u., Néphadsereg u., Áchim u., Ady E. u., Sirály u., Kálvin u. és Újtelep u.
szerepeltetését az útépítési pályázatban. Javaslatuk szerint a pályázatot erősítené a kimaradó
utcák helyett a Zalka M. u., vagy a Dózsa Gy. u. felújításának beépítése. Megvizsgálták az
utcák adottságait, s megállapították, hogy a Zalka M. u. csapadékvíz-elvezetése szerepel a
megyei belvíz programban, ezért annak megvalósulása előtt nem javasolják az út felújítását.
A Dózsa Gy. u. burkolatának állapota indokolná annak felújítását, a terület legforgalmasabb
gyűjtőútja, melyet tömegközlekedés és jelentős mezőgazdaságit forgalom is terhel. Javasolja a
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szerepeltetését a pályázatban.
Babák Mihály polgármester: Nem a GEKKO Kft. nem javasolja a kieső utcákat, hanem a
pályázati kiírás nem teszi lehetővé, sőt esetlegesen veszélyezteti a nyerési esélyeket, ha olyan
darab utcák benne maradnak, amelyeket korábban a testület szerepeltetni kívánt a projektben.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, minden szempontot próbáltak figyelembe venni, a határozati javaslatot
egyhangúlag jóváhagyták.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Újtelep u. miért nem hálózati fejlesztés, amikor összeköti
a Tessedik utcát, Benka utcát és a Szivornyasort. Ez megoldana egy olyan akkut problémát,
ami a Mangol-zug elkerüléséhez vezetne.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A hálózatosság nem a jelenlegi úthálózhat
hálózatosságára vonatkozik, hanem a pályázatban benyújtandó utak összefüggésében kell
vizsgálni, s ez nem férne bele, mert ez egy 200 m-es kieső szakasz, ami a pályázatban nem
lesz összekötve sem a Vasút utcával, sem a Dózsa Gy. utcával.
Babák Mihály polgármester: A hálózatosság nem a város úthálózatát jelenti, hanem az
építendő utak egymáshoz való kapcsolódását, s a kiírás erre vonatkozik. Minden út nagyon
fontos a képviselőknek, a régebben megépített utakat is rendbe kellene hozni. Szisztematikus
és logikus, műszakilag is indokolt az útfejlesztés, de meg kell tudni felelni a pályázat kiírók
feltételeinek is. A rendszerváltás utáni időszakban ott épültek utak, ahol a lakosság összeadta
az útépítés költségeinek a felét. Ez a dolog megváltozott, az utak ára felment, a lakosságtól
nem akarnak kérni, mert tudják, hogy milyen körülmények között élnek. Igyekeznek minél
több utat építeni, mindamellett, hogy pályázatok nélkül nem lenne meg rá a pénzük. Az
önkormányzat működési költségei és általános bevételei egyensúlyban vannak, amit nem
biztos, hogy elmondhat a kilencedik hónap végén, mert jöhetnek olyan áfa és egyéb
változások, amelyek a város költségvetését deficitessé teszik. Lehetőleg olyan pályázatot kell
beadni, amelynek nagy az esélye arra, hogy nyerni is fog. Annak idején senki sem értette a Fő
téri Iskola és a Szlovák Iskola átszervezését, de meg kellett teremteni a felújításuk feltételeit.
Eddig is megfeleltek minden útépítési pályázatnak, de még így is kétszer nem nyertek.
Nyertek 250 millió forintot útépítésre, de a támogatási intenzitás csak 65 %-on van, tehát 35
% önerőt kell mellé tenni.
Lázár Zsolt képviselő: Nem egyértelmű a részére, hogy melyik utcák vannak benne a
pályázatban? Ugyanarról a témáról ez már a negyedik előterjesztés, s mindig változik, ezért a
végeredmény nem egyértelmű. A Dózsa utca benne van a felújítási programban az Arany J. és
a Tessedik u. között, s ezen kívül még melyik szakasz van benne?
Babák Mihály polgármester: Első alkalommal készítettek egy tervezési programot, mivel
tudták, hogy meg fog jelenni a pályázati kiírás. A megjelent pályázati kiíráshoz próbálnak egy
feltételrendszert teremteni, s előfordulhat, hogy emiatt a korábbi döntésüket módosítani kell.
A hálózatosság azt jelenti, hogy két párhuzamos utcánál az összekötő utat is meg kell csinálni.
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ha csak egy kis szakaszon aszfaltoznák újra. Ezt kikerülendő, de a feltételeknek is megfelelve
a Dózsa Gy. utcát rendbe kell tenni.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A bentmaradó utak a Bolza sétány, a Vasút u., a Kilián
u., a Sallai u., a Martos F. u. és a Hunyadi u.
Lohr Gyula képviselő: Úgy volt, hogy nem fogja megszavazni ezt az előterjesztést, mert
kiesik a Kálvin utca, amelyet 1990. óta szeretne szilárd útburkolattal ellátni. Reméli, hogy a
pályázati kiírást megértik az ott lakók, tehát nem az önkormányzat tehet róla, hogy jelenleg
erre az utcára nem kerül sor.
Babák Mihály polgármester: Ha valahol nem épül út, azt soha sem fogja az ott lakó
közösség megérteni. Azt ne várják el, hogy akinél nem fog út épülni belátható időn belül, az
megértő lesz, viszont van egy város érdek, amely szerint utat kell építeni, lehetőleg minél
többet, s az nem mindenki tetszésével fog találkozni. A Kálvin utcán kívül még a városban
nagyon sok helyen nincs aszfaltos út. Volt időszak, amikor mindenki pályázhatott, de akadtak
akik úgy gondolták, hogy kivárnak, hátha később olcsóbb lesz. Ugyan ez történt a
csatornázásnál is, s akik annak idején nem építették meg, azoknak most sokkalt többe kerül.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Újtelep u. egyoldalú beépítettségű, s ott nem azért nem
épület út, mert a lakók nem akartak pályázni, hanem az önkormányzat ennyi pénzt nem tudott
biztosítani, mivel a másik oldal önkormányzati tulajdonú.
Babák Mihály polgármester: Az önkormányzat általában letette az útépítési költségek felét,
de itt a duplája lett volna, s azt nem tudta állni, mivel egyoldali beépítettségű, ezért a lakóknak
is a dupláját kellett volna állni.
Lázár Zsolt képviselő: Nem igazán látja a csapadékvíz elvezetés meglétével kapcsolatos
összefüggést, mivel az általában az út szélén történik, mint ahogyan az a Jókai utcánál is
megtörtént, a kivitelező nagyon figyelt rá, hogy az útban ne essen kár. Az Alkotmány utcai
sportcsarnokot is nehéz megközelíteni. Megérti, hogy úgy kell elkészíteni a pályázatot, hogy
nyerjen, de neki kell, mint egyéni képviselőnek az ott lakóknak elmondani, hogy miért nem
ott épül út.
Babák Mihály polgármester: Ahol 3 méteres út van, ott azon is el lehet gondolkodni, hogy
egyirányúsítják a forgalmt, s akkor mindenki el fog rajta férni. Az Alkotmány utcai
sportcsarnok megközelítése a Vajda P. u. felől teljesen tökéletes.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Zalka M. úton mindkét oldalon nyílt
csapadékcsatorna helyezkedik el, ezeket zártra fogják tervezni, s így el fog férni a 6 m széles
út és a padka is, de jelen pillanatban nem fér el.
Babák Mihály polgármester: A Zalka M. utcán, például a virágbolttal szemben kezd
beomlani az árokba a szegélykő. Ha valami kikerülési veszély van, s valaki egy 4 m-es árokba
zuhan a kocsijával, akkor az veszélyes. Több szempontot kell figyelembe venni, minden
döntésük a
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javaslatot.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot: „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 370/2009.(VI.18.) sz. határozatát módosítja, és úgy dönt, hogy a DélAlföldi Operatív Program-2009-3.1.1/B. „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak
fejlesztése” c. pályázatban a Partizán u. – Néphadsereg u., Ady E. u. – Sirály u. – Kálvin u. –
Újtelep u. helyett a Dózsa Gy. u. felújítását támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2009. július 27.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
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:
410/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 370/2009.(VI.18.) sz.
határozatát módosítja, és úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program-20093.1.1/B. „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” c.
pályázatban a Partizán u. – Néphadsereg u., Ady E. u. – Sirály u. – Kálvin u. –
Újtelep u. helyett a Dózsa Gy. u. felújítását támogatja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2009. július 27.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja megtárgyalásra az 5. sz. napirendi pontot.
5. sz. napirendi pont:

Pénztügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának lemondása, új tag
megválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt, az előterjesztés
ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Pákozdi János a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
külső tagja írásban bejelentette, hogy 2009. augusztus 01. napjával lemond a bizottsági
tagságáról, helyette javasolják, hogy Virág Balázs Szarvas, Csabai u. 230. sz. alatti lakost
válassza meg a Képviselő-testület a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külső tagjának.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Milyen képzettsége van a Virág Balázsnak?
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot: „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákozdi Jánosnak a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
tagjának bizottsági tagságáról történő lemondását tudomásul veszi.
Határidő:
azonnal
Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Felelős:
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:
411/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Pákozdi Jánosnak a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság tagjának bizottsági tagságáról történő
lemondását tudomásul veszi.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 2. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 2. sz. határozati javaslatot: „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 22. §. (1) bekezdésében
foglaltak, továbbá Szarvas Város Önkormányzatának 7/2007.(III.23.) rendeletének (SZMSZ)
35. §. foglaltak alapján 2009. augusztus 1-től a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külsős
tagjának Virág Balázs Szarvas, Csabai u. 230. sz. alatti lakost megválasztja.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az eskü letételéről gondoskodjon.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
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:
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412/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. tv. 22.
§. (1) bekezdésében foglaltak, továbbá Szarvas Város Önkormányzatának
7/2007.(III.23.) rendeletének (SZMSZ) 35. §. foglaltak alapján 2009. augusztus 1től a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság külsős tagjának Virág Balázs Szarvas,
Csabai u. 230. sz. alatti lakost megválasztja.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az eskü letételéről gondoskodjon.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6. sz. napirend megtárgyalását.
6. sz. napirendi pont:

Díjmentes kerékpártároló kihelyezés
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Egy cég a városban kerékpártárolókat helyezne ki, amely az
önkormányzatnak pénzébe nem kerülne. A döntésben szerepel, hogy a KOMÉP Kft. folytassa
le a tárgyalásokat, nincs annak akadálya, hogy a városban kulturált kerékpár tárolókat
kihelyezzenek. Felhívná a boltok figyelmét, hogy kerékpártárolókat nekik is kell
biztosítaniuk. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
413/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a
Szarvasi KOMÉP Kft. a Hatékony-Reklám Kft. által díjmentesen felajánlott
kerékpártárolókat a város közterületein elhelyezi.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Pákozdi János ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7. sz. napirend megtárgyalását.
7. sz. napirendi pont:

A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VII.25.) rendelete a helyi
jelentőségű természeti területek és értékek védetté
nyilvánításáról szóló többször módosított 17/2003.(VIII.16.9
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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módosítás ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi referens: A helyi természeti értékek védetté nyilvánításáról
szóló rendelet módosítását az teszi szükségessé, hogy az érintett ingatlantulajdonosokban
változások történtek, továbbá az Evangélikus Ó-templom mögött területen, amely a
békakonty és kígyónyelv nevű növények élőhelye, évek óta nem találták meg ezen növények
egyedeit, s ezért felmerült az a gondolat, hogy a területről a helyi védelmet le kellene venni,
ehhez kapcsolódóan megkérték a Körös-Maros Nemzeti Park véleményét. A Nemzeti Park
Igazgatóságának az a véleménye, hogy a két növény akár 10-15 évig is lappanghat a területen
és utána újból előkerülhet, illetve a keményfás ligeterdő-maradvány védelmét is indokoltnak
tartja fenntartani. Ha az önkormányzat a helyi védelmet levenné a területről és időközben a
növények ismét előkerülnének, akkor a védelem továbbra is fennállna.
Babák Mihály polgármester: 15-20 év nagyon sok idő, ezért had használják ezt a területet a
város javára.
Hetényi István képviselő: A Molnár Zoltán által felfedezett növényről van szó, vele is
megnézették, s valóban eltűnt ez a növény. Azt mondta, hogy valószínűleg azért, mert be lett
kerítve ez a rész, nagyon kicsi élőhely maradt a számára. Támogatta, hogy vonják ki a
védettség alól.
Lázár Zsolt képviselő: A Körös-part nagyon megérdemelné, hogy ezek a drótkerítések
eltűnjenek. Az ott lakók, és Szarvas város egész lakossága igénybe fogja venni ezt a területet.
A stégek még balesetveszélyesek, de a lehetőségek gyönyörűek lehetnek.
Babák Mihály polgármester: A testületnek van szándékában idegenforgalmi beruházást
tenni erre a helyre, reméli, hogy nyernek erre pénzt. Amire viszont kell, hogy legyen pénz, az
az, hogy nem lehet a móló balesetveszélyes, kicserélik a pallót. Jelenleg életveszélyes, ezért
ezúton is kéri Szarvas város lakosságát, hogy ne menjenek rá. Ez egy szabadstrand, nem
kijelölt, de nem is tiltott fürdőhely, mindenki a saját felelősségére tartózkodhat ott.
Lázár Zsolt képviselő: Ennek a fejlesztésére forrást kell találni. A múlt hétvégén volt
Békésszentandráson a civil találkozó, ahol nagyon sok szarvasi is részt vett. Nagyon tetszett a
„szentandrási tengerpart”. Meg lehetne-e vizsgálni, hogy ehhez hasonlót létesítsenek itt
Szarvason is?
Babák Mihály polgármester: A városnak 15 évvel ezelőtt már volt erre egy terve a város
másik végén, a kertészet helyén. Ezt a tervet most újra elővették, s dolgoznak a megvalósítás
lehetőségein. A régi Kacsa-tó és a Holtág összekötését is vizsgálják a szakbizottságok.
Dernovics László képviselő: A mólónak ki a fenntartója, s ki van-e táblázva, hogy
életveszélyes?
Babák Mihály polgármester: Nincs kitáblázva, jelenleg csinálják, javítják. Ennek a város a
fenntartója. Javasolja, hogy ezt a szakbizottság tárgyalja meg. Nagyon sok helyen nincs a
vízparton korlát.
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soros ülésen kerüljön újra napirendre. Szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület egyetért azzal, hogy a helyi jelentőségű
természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló többször módosított
17/2003.(VIII.16.) rendelet módosítását a szakbizottságok véleményezése után a
legközelebbi soros ülésen alkossák meg.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8. sz. napirend megtárgyalását.
8. sz.napirendi pont:

Ó-temlom felújításának támogatása.
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Lázár képviselő bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Márciusban született egy elvi döntés arról, hogy az Ótemplom felújításához a Képviselő-testület hozzájárul abban az esetben, ha Nemzeti
Kulturális Alaptól a 10 millió támogatási összeget elnyeri az egyházközség. Sajnos csak 4
millió forint támogatást nyertek, de közben a Magyar Evangélikus Egyház is hozzájárult az
Ó-templom felújításához 6,5 millió forinttal, tehát így teljesítette az egyházközség a
feltételeket. Javasolja, hogy az elvi döntést tényleges döntéssé formálja a képviselő-testület, s
4 millió 250 ezer forinttal támogassa a felújítást.
Kozák Imréné képviselő: Megbeszélte az osztályvezető asszonnyal, hogy korábban már
döntött erről a testület, s a 250 ezer forintnak is meg van egyéb oldalról a fedezete, ezért
javasolja ennek a határozati javaslatnak az elfogadását.
Dr. Melis János jegyző: A kiosztott anyagban ehhez a napirendi ponthoz van egy kiegészítő
határozati javaslat, melyben visszavonásra kerülne a 137/2009.(III.19) számú képviselőtestületi határozat.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja a 137/2009.(III.19.) sz. képviselő-testületi
határozat visszavonására irányuló határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
137/2009.(III.19.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az Ó-templom felújításának támogatására
irányuló határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
415/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Ótemplom felújítására 4.250.000.-Ft összegű fejlesztési támogatást biztosít. A
támogatással az egyházközség köteles 2009. december 31-ig a Megállapodásban
foglaltak szerint elszámolni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás aláírására.
Határidő:
2009. július 27.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Amit Dernovics László képviselő úr mondott, az nagyon
fontos: Rossz műszaki állapotú hajókikötőre, amely a Ciprus mögött van, azonkívül rossz
minőségű mólóra, amely a Magyarország Közepén van és bárhol a város területén, arra senki
ne menjen rá, ugyanis felelősséget ezekért nem tudnak vállalni.
Javasolja a 1. sz. bejelentés megtárgyalását.
1. sz. bejelentés:

Szarvas város hosszú távú közúthálózat-fejlesztési koncepciójának
felülvizsgálata
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Nagy Sándor útügyi referenst a bejelentés
ismertetésére.
Nagy Sándor útügyi referens: 2007-ben elkészítette a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Szarvas város közúthálózat-fejlesztési koncepcióját, ezt a koncepciót aktualizálták a 2009-es
évi állapotoknak megfelelően. Ebben a koncepcióban már szerepel a DAOP 3.1.1. nyert
útpályázat. Ezek már megfelelő állapotú utakként szerepelnek, illetve a Települési Rendezési
Terv változtatásai is szerepelnek. Gyűjtőutak lettek kijelölve, ilyen például az Ipartelepi út, a
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kiépítetlenek, illetve kék színnel azokat az utakat, ahol a burkolat valamilyen beavatkozást
igényel, vagy nem megfelelő szélességű, vagy nagyon rossz állapotú. Piros színnel láthatók
azok az útszakaszok, amelyek elfogadható szélességűek és a burkolatuk is megfelelő
minőségű.
Babák Mihály polgármester: Most nem érdemi döntés születik, a két éve készült koncepciót
most aktuális felülvizsgálni, s ha bárkinek bármi javaslata van, illetve lesz később, akkor
azonnal módosítani fogják a koncepciót. Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúan támogatta a
koncepciót.
Babák Mihály polgármester: Rövidesen két dologban kell forgalmi rend változást
végrehajtani, a Kossuth Lajos utcán és a Fő tér környékének forgalmi rendjén kell változtatni.
Ha a Kossuth L. utcán a nyomvonalat tudnák bővíteni, amely jelenleg 6 m, akkor
egyirányúsítva lényegesen több autó tudna halszálkásan parkolni.
Lohr Gyula képviselő: Ezzel kapcsolatban kérjék ki a Kossuth utca lakóinak véleményét is.
Babák Mihály polgármester: Egyetért a javaslattal, ez már felkerült az internetre is, már
működik a szavazás. Lakossági javaslatként merült fel, hogy a Fő téren hogyan legyen a
forgalom egyirányúsítva. Ezen kívül el kell gondolkoznia a testületnek azon, hogy 1-2 éven
belül a parkolóórákat is be kell vezetni, mert enélkül senkit sem lehet arra ösztönözni, hogy
kerékpárral menjen dolgozni stb. Az is megfontolandó kérdés, hogy a Vasút utcán azt a
területet - amelyet, most parknak hagyott meg a KOMÉP Kft. - át kell alakítani parkolóvá,
mert péntekenként a környéken nem lehet megállni.
Dr. Bagi László képviselő: A kiosztott térképen a kék jelöléseknél mi alapján lett döntve,
hogy melyik utca tartozik oda, mert pld. az Arborétum u., Szilvafa u. már teljesen lepusztult
állapotban van, s ez pirossal megfelelőnek van jelölve. Ha javaslatot tesznek, akkor ezen
tudnak-e módosítani?
Babák Mihály polgármester: Lehet módosítani, jelentősége csak akkor lesz, ha valahova
pályázni fognak. Először a fekete foltokat kell megoldani, s majd az Arborétum utcára is egy
turisztikai beruházással összekötve kerülhet sor.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Mit jelent az, hogy kiépítetlen közmű szakasz?
Nagy Sándor útügyi referens: Azt jelenti, hogy nincs rajta aszfaltos burkolat.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Akkor miért van az Akácos utca is feketével jelölve?
Nagy Sándor útügyi referens: Ott tévedés történt.

- 15 Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja, hogy a bizottságok tárgyalják meg ezt a
koncepciót, s ezt követően kerüljön ismét a képviselő-testület elé.
Babák Mihály polgármester: Az Ügyrendi Bizottság elnökének indítványozására javasolja
az 1. sz. bejelentés napirendről való levételét azzal, hogy minden bizottság tárgyalja meg, s
ezt követően kerüljön ismét a Képviselő-testület elé. Szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület Szarvas város hosszú távú közúthálózatfejlesztési koncepciójának felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztést leveszi napirendről,
azzal hogy minden bizottság tárgyalja meg, s ezt követően kerüljön ismét a Képviselőtestület elé.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2. sz. bejelentés megtárgyalását.
2. sz. bejelentés:

Pályakezdő egyetemi diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Békés Megyei Területfejlesztési Tanács pályázat
keretében támogatni kívánja Békés megyében a pályakezdő egyetemi diplomások első
munkához jutását, ezért foglalkoztatási támogatási programot indított. A pályakezdő egyetemi
diplomások ösztöndíjas foglalkoztatásának futamideje 1 év, a támogatás mértéke 120.000.Ft/hó/fő. A munkáltatót a járulékok terhelik, tekintettel arra, hogy ezek a fiatalok
startkártyásak, ez csak 10 %-ot jelent. Az önkormányzaton keresztül az intézmények is
benyújthatják igényeiket és azzal együtt fogják a pályázatot benyújtani. A pályázat
benyújtásának határideje augusztus 15.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás
nincs. 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 részt vesz a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által
kiírt „Pályakezdő egyetemi diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása” pályázaton. Utasítja a
jegyzőt az érintettekkel való kapcsolatfelvételre, az igénybejelentések összegyűjtésére és a
pályázat benyújtására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Határidő:
2009. augusztus 15.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Szavazásra bocsátja a fenti határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz
a Békés Megyei Területfejlesztési Tanács által kiírt „Pályakezdő egyetemi
diplomások ösztöndíjas foglalkoztatása” pályázaton. Utasítja a jegyzőt az
érintettekkel való kapcsolatfelvételre, az igénybejelentések összegyűjtésére és a
pályázat benyújtására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. augusztus 15.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Tárgyalásra javasolja a 3. sz. bejelentés.
3. sz. bejelentés:

Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési és kiviteli tervek elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az előterjesztés három beruházáshoz
kapcsolódó határozati javaslat elfogadását tartalmazza: Az első két határozat a már
folyamatban lévő Inkubátorház építésére vonatkozó kiviteli tervnek az elfogadása, illetőleg a
Gyalogos Fahíd, amelyet újjonan épít majd az önkormányzat szintén pályázati pénzből. A
tervek kifüggesztésre kerültek az ülésteremben. Mindkét terv esetében elmondható, hogy az
engedélyezési terveket már a képviselő-testület megismerte és azokat el is fogadta, azokon
semmilyen lényegi módosítás nem történt. A kiviteli terve egy részletesebb tervfázist igényel
a tervező részéről. Mindkét tervet a Városterv Kft. készítette, s amennyiben kérdések
merülnek fel, jelen van a tervező is, aki szívesen válaszol.
Besenczy Zoltán képviselő: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy pár perc szünetet rendeljenek el, kéri, hogy a
kamera is mutassa meg a terveket, hogy a lakosság is lássa, s a képviselők is nézzék meg.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztés tárgyalását a tervek megismerésének
idejére felfüggeszti, szünetet rendel el.
Szünet
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megtekintették a terveket, megkérdezi Kiszely Mihály alpolgármestert, aki ennek a fő
koordinátora, hogy van-e hozzáfűzni valója.
Az ülésteremből távozott Dr. Molnár Mihály és Dernovics László képviselő, visszatért
Lázár Zsolt képviselő, 13 fő képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A tegnapi Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsági ülésen ezt
részletesen kitárgyalták.
Babák Mihály alpolgármester: Alpolgármester úr javasolta, hogy készítsék el az
előszerződéseket is, ugyanis ezt 5 évig az önkormányzatnak kell üzemeltetnie. A közüzemi
szolgáltatásra is meg kell kötni a szerződéseket az Ipari Park keretei között. Felkéri Dr. Melis
János jegyzőt az 1. sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1. sz. határozati javaslatot: „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Inkubátorház építéséhez szükséges
„Szarvas, Ipari Park 3589/10 hrsz. alatt Inkubátorház kialakítása” című kiviteli
tervdokumentáció tartalmát megismerte, azt elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás elindításához szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2009. augusztus 30. Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az 1. sz. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
417/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Inkubátorház építéséhez szükséges „Szarvas, Ipari Park 3589/10 hrsz. alatt
Inkubátorház kialakítása” című kiviteli tervdokumentáció tartalmát megismerte,
azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás elindításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 30.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Az ülésterembe visszatért Dr. Molnár Mihály képviselő, 14 fő képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a turisztikai pályázathoz kapcsolódó
Gyalogos fahíd építéséhez szükséges „Szarvas, Holt-Körös 23+164 km alatti gyalogos fahíd
építése” című kiviteli tervdokumentáció tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési
eljárás elindításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 30.
Felelős: Babák Mihály polgármester Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja a 2. sz. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
418/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
turisztikai pályázathoz kapcsolódó Gyalogos fahíd építéséhez szükséges „Szarvas,
Holt-Körös 23+164 km alatti gyalogos fahíd építése” című kiviteli
tervdokumentáció tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás elindításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 30.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3. sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3. sz. határozati javaslatot: „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Tessedik Sámuel Múzeum
felújítása” című építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az építési engedélyezési eljárás elindításához
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja a 3. sz. határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Tessedik Sámuel Múzeum felújítása” című építési engedélyezési
tervdokumentáció tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az építési engedélyezési eljárás
elindításához szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. július 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Janurik György tervező: Köszöni, hogy részt vehetett ebben a városképet nagyban alakító
munkában.
Babák Mihály polgármester: Tárgyalásra javasolja a 4. sz. bejelentést.
4. sz. bejelentés:

Tulajdonosi hozzájárulás a Szlovák Általános Iskola, óvoda és
Diákotthon részére előtető elhelyezéséhez.
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: A Szlovák Általános Iskola megszerezte a pénzt arra, hogy
előtetőt építsen az iskolára, tulajdonosi hozzájárulást kérnek. Kéri a Gazdasági és
Közbeszerzési bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
420/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy a
Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon épületén az osztálytermek
esetében előtetőt helyezzenek el saját költségére.
Megbízza a jegyző, hogy a testület döntéséről az Igazgató Asszonyt értesítse.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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5. sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének
módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr.Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A testület áprilisban fogadta el a Közfoglalkoztatási
Tervet a 2008-as tényadatokra alapozva. 130 fő foglalkoztatásával számolt, ez akkor 112
millió forintot jelentett a városnak, időközben július elején már 173 fő foglalkoztatása
megtörtént, tapasztalatok alapján további 130 fő foglalkoztatására lesz lehetőség 2009.
december 31-ig, amelynek pénzügyi vonzata 183 millió forint. Ahhoz, hogy ezt az
Államkincstár felé érvényesíthető legyen, szükséges a terv módosítása. A jogszabály erre
lehetőséget ad, ha lényeges változás történik, akkor a tervet módosítani szükséges.
Babák Mihály polgármester: Az első félévben lassan indult ez a folyamat, mert a
jogszabályi feltételek nem voltak meg mellé, óvatosabbak voltak a foglalkoztatásokkal, 6 órás
munkaviszonnyal kezdődött, melyet átkonvertáltak 8 órás munkaviszonyra, így a teljes
minimálbér jár a számukra. 183 főt foglalkoztatnak július végéig, ezt a létszámot további
berendeléssel 260 főre fogják emelkedni. Munkaviszonyban állnak a város cégével megbízás
alapján. Akik jelentkeznek a Munkaügyi Központban, azok már nem kapnak támogatást,
azokat kiközvetítik az önkormányzathoz, ezért van szükség a létszám megemelésére. A
környékbeli települések is szeretnének változtatni a közfoglalkoztatási tervükön, de a mai
napig nem adták be az igényüket. Szarvas város önkormányzata 2009. augusztus 1-el újabb
szerződéseket szeretne kötni, s ehhez a Közfoglalkoztatási Terv módosítása szükséges. Az
államnak erre a kiadásra kell számítania. A kiadásoknak csak az 5 %-a terheli a város
költségvetését. Van ahol ezt a pénzt csak kiosztják a munkanélküliek között, itt viszont
mindenkinek meg kell dolgoznia a bérért. Intézményeknél, iskoláknál, a város
üzemeltetésénél dolgoznak ezek az emberek és a közigazgatásban is. Ezentúl a városban a
tértivevényes leveleket is ezek az alkalmazottak viszik ki, mert így két heti postaköltségen
több embert is tudnak foglalkoztatni. Szeretnék elérni azt is, hogy akik augusztus 1-én lépnek
munkába ők is 12 hónap lehetőséget kapjanak. Ebben nagy huzavona van, mert erre a
Regionális Munkaügyi Központ még ma reggel sem tudott választ adni, hogy ezt aláírhatjuk-e
felelősséggel. A Miniszter Úrhoz kell fordulnunk ebben az ügyben, hogy biztosítja-e 2010ben is ezt a forrást az Önkormányzatnak. Nagy hibája még ennek a támogatási rendszernek,
hogy ha pl. a férjnek van egy kb. 70-80 ezer forintos fizetése, s lakásuk is és egy régi kocsijuk
is van, akkor a kocsi miatt a feleséget nem lehet alkalmazni. Tehát nem teljeskörű
foglalkoztatást tesz lehetővé, hanem vannak kizáró feltételek is. Úgy véli a törvény alkotó,
hogy valószínűleg van valamilyen plusz jövedelemforrása is, amely a létminimumot
biztosítja. Sok esetben azonban nincs ilyen, nagy tragédiákkal találkozik a fogadónapjain. A
város nem tud több embert a költségvetésébe felvenni közhasznú foglalkoztatásra. Viszont
sokan állítják azt, különösen az intézmények, hogy nem lehet kitölteni a munkájukat egész
évben. Márpedig igen is ki lehet tölteni, kéri a képviselő-társait és mindenkit, aki lát a
városban rendetlenséget, amely nem anyagot igényel, hanem csak kétkezi munkát az jelezze
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végéig a 300 ember foglalkoztatására meg legyen a pénz fedezete az állami kasszából. Kéri a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Közfoglalkoztatási Terv
módosítását egyhangúlag támogatja.
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 megismerte és elfogadja az előterjesztés mellékletét képező Szarvas Város
Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervének módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására és a döntésből eredő intézkedések
megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. július 27.”
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja a fent elhangzott határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
421/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja
az előterjesztés mellékletét képező Szarvas Város Önkormányzata 2009. évi
Közfoglalkoztatási Tervének módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására és a döntésből eredő
intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. július 27.
Babák Mihály polgármester: Tárgyalásra javasolja a 6. sz. bejelentést.
6. sz. bejelentés:

Magyar-Angol Tanítási Nyelvű Evangélikus Általános Iskola és Óvoda
fenntartójával történő megállapodás aláírása a Fő téri Általános Iskola
költözése ügyében
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás
nincs, szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
422/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az óvoda
elhelyezését a Szent István Egyetem Gyakorlóóvodájában, az iskola elhelyezését a
Szarvas, Kossuth u. 43. szám alatt, továbbá az előterjesztés mellékletét képező
megállapodást jóváhagyja.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírásával.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: értelem szerint
Babák Mihály polgármester: tárgyalásra javasolja a 7. sz. bejelentést.
7. sz. bejelentés:

Dózsa Gy. u. felújítási terveinek elkészítése
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsággal egyeztetve
a Dózsa Gy. u. felújítási terveinek elkészítésére előzetesen 3 tervezőtől kértek ajánlatot.
Javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó Megyeriné Huber Edittel kössön az
Önkormányzat szerződést.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja elfogadásra az
előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
423/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dózsa
Gy. u. felújítási terveinek elkészítésével a legkedvezőbb ajánlatot adó Megyeriné
Huber Editet (Szarvas, Köztársaság út 10/2.) bízza meg bruttó 1.080.000.-Ft
tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős:

2009. július 27.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: tárgyalásra javasolja a 8. sz. bejelentést.
8. sz. bejelentés:

Kossuth téri játszótér fejlesztése
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Művelődési Ház mögötti Kossuth téri
játszótéren már két eszközt el kellett távolítani amiatt, hogy elkorhadt és balesetveszélyessé
vált. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a tegnapi ülésen megtárgyalta ezt a témát, s azt
javasolják, hogy az idei költségvetés terhére egy legfeljebb bruttó 2 millió forint keretösszeg
kerüljön meghatározásra, amelynek a felhasználásáról az Ifjúsági és Sportbizottság döntene.
Ezért a pénzért pedig köztéri Európa Uniós szabványos és minősített játszótéri eszközök
kerülnének beszerzésre és elhelyezésre ezen a téren.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javasolja elfogadásra a
határozati javaslatot.
Lázár Zsolt képviselő: Sokszor szóba jött ennek a játszótérnek az állapotához hozzájáruló
személyek, akik nem rendeltetésének megfelelően használják ezeket az eszközöket. Van-e
arra lehetőség, hogy közcélú foglalkoztatott biztonsági őrként, vagy parkőrként felügyelje
ezeket a játszótereket?
Az ülésterembe visszatért Dernovics László képviselő, 15 fő képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Ebben a jogérvényesítésben minden szarvasi polgárnak ki kell
állnia magáért, ha fellökik a gyógyszertárban, vagy a bankban, akkor kérje ki magának, s
hívjon rendőrt. Amíg ezt a konfliktus helyzetet nem vállalják fel, addig nem sokat lehet tenni.
A most behívott munkanélküliek közül már válogattak arra alkalmas testalkatú, képzettségű
embereket, akik a parkokban, játszótereken felügyelnék a rendet. A mezőőrök is kapni
fognak két-három főt, s minden külterületi és városi idős ember problémájával foglalkozni
fognak. Kevés a rendőr, a közterületen a közbiztonságot nem az önkormányzatnak kell
biztosítania, de viszont szükséges a jelzőrendszer kiépítése, létrehozása. Kéri mindenkinek a
támogatását ez ügyben, ha valaki megkérdezi, hogy van-e valami gondja, s igazolja magát,
annak nyugodtan mondják el a panaszaikat, mert az továbbítani fogja az illetékesek felé.
Szavazásra bocsátja a Kossuth téri játszótérre vonatkozó előterjesztés szerinti határozatot.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
424/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kossuth
téren lévő játszótérre legfeljebb bruttó 2.000 eFt keretösszeg erejéig köztéri, EU
szabványos, minősített játszótéri eszköz(öke)t szerez be.
Felhatalmazza az Ifjúsági és Sportbizottságot az árajánlatkérések alapján az
eszközök megrendelésére, valamint a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításkor a
határozattal összefüggő intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2009. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Giricz Katalin elnök
Babák Mihály polgármester: Tárgyalásra javasolja a 9. sz. bejelentést.
9. sz. bejelentés:

Ideiglenes pénzeszköz átadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Az Öregdiákok Baráti Köre bonyolítja le a Kínában
megrendezésre kerülő gyors- és gépíró versenyen történő részvétel biztosítását. Erre a
Képviselő-testület 4 fő tekintetében vissza nem térítendő támogatást biztosított. Most szükség
lenne egy későbbi pénz megérkezése miatt 200 ezer forint támogatásra, ami visszatérítendő
támogatásként kerülne a Baráti Körhöz.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati
javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
425/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 200.000.Ft összegű visszatérítendő támogatást nyújt a Szarvas Város Öregdiákok Baráti
Körének.
Utasítja a jegyzőt, hogy az összeget utalja át, és a következő rendeletmódosítás
során az előirányzatok átvezetéséről gondoskodjon.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztályvezető
2009. szeptember 30.

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen az alábbi előterjesztések kerülnek megtárgyalásra.
1.) sz. előterjesztés: „Volt Mótyói iskola” tulajdonjogának rendezése
2.) sz. előterjesztés: Országos Mentőszolgálat kérelme lakásügyben
3.) sz. előterjesztés: Montvajszki László tűzoltóparancsnok fegyelmi vizsgálatára vonatkozó
határozat visszavonása
1.) sz. napirendi pont: Szarvasi Általános Művelődési Központ magasabb vezetőjének
megbízása
2.) sz. napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
parancsnokának vezetői megbízása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző
Hitelesítők:

Földesi Zoltán
képviselő
Írásba foglalva: 2009. július 27.

Dankó Pál
képviselő

Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Szarvas, Szabadság u. 25-27.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. július 24-i ülésén
/zárt ülés/

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
Hetényi István 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
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó

Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
1. sz. előterjesztés: „Volt Mótyói iskola” tulajdonjogának rendezése
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás
nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
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
Magyarországi Evangélikus Egyház Déli Egyházkerület Ó-templomi
Egyházközsége tulajdonát képező szarvasi külterületi 01235/2. hrsz-ú ingatlan
tulajdonjogának önkormányzati tulajdonba való visszaállítását kezdeményezi.
Egyidejűleg felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a vonatkozó
megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő.
2009. augusztus 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 2.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
2. sz. előterjesztés:

Országos Mentőszolgálat kérelme lakásügyben
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás
nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
427/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
259/2009.(V.21.) számú határozatát visszavonja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2009. július 31.
Határidő:
Az ülésteremből távozott Földesi Zoltán képviselő, 14 fő képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
428/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos
Mentőszolgálat Dél-Alföldi Regionális Mentőszervezet alkalmazásában álló és a
Szarvasi Mentőállomáson dolgozó Mészáros Balázs részére (anyja neve: Szabó
Mária, születési hely, idő: Berettyóújfalu, 1987. 05. 15.) a Szarvas, Hunyadi utca 4. B.
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2009. augusztus hó 01. napjától, abban az esetben, ha az ingatlan elidegenítésére kiírt
pályázatban megjelölt határidőig nem érkezik vételi ajánlat.
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 Kft. Pákozdi János ügyvezető igazgató
Határidő: 2009. augusztus 01.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 3.) sz. előterjesztés megtárgyalását.
3. sz. előterjesztés: Montvajszki László tűzoltóparancsnok fegyelmi vizsgálatára vonatkozó
határozat visszavonása.
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Megállapítja, hogy az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás
nincs. Szavazásra bocsátja az előterjesztés szerinti határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
429/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Montvajszki László
tűzoltóparancsnok elleni fegyelmi eljárást elrendelő 406/2009.(VII.14.) sz.
határozatát visszavonja azzal, hogy a fegyelmi eljárást az elöljárói
kezdeményezés visszavonása miatt nem kell lefolytatni.
Határidő:
azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. napirend megtárgyalását.
1. sz. napirendi pont:

Szarvasi Általános Művelődési Központ magasabb vezetőjének
megbízása
Előadó. Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
ismertetésére.
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vezetői megbízására kiírt pályázati felhívásra 2 db pályázat érkezett be. A posztot 2009.
augusztus 1-től 5 évre tölti be a nyertes pályázó. Minden érintett szervezet véleményezte a
pályázatokat, ők Csasztvan András pályázatát támogatják.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság Csasztvan András pályázatát
javasolja elfogadásra a Képviselő-testületnek.
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés 1. sz. határozati javaslatát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
430/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva megállapítja, hogy Kiss Csaba 5600 Békéscsaba Petőfi u. 14.
4/15. szám alatti lakos a Szarvasi Általános Művelődési Központ
intézményvezetői álláshelyére kiírt - magasabb vezetői - pályázatban foglalt
feltételeknek nem felelt meg, így a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § (1) bekezdése értelmében intézményvezetői megbízás a
nevezett személlyel nem létesíthető. A fentiekre tekintettel a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Kiss Csaba 5600 Békéscsaba Petőfi u. 14. 4/15.
szám alatti lakost nem bízza meg a Szarvasi Általános Művelődési Központ
intézményvezetői feladatainak ellátásával, egyúttal megbízza a jegyzőt, hogy a
pályázót írásban értesítse a Képviselő-testület döntéséről.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztés 2. sz. határozati javaslatát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
431/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy
Csasztvan András 5540 Szarvas Őrhalmi szőlő 142/5. szám alatti lakos a Szarvasi
Általános Művelődési Központ intézményvezetői álláshelyére kiírt - magasabb
vezetői - pályázatban foglalt feltételeknek megfelelt, és egyúttal a helyi
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jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Csasztvan András 5540 Szarvas Őrhalmi szőlő
142/5. szám alatti lakost a Szarvasi Általános Művelődési Központ
intézményvezetőjévé, 2009. augusztus 1. napi hatállyal - magasabb vezetői
megbízás keretében - megbízza. A magasabb vezetői megbízás a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (Kjt.) 23.§ - ában,
valamint ugyanezen törvény végrehajtására vonatkozó rendeletekben,
nevezetesen a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésében, és a
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7.§ (1)-(2) bekezdéseiben foglaltakra
figyelemmel, 5 évre, azaz 2014. augusztus 1. napjáig terjedő időtartamra szól.
A Képviselő-testület az intézményvezető illetményét a következők szerint állapítja
meg:
Kjt. szerinti szerinti garantált illetménye:
177.200 Ft
Garantált illetmény összesen:
177.200 Ft
Összesen kerekítve:
177.200 Ft
Munkáltatói döntésen alapuló illetmény:
72.800 Ft
Illetmény összesen:
250.000 Ft
Magasabb vezetői pótlék:
50.000 Ft
Mindösszesen:
300.000 Ft
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a magasabb vezetői megbízással
kapcsolatos munkáltatói dokumentáció elkészítésére, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos
munkáltatói okmányok aláírására.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 2.) sz. napirend megtárgyalását.
2. sz. napirendi pont:

Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága parancsnokának vezetői megbízása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a határozati javaslatból kihagyni az „Urat” kifejezést.
Babák Mihály polgármester: A fent elhangzott módosítással szavazásra bocsátja az
előterjesztés határozati javaslatát.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület - 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
432/2009.(VII.24) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdésében biztosított

-6jogkörében eljárva úgy dönt, hogy Bíró Zoltán tűzoltó alezredest 5540 Szarvas
Csokonai utca 14. szám alatti lakost a Szarvas Város Önkormányzatának
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága tűzoltóparancsnoki teendőinek ellátására
megbízza. A megbízás a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 50.§ (1)-(2) bekezdéseiben
foglaltakra figyelemmel, 1 évre, azaz 2009. augusztus 16. napjától 2010.
augusztus 15. napjáig terjedő időtartamra szól. A Képviselő-testület a
tűzoltóparancsnok illetményét – figyelemmel a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a
Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. Törvény
rendelkezéseire - a következők szerint állapítja meg:
Beosztási illetménye:
309.200 Ft
Rendfokozati illetménye:
28.988 Ft
Illetmény kiegészítése:
46.380 Ft
Főosztályvezetői pótlék:
92.760 Ft
Gépjárművezetői pótlék:
5.025 Ft
Szolgálati idő pótlék:
5.798 Ft
Mindösszesen:
488.151 Ft
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt a tűzoltó-parancsnoki megbízással
kapcsolatos dokumentumok elkészítésére, és egyúttal felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a tűzoltó-parancsnoki megbízással kapcsolatos
munkáltatói okmányok aláírására.
Határidő:
2009. augusztus 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.

Kmf.
Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző
Hitelesítők:

Földesi Zoltán sk
képviselő
Írásba foglalva: 2009. július 27.

Dankó Pál sk
képviselő

