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Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 16 képviselő van jelen.
A képviselő-testület korábban döntött Závogyán Judit elismeréséről. A kitüntetés átadására a
mai ülést megelőzően kerül sor.
A város szekerét a munkatársakkal együtt kell húzni, lehetőleg jó és helyes irányba,
eredményesen. A magyar közoktatás az elmúlt években elég furcsa kanyarokat vett.
Megkezdődött bizonyos fokú leépülés a gyermeklétszám csökkenésével. Sok egyéb más
konfliktus is keletkezett a szakmában, ami nehezen érintette az egzisztenciákat és a
gyermekeket is. A képviselő-testület és a hivatal olyan helyzet elé került amikor cselekedetre
volt szükség, mivel a teljesítmény színvonala csökkent. Különböző politikailag támogatott
konfliktusok voltak, amelyek megmérgezték a hétköznapokat. A képviselő-testület féltette a
gyerekek egészséges nevelését, tanulását. Komoly gondot okozott ennek rehabilitálása. A
megszerzett diploma 20 év után igencsak amortizálódik. A világ változik, hozzá kell alakulni.
A szakmai lemaradottság miatt nem tudták kezelni az iskolák a megváltozott
követelményeket. A képzések, átképzések, továbbképzések eredménytelenek voltak. A
gyerekek sem olvasni sem írni, sem számolni nem tudtak megfelelően. A város képviselőtestülete és hivatala elgondolkodott ezen. Ha valaki nem kapja meg az első indíttatást az
oktatás-nevelésben, akkor az behozhatatlanul lemarad. Az idő eljárt a régi metódusok felett,
alkalmazkodni kellett a megváltozott szakmai követelményekhez és sok egyéb máshoz. Az
integrált oktatást törvénybe iktatták. Ezt először nem hajtották végre, aztán pedig a
végrehajtás további károkat okozott. Ezt mind reparálni kellett. Voltak akik megértették, hogy
az átképzés fontos. Az integrált oktatás hibáinak kiküszöbölésére is megoldást talált a
képviselő-testület. A képviselő-testület és az iskola bölcsességén múlott az, hogy a gyerekek
nem maradtak le. Zajos testületi ülések voltak, az igazgató választás sem volt zökkenő
mentes. Volt aki a régi metódus mellett akart maradni és volt aki a változtatást tartotta
fontosnak. A képviselő-testület látta a dolgok lényegét. Az integrált oktatás olyan károkat
okozott az alsó fokú oktatásban amit sokan, sok helyen nem tudnak igazán helyre tenni.
Szarvason sikerült, mert pénzt szánt a város arra, hogy a kéttanítós módszerrel, a tanárok
helyzetbe hozásával újból értelmet kapjon az oktató-nevelő munka. A gyerekek ennek hasznát
látták. Ehhez partner kellett és rengeteg konfliktussal járt. Van aki ebben felmorzsolódik és
tönkremegy. A képviselő-testület talált egy olyan pedagógust aki ebben partner volt.
Továbbra is folyt a háttérből való irányítás, a tantestület megosztása, de ezt is átvészelte a
város. Most is lesznek a helyi közoktatásban lépések amelyek az egységes iskola kialakítását
célozzák. Meg kellett tervezni a Fő téri iskola felújítását és mindenben meg kellett felelni a
kormányzati elvárásoknak. Olyan gyerekeket kellett a felső tagozatba küldeni akik
szocializálódtak az oktatás irányába. Az integrált oktatás hibáit nem sikerült teljesen
semlegesíteni, de a hatásait lényegesen sikerült csökkenteni. A képviselő-testület döntésének
helyességét az élet igazolta. Elsősorban a gyerekek és a tantestület látták ennek hasznát. A
megértés hiánya néha sok konfliktust gerjeszt. Ha lehet mindig a lényegre kell koncentrálni. A
változást nem mindenki tudja megélni, ezért keletkeztek a konfliktusok. Az egyik igazgató
elment a rendszerből. Vannak idők amikor cselekedni kell és jó ha vannak kezdeményező,
cselekvő munkatársak, kollégák. Az idő igazolta a HEFOP pályázat szükségességét is.Nagyon
embert próbáló idők voltak. Van aki konfliktussal, hidat égetve távozik, míg mások
egyszerűen elmennek mert azt mondják, hogy mást akarnak csinálni. Így történt ez Závogyán
Judit esetében is. Eltelt jó pár év, az iskola sikeres. Az új korszerű technikák alkalmazására fel
kell készülni, tanulni kell. Az iskola jelentős felújításon megy keresztül mellyel
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megteremtődnek a XXI. századi iskola feltételeit teremti meg. Závogyán Judit is mindent
megtett munkájával ennek megvalósulásáért.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a képviselő-testület döntésének, valamint Závogyán Judit
laudációjának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a képviselő-testület döntését. Szarvas Város Képviselőtestülete 2009. szeptember 24-i ülésén „Pedagógiai Díj”-ban részesítette Závogyán Juditot a
Fő téri iskola volt igazgatóját az alábbi indokok alapján.
Závogyán Judit diplomáját 1982-ben szerezte a Debreceni Tanítóképző Főiskolán majd 1986ban általános iskolai testnevelő tanári végzettséget szerzett. 1991-től volt az intézmény
pedagógusa. Éveken át testnevelő tanárként dolgozott. Sokoldalúságát bizonyította, hogy
számos tanórán kívüli foglalkozást szervezett és vezetett, vándortábort, természetjáró
diákkört, sítábort, olimpiai ötpróbát, disputa és kajaktáborokat. Ezen rendezvények
szervezését szívesen végezte, hiszen a legfőbb célja az volt, hogy a gyermekek, a tanulók
hasznosan töltsék el a szabadidőt. Nagyon sok tehetséges gyermeket juttatott
sikerélményekhez a sport területén végzett munkájával elsőként. Nemcsak a sport, hanem más
területen is ösztönözte a tanulókat a versenyzésre, pl. a disputa versenyen ahol több értékes
díjat sikerült elhozni a csapatnak mely az iskola hírnevét öregbítette. Hosszú időn keresztül
vezette az iskola diákönkormányzatát, színvonalas programokat szervezett a tanulók részére.
Saját szakmai munkáját a folyamatos önképzés jellemezte. 2004-ben közoktatás vezetői
szakvizsgát tett, 2005-től Szarvas Város Általános Iskolája és Óvodája igazgatója lett.
Bevezette a kompetencia alapú oktatást, a kéttanítós modellt. Az önkormányzati fenntartású
intézmények összevonása után 2007-től a város közoktatási intézményei intézményegység
vezetői feladatát látta el. Kollégáival jó volt a kapcsolata, szakmai tudását igyekezett
megosztani velük. A fiatal kollégákat felkarolta, segítette beilleszkedésüket és munkájukat.
Ezt a tevékenységét ezúton is megköszöni.
Babák Mihály polgármester: Átadja az elismerést Závogyán Judit részére.
A képviselő-testület tagjai gratulálnak az elismeréshez.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi a képviselőket, ki vállalja a jegyzőkönyv
hitelesítését.
A jegyzőkönyv hitelesítését Rejtő József és Dankó Pál képviselők vállalják.
Babák Mihály polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítők személyét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyét 16 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni a
két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
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Földesi Zoltán képviselő: A testületi üléseket megelőzően a képviselő-testület általában
bejárást tart egy-egy beruházásnál. A mai napon a Polgármesteri Hivatal üdülője és a volt
KISZ üdülő megtekintésére került sor. A képviselő-testület 14 mFt-al támogatta az ingatlanok
rendbetételét. Az elmúlt években megpróbált a képviselő-testület néhány ingatlant
visszaszerezni és a Körös-partot úgy rendezni, hogy az minél jobban szolgálja a szarvasiak és
az ide látogatók turizmusát, szabadidős tevékenységét. Kéri a képviselőket, akik nem vettek
részt, tekintsék meg a felvételeket. Nagyon jól hasznosították az összeget. A résztvevők
elismerésüket fejezték ki. A kis összegből hatalmas munkákat sikerült elvégezniük. A munkát
döntően közmunkások bevonásával végezték el.
Kéri a képviselőket, hogy aki teheti vegyen részt ezeken a bejárásokon. Egyre több beruházás
lesz az elkövetkező időszakban. Jó látni, hogy ezek a beruházások milyen fázisban vannak.
Sajnos sokan nem veszik komolyan a világ intelmeit az új influenzával kapcsolatban. Miért
kellett annak előfordulni, hogy az intézmény egyik dolgozójának életébe kerüljön. Nem
figyelünk kellően egymásra, nem veszik komolyan az intelmeket. A médiában is sokan
elmondták, hogy oltassa be magát a lakosság, szerezzen védettséget. A halálesethez köze volt
ennek a vírusnak. Bűnös dolog, hogy egészségügyi dolgozók, orvosok, gyermekorvosok
lebeszéltek a védőoltásról. Foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetésnek tartja ezt. A
legutóbbi testületi ülés végén azon tanakodtak a képviselők, hogy mi legyen a Fő téri
iskolában ahol a hiányzók száma 100 fő fölé emelkedett. Szerencsére általában nem a vírus
sújtotta a gyerekeket. Kéri a szülőket, kollégákat, hogy vegyék komolyan ezt a dolgot. Nem
tetőzött még a járvány. Egyesek azt mondják, hogy ennek második hulláma is lehet. Aki
komolyan gondol az egészségére az figyeljen erre. Nem kellett volna ennek a szörnyű esetnek
sem megtörténnie. A családnak, hozzátartozóknak őszinte részvétét fejezi ki.
Babák Mihály polgármester: A védőoltás jó dolog. Van aki idegenkedik ettől, van aki
beoltatta magát. Ma Magyarországon ez is kitekeredett. A képviselő-testület ebben nem
szakember. A politika vitatkozhat arról, hogy kinek mennyi pénze van benne, milyen cég
gyártja, stb. Nem a politikusokra kell hallgatni hanem a szakemberekre. Így nem lehet
járványt megelőzni. Árvíz idején szilveszterkor kellett veszekedni azért, hogy
Békésszentandrást és Szarvast ne öntse el az árvíz. Akinek ez dolga, tegye meg. Nem szeretné
ha szarvasi beteg kórházba szállítás közben meghalna azért, mert hol Orosháza, hol
Békéscsaba nem fogadja. 400 mFt hiánya van az orosházi kórháznak, nem tudja kifizetni a
szállítókat. Abban látják a megoldást, hogy talán Szarvast elcsatolta valaki Békéscsabához.
Erről senki nem tud, ilyen nincs. Van felelős állami vezető.
A két testületi ülés közötti tájékoztató elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 16 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a jelentést áttekintette, észrevétele
nincs.
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Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a jelentéssel
kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:
666/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű döntések
végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pont kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pont az alábbi előterjesztésekkel
egészül ki:
Pótanyagban került kiadásra:
15. sz. napirend: Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
17. sz. bejelentés: Ravatalozó építése az Ó-temetőben
18. sz. bejelentés: TIVI Kft-vel kötendő, a 2010. évi villamos energia ellátásra vonatkozó
szerződés
19. sz. bejelentés: „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP
pályázathoz kapcsolódó megállapodás 2. sz. kiegészítése
20. sz. bejelentés: Pályázat benyújtása téli-tavaszi közmunkaprogramra
4. sz. zárt ülés: Mag István és neje Szarvas, Alkotmány u. 86. szám alatti lakosok kérelme
Kiosztott anyagban került kiadásra:
21. sz. bejelentés: „Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” –
pályázathoz kapcsolódóan a Társulási Megállapodás módosítása, valamint a 2010. évi
működési hozzájárulás elfogadása
22. sz. bejelentés: Pályázat benyújtása új játszótér kialakítására a Székely Mihály téren
23. sz. bejelentés: Város rehabilitációs pályázat benyújtásához önerő biztosítása
24. sz. bejelentés: A Körös-szögi Kft. által benyújtandó pályázat támogatása
25. sz. bejelentés: Tűzoltóság számára a 2007. évben benyújtott OKF pályázatban szereplő
vízszállító gépjármű beszerzésének támogatására vonatkozó igény megerősítésének kérelme
5. sz. zárt ülés: Békésszentandrás Önkormányzatának kérelme a házi gyermekorvos
helyettesítése tárgyában
6. sz. zárt ülés: „A helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó
eszközbeszerzések” tárgyú közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlatok megtárgyalása
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7. sz. zárt ülés: „Szarvas Város úthálózat fejlesztése” – kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívás módosításának elfogadása
8. sz. zárt ülés: Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a
Történelmi Magyarország Közepén Szarvas” című beruházás kivitelező kiválasztására
irányuló közbeszerzési ajánlattételi felhívás megtárgyalása
9. sz. zárt ülés: Inkubátorház építése c. beruházás kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési ajánlattételi felhívás megtárgyalása
10. sz. zárt ülés: Szakorvosi rendelő felújítására vonatkozó kiviteli tervek elkészítésére
tervező kiválasztása
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 16 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(…….) rendelete a 2010 évi költségvetéséről –
tervezet – I. forduló
Előadó: Babák Mihály polgármester
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a 2009. évi költségvetésről
szóló 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a helyi iparűzési adóról –
tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete az idegenforgalmi adóról –
tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete az építményadóról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a közterület rendeltetésétől
eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak
megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
7. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a szociális igazgatásról és a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2009.(II.20.) rendelet módosításáról
– tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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8. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló többször módosított
11/2007.(IV.27.) számú rendelet módosítására – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a Szarvas Város
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 7/2007.(III.23.) rendeletének módosítására – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
10. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete az
elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző

önkormányzat

11. Beszámoló a közcélú foglalkoztatás 2009. évi végrehajtásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
12. Beszámoló a helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági feladatokról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
13. Beszámoló a Városi Állattenyésztési és
gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató

Legelőkísérleti

Telep

2009.

évi

14. A Képviselő-testület 2010. I. félévi munkaterve
Előadó: Babák Mihály polgármester
15. Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
16. Bejelentések
- Az önkormányzati és a volt KISZ üdülő karbantartása
- Szarvas Város területén fedett utasváró elhelyezése
- Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség
- Megbízás meghosszabbítása a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
igazgatója részére
- Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között
megkötött feladat-ellátási megállapodás módosítása
- Támogató Szolgáltatásra megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása Szarvas
Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között
- Szenvedélybetegek ellátására megkötött feladat-ellátási szerződés módosítása
Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között
- ASP Központhoz való csatlakozás támogatása
- A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal közcélú foglalkoztatás tárgyában
kötendő megállapodás
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye munkaerőgazdálkodása
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Fenntartói nyilatkozat Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye
részére pályázat benyújtásához
Szarvas Város Barátainak Köre elhelyezése
Szociális ellátórendszer felülvizsgálata, szociális kártya szükségessége
A vezetők és a rendkívüli teljesítményt elérő köztisztviselők teljesítmény
értékelésen alapuló díjazása
A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP – 3.2.3/09/2. számú pályázati
kiírás keretében benyújtott pályázatához történő fenntartói nyilatkozat kibocsátása
A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program megvalósítása érdekében az orosházi
társulási megállapodás megtárgyalása
Ravatalozó építése az Ó-temetőben
TIVI Kft-vel kötendő, a 2010. évi villamos energia ellátásra vonatkozó szerződés
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP
pályázathoz kapcsolódó megállapodás 2. sz. kiegészítése
Pályázat benyújtása téli-tavaszi közmunkaprogramra
„Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” – pályázathoz
kapcsolódóan a Társulási Megállapodás módosítása, valamint a 2010. évi
működési hozzájárulás elfogadása
Pályázat benyújtása új játszótér kialakítására a Székely Mihály téren
Város rehabilitációs pályázat benyújtásához önerő biztosítása
A Körös-szögi Kft. által benyújtandó pályázat támogatása
Tűzoltóság számára a 2007. évben benyújtott OKF pályázatban szereplő vízszállító
gépjármű beszerzésének támogatására vonatkozó igény megerősítésének kérelme

Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont:

A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(…) rendelete a 2010. évi
költségvetéséről – tervezet – I. forduló
Előadó: Babák Mihály polgármester

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A 2010. évi költségvetési rendelet várható bevételi és kiadási
előirányzatairól ad tájékoztatást. A rendelet főösszege a koncepcióhoz képest 93.064 eFt
összeggel emelkedett, így a bevételek és kiadások tervezett főösszege összesen: 4.386.385
eFt.
Az önkormányzat 2010. évben a költségvetési törvényben foglaltakat figyelembe véve
várhatóan 1.455.150 eFt normatív állami támogatásban és SZJA támogatásban részesül. A
normatívák számítása a mutatószámok, a helyben maradó SZJA és egyéb, Magyar
Államkincstár által még nem közölt adatok előzetes ismerete nélkül történt, ezek még nem
véglegesek.
Az intézményi saját bevételek előirányzata a koncepcióhoz képest 3.353 eFt összeggel nőtt,
így a tervezett saját működési bevétel 321.683 eFt. Támogatás értékű működési célú
pénzeszköz átvétel tervezett összege 108.735 eFt.
A helyi adóbevételek 605.000 eFt összegben kerültek megtervezésre.
Az önkormányzat sajátos bevétele az előző évivel azonosan 34.000 eFt összegben került
megtervezésre.
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A felhalmozási bevételek között a felhalmozási és tőke jellegű bevételek 25.000 eFt
összegben kerültek megtervezésre, osztalék és vagyonértékesítés címén.
A felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakossági szennyvíz befizetés kapcsán került
megtervezésre 1.000 eFt összegben továbbá a Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény
szakképzési bevétele 15.000 eFt összegben, valamint a TISZK is jelzett 40.000 eFt összegű
bevételt e jogcímen.
A kölcsönök törlesztésénél a kamatmentes belvízkölcsön valamint a korábban értékesített
önkormányzati bérlakások törlesztése szerepel 5.295 eFt összegben.
Ez évben is szerepel pénzmaradvány tervezett bevételként, 1.691.086 eFt felhalmozásra.
A hitel bevétel 84.436 eFt, mely a koncepciónál megfogalmazottak szerint került be a
rendelet-tervezetbe.
A működési költségvetés előirányzata az előzetes számítások alapján 2.304.120 eFt, mely
összeg már a tételes tervezés eredménye, az egyeztető tárgyalások alapján alakult ki. A
működési kiadásoknál 76.219 eFt tartalék lett beállítva, melyről a koncepció tárgyalásakor
döntött a képviselő-testület.
A felhalmozási kiadások előirányzata 100.445 eFt, felhalmozási hitelkamatra 90.000 eFt
összeg került beállításra. A tartalék előirányzata 1.664.953 eFt. A tartalék részletezését a 14.
sz. melléklet tartalmazza.
2010. évben a hiteltörlesztési kötelezettség 226.867 eFt, ezen összeg már tartalmazza a 2007.
évben kibocsátott kötvény 2010. évben esedékes törlesztését, mely 125 millió forint.
Babák Mihály polgármester: Néhol hallani, hogy hosszú távra eladósodott a város. A pénz
meg van. „Bakancsos” körökből hallani azt is, hogy rendet kell vágni a város beruházásai
dolgában. Aki ezt így gondolja, az mondja el, hogy melyik beruházást tartja fölöslegesnek 5095% támogatás mellett. Akkor cselekszik jól a város ha hitelt vesz fel és nem vár 15-20 évet.
Eddig is kollektív bölcsességgel döntött a képviselő-testület és ezután is így tesz. Ha valaki
azt mondja, hogy 10%, vagy 5% önerővel nem célszerű beruházni és az 5%-ot hitelből
felvenni akkor az nem ért a dolgokhoz. A 2010. évi költségvetésnek is van instabilitása.
Lehetne szidni a kormányt és mindenféle tárcát, de ettől a város nem lesz gazdagabb. A
képviselő-testület nem ezt a taktikát követte, hanem kereste a túlélés, átélés, a város javára
fordítás lehetőségeit. Ezelőtt 10-15 évvel még adósággal, forrás hiánnyal küzdött a város és
nem volt mögötte vagyon gyarapodás sem. A város felélte korábbi vagyontárgyait. Most ezt
nem lehet elmondani. A város költségvetésében kb. 10-15% hiány van. Nem tudni, hogy
jövőre mennyi lesz az infláció, nem tudni mennyi lesz a munkanélküliek száma, hogyan fog
állni a gazdaság, hogy fogják az adókat befizetni, hogy tud a város megfelelni azoknak a
szabályoknak melyeket az állam megkövetel. Ha pl. az osztálylétszám kevesebb lesz, akkor is
tanítani kell és biztosít a város két tanítót oda, ahová szükséges. Az integrált oktatás negatív
hatásait kompenzálni kell a gyerekek érdekében. Nem tekint el a város az iskolatejtől, az
ellehetetlenült családokon való segítéstől és sok egyéb más kérdéstől. A város sajátságos
helyzetben van. A bevételi és a kiadási oldalon egyaránt vannak instabilitási kérdések.
Vannak átfutó tételek is, de van amit felhasznál a város. Ilyenek a városüzemeltetés, a
munkabérek és járulékok, adók megfizetése, különböző szociális juttatások, a közvilágítás, a
közszolgáltatás, a tömegközlekedés stb. A fürdő, színház, mozi, tömegközlekedés nem hoz
hasznot. Lehet, hogy az inkubátorházat nem fogják kibérelni, ezért a városnak kell kifizetni a
rezsit, a költségeket. A lehetőségek kihasználására meg van a hitelből biztosított forrás.
Minden korábban felvett hitelt pontosan tud fizetni a város. A tervezett bevételek felét a város
fejlesztésére kell fordítani, jelen esetben hiteltörlesztésre. Hitelt akkor szabad felvenni ha azt
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A helyi iparűzési adót nem a hivatal szedi be hanem az APEH, aki sok adót nem szed be
rendesen. Nem tudni, hogy mikor érkezik meg az a pénz amit nem a hivatal szed be. Nem
tudni mennyire lesz korrekt és ellenőrizhető ez az összeg. Azt sem lehet tudni, hogy hogyan
lehet majd méltányolni a gazdasági társaság problémáját fizetési halasztás ügyében.
Lényeges kérdés, hogy mennyi lesz a szociális kiadások összege 2010-ben. Mindent nem
szabad elkótyavetyélni a választási év kapcsán. Az összeg továbbra is forrásként szerepel és
kamatozik. Kamatstabilizáló banki tranzakcióba kell belépni, hogy a változó kamatlábak
kapcsán ne kerüljön az önkormányzat 5 év múlva sem nehéz helyzetbe. Szarvas város
költségvetése atipikus. Kéri, hogy senki ne döngesse a mellét ezzel kapcsolatban. Viták,
komoly munkák vannak a mögött, hogy a város pénzügyi helyzete stabil legyen. A
konfliktusokat idejében fel kell vállalni, a munkát időben el kell végezni ahhoz, hogy a város
intézményrendszere hatékonyan és gazdaságosan működjön. A rendszerben vannak
tartalékok, de nincsenek dugdosott vezetők.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Turisztikai
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a rendelettervezet első fordulós változatát. Az ülésen jelen volt a könyvvizsgáló, a belső ellenőr.
Mindketten áttekintették a rendelet-tervezetet. A belső ellenőr jelen volt az intézményi
egyeztetéseken is. Végig kísérhette azt a folyamatot, ahogy a költségvetési rendelet-tervezet
elkészül. A tárgyaláson minden intézmény vezetője, gazdasági vezetője jelen volt. Együtt
kerültek kialakításra azok a számok melyek a rendelet-tervezetbe bekerültek. A jogszabályi
előírásoknak megfelelően erről egyeztető jegyzőkönyv készült ami melléklete a rendelettervezetnek. A könyvvizsgáló elmondta, hogy a rendelet-tervezet megfelel a jogszabályi
előírásoknak, minden számát dokumentumok támasztják alá, így azt elfogadásra javasolja. A
belső ellenőr túl azon, hogy jelen volt az egyeztető tárgyalásokon, elkészítette az írásos
jelentését. Elmondta, hogy az egyeztetések rendben, megfelelően történtek. A költségvetési
rendelet-tervezet még nem a teljes számokat mutatja, hiszen vannak olyan sorok amelyek nem
az országos költségvetésen alapulnak. Itt elsősorban a kistérségre, a szociális régióra gondol.
Látszik, hogy ebbe még plusz összeg kerül majd mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.
Eddig nem volt szükség erre, ezért szerepel 2 mFt összeggel a tervezetben. A társulás most
dolgozza ki, hogy Szarvas városnak mennyivel kell hozzájárulni a szociális szféra
támogatásához. A koncepcióban megfogalmazottakhoz képest változás, hogy a gazdasági
társaságok év közbeni anyagi igényeire vonatkozóan tartalék képzésére került sor. Ez a
koncepcióhoz képest 5 mFt-al emeli az összeget. Ez nem azt jelenti, hogy automatikusan fel
kell használni. A költségvetési rendelet-tervezet még nem a végleges költségvetési törvényben
biztosított összeget tartalmazza. Ezért javasolja a bizottság ebben a formában elfogadni.
Amikor a számok ismertté válnak a második fordulós rendelet-tervezetbe beépítésre kerülnek.
A rendelet-tervezet első fordulós változatában nagyon jól megmutatkozik az önkormányzat
azon törekvése, hogy a kötvény elsősorban és kizárólagosan beruházások saját erejéhez
használható fel. A táblázatból is látszik, hogy a 2010. évre vonatkozóan már ismert, hogy 500
mFt-os saját erővel 2,5 milliárdos beruházási összeget lehet megvalósítani ami nagyon jó
arány. A költségvetésben a kötvény felhasználását illetően olyan megfogalmazás szerepel,
hogy kötelezettséggel terhelt. Ez azt jelenti, hogy a pályázatok benyújtásra kerültek, de nem
biztos, hogy nyertek. Igazán akkor lesz valós kötelezettség ha
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nyer a pályázat. Így látható, hogy mi az az összeg ami még hátra van és meddig lehet
nyújtózkodni. A tegnapi nap folyamán az intézmények vezetőinek, gazdasági vezetőinek nem
volt észrevétele, mindenki elfogadta és tudomásul vette azt a fő számot amely alapján a
költségvetéséből gazdálkodnia kell a 2010. évben. Elmondták, hogy a mostani ismereteik
szerint ezekből az összegekből ki tudnak jönni. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a
képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Javasolja a képviselőknek,
hogy a 13. sz. mellékletet tekintsék át. A koncepció úgy került elfogadásra, hogy abban az
esetben kerül sor működési hitel beépítésre, ha a tényszámok ismeretében a kiadásokhoz nem
elegendő a bevétel. Az első fordulós költségvetésben látszik, hogy az intézményektől elvont
összeg tartalékba került. A rendelet-tervezetben a 73 mFt-os működési hitel beépítésre került.
Ennek kamatai is megtervezésre kerültek. Ez nem azt jelenti, hogy minden áron fel is kell
venni. Ez azt mutatja, hogy a 2010. évben nagyon odafigyelve kell gazdálkodni és csak
azokra a dolgokra kell költeni amik a normál működési menethez elengedhetetlenek.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a könyvvizsgáló és a belső ellenőr véleményével
összhangban a rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Szarvas város 500 mFt-os hitele 2,5 milliárd forintnyi
beruházást generál. Ha nem vesz fel a város 500 mFt hitelt, akkor nem tud 2,5 milliárd
forintnyi beruházással gyarapodni. Az új épületeket nem kell felújítani, a régieket pedig nem
érte meg rendbe tenni. A szakorvosi rendelőnél feltétlenül meg kellett vásárolni egy gépet,
amit aztán a támogatásból levontak. Nem fordított pénzt a képviselő-testület azokra az
ingatlanokra ahol a felújítás tervbe volt véve. A gimnázium 4-5 éves, meg kell nézni mert
vannak apróbb hibák. Az önkormányzati vagyonnál nincs amortizáció és nem képez forrást,
tehát költségesíteni kellene. A jövő évi költségvetésben ezekre a feladatokra rezerválni kell
központi pénzt. Vannak olyan területek ahol bonyolult az állami finanszírozás megigénylése.
Vannak közgazdasági bizonytalanságai a költségvetésnek. Pontosításra van szükség mert még
nem érkeztek meg azok a mutatószámok mely alapján az állami finanszírozás megállapítható.
Amennyiben év közben csökken a csoportlétszám akkor a normatívát is vissza kell adni az
államnak. Nem vezet be a város semmilyen új szolgáltatást a város. Csak az kerül kifizetésre
ami kötelező. Nem is zár be semmit és nem is szüntet meg semmilyen szolgáltatást. Több
forrást nem biztosít a város sehová sem, csak annyit amennyi szükséges. Ami kötelező azt
határidőben ki kell fizetni. Az állami költségvetés több éves át nem gondolt költekezés
következménye. A város költségvetésének stabilitása nem a 2009. évi bölcsesség eredménye,
hanem jó pár év munkája benne van. A trendek nem lefelé haladnak hanem stabilitást
mutatnak. 2003-ban a város költségvetésében fél milliárd működési hiány volt. Most a
működés pótlására 70 mFt kellhet. Ez nem azt jelenti, hogy fel is kell venni ezt az összeget.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadta a
rendelet-tervezetet. Szarvas város gazdálkodása stabil, kiszámítható lesz az elhangzott
megjegyzésekkel. Szarvas város költségvetése atipikusnak nevezhető. Valóban sok éve
dolgozik a képviselő-testület azon, hogy ilyen költségvetésről lehessen beszélni. Szarvas
városnál nagyobb lakosságszámú városok is megtehették volna ezeket a lépéseket. A
polgármester úr az országról azt nyilatkozta, hogy ez az év ami megalapozza a jövő évi
költségvetést, a kormány részéről munkanélküliséget, a reménytelenséget, megosztottságot,
korrupciót, csődöt akasztott az ország karácsonyfája alá. Két hete azt nyilatkozta, hogy csak a
kormányváltás hozhat megoldást az önkormányzatok szorító gondjaira. Ez nyilván politikai
megjegyzés. A polgármester úr országgyűlési képviselőként teszi ezt.
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Ebben az évben 3 milliárd 115 mFt érkezett a városba. Gyomaendrődre ennek pontosan a fele,
az egész körzetbe 7 milliárd forint. Egy dolog a politika, a szerepjáték. Amit jól csinálunk azt
el kell ismerni.
Sok éves álom az új tűzoltó laktanya. Szarvas város sokadik pályázata sikeres, ezt napokon
belül nyilvánosságra hozzák. Oktatási, egészségügyi beruházásban, utak, csapadékvíz
elvezetés, kerékpárút tekintetében előre fog lépni a város.
A költségvetés tervezetet a bizonytalansági tényezőkkel stabilnak tartja. A város polgárai
hihetnek abban, hogy gondos gazda módjára tervezte meg a költségvetést a város testülete.
Néhány bizonytalansági ponttal együtt kezelhető a rendelet-tervezet. Egyetért azzal, hogy
nincs joga senkinek elvenni azt a lehetőséget, hogy a közszolgáltatások színvonalán javítson a
város. A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Az intézmények természetesen
érzik a szorítást. A 14. sz. bejelentés összefügg azzal, hogy a városban gondos gazdálkodás
folyik, az intézményekben minden bér kifizetésre kerül, minden vállalt feladatra
rendelkezésre állt a forrás. A gazdálkodás kiegyensúlyozott és felelős volt, ez látszik a jövő
évi tervezeten is.
Babák Mihály polgármester: Úgy gondolja igyekezett külön választani a polgármesteri
beosztást és a politikusi felelősséget is. Békés megyében nemcsak Szarvas város van, hanem
nagyon sok kistelepülés. Ott a jelenlegi pénzügyi állapot komoly traumákat jelent.
Egzisztenciák mennek rá, mert a feszültségeket önmaguk nem tudják megoldani. Nem minden
nap csatlakozik az ország az Unióhoz, nem minden nap van lehetőség felzárkózni. Fejlődik
Románia, Szlovákia, Csehország is. A döntés azzal jár, hogy lehetőség van pályázni. Nem
szokott hazudni. Nem hiszi, hogy Békésszentandrás 1 milliárd forintos kötvényt tud
kibocsátani, mert nem tudná miből visszafizetni. Vannak települések akik kevesebb gonddal
küszködnek és néha a politika fel is használja ezt összeugrasztásként. Szarvas egy közepes kis
város ahol vannak esélyek és lehetőségek. Ma egyéni tragédiák vannak. Aki nem tudja a
villanyszámlát kifizetni azt nem teszi boldoggá, hogy a Fő téri iskolát felújítja a város. Nem
tud örülni annak, hogy játszótérre pályázik a város. Nem tudja elfeledni azt a feszültséget,
hogy megélhetési gondja van. Az egyéni emberek szintjén is értékelni kell a pénzügyi
helyzetet és az ország válságos állapotát. Egyszerre vannak jelen az emberi tragédiák, a
kistelepülések pénzügyi gondjai és az, hogy Budapesten metrót, autópályát építenek, Szarvas
pedig iskolát újít fel. Ezek egymás mellett lévő nagy ellentmondások. A beruházás nem
egyenlő azzal, hogy az intézményben ki tudják fizetni a munkabért. Nem mindenkinek adatik
meg az a lehetőség, hogy az iskolát felújítsa. A mai világ tele van ellentmondásokkal. Nem
tudja elfogadni a város könnyű helyzetére való utalásokat, hiszen Szarvas város is hitelt vett
fel a fejlesztésekhez. Van ahol kénytelenek a felvett hitelt elműködni. Korábban elmondta,
hogy nem szüntet meg semmit a város. Nem Babák Mihály hazudik, hanem arról van szó,
hogy ha egy osztállyal kevesebb indul, vagy kevesebb lesz a szociális ellátásban az
igénybevétel akkor ott el kell küldeni intézményi dolgozót. Ha nem lesz szükség 20 fő házi
szociális gondozóra csak 10 főre, akkor annyit fog a város alkalmazni. Ha az adóhatóságnál
az APEH szedi be az adót, el kell gondolkodni azon, hogy a Városházáról is el kell küldeni
egy főt.
Földesi Zoltán és Gombár Györgyné képviselők távoznak az ülésteremből, 14 képviselő
van jelen.
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Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. Személy szerint jelen volt az intézményekkel való egyeztetésen. A bizottság 6
jelenlévő tagja 6 igen szavazattal elfogadta a rendelet-tervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag elfogadásra javasolta.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottságnak a rendelet-tervezethez kapcsolódó
javaslata a kiosztott anyagban található. A civil szervezetek pályázatainak elbírálása során is
indítványozta a bizottság közös támogatási alap létrehozását. Most időszerűvé vált a
költségvetés tárgyalásakor. Elsődlegesen célszerűségi szempontok indokolják ezt. A
sportalap, az ifjúsági alap és a civil alap pályázatainak bírálatakor sokszoros átfedések
vannak, szétaprózódnak a pénzek. Célszerűbb lenne egységes támogatási alap létrehozása.
Átcsoportosítási lehetőségek is adódnának, valamint szélesebb körű döntés születhetne.
Amennyiben a képviselő-testület támogatja ezt, úgy további lépésekre van szükség amiket a
költségvetési rendelet elfogadása előtt meg kell tenni.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja. A bizottság tudomásul vette, hogy soha nem látott mélypontra került a
sporttámogatás. Belső átcsoportosításokkal megpróbálják megoldani a 2010. évet. Dr. Molnár
Mihály képviselő javaslatáról a képviselő-testület majd dönt.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és támogatta. A
bizottság kérése volt a költségvetési koncepció tárgyalása kapcsán, hogy a város területén
működő kistérségi szociális intézménynél látni szeretné, hogy mit eredményez a normatíva
csökkenés. Ennek következményeit még nem lehet látni. Az intézmények számára nagyon
nehéz időszak várható, különösen a szociális területen tevékenykedő intézményeket érinti,
hiszen vannak olyan feladatok ahol 50%-os forrás elvonás, normatíva csökkenés is fellép.
Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az Ügyrendi Bizottság
módosító javaslatának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosító javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egységes támogatási alapot hoz létre az ifjúsági és
sportfeladatokra, továbbá a civil szervezetek támogatására, mely felosztásáról az Ifjúsági és
Sportbizottság és az Ügyrendi Bizottság együttes ülésen dönt.
Utasítja a bizottságokat az új pályázati feltételek meghatározására.
Utasítja a polgármestert és jegyzőt, hogy a 2010. januári testületi ülésre fentieknek
megfelelően készítse elő Szarvas Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(II.23.) rendeletének és a sportról szóló
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11/2004.(III.19.) rendeletének módosítását, továbbá a 2010. évi költségvetésről szóló
rendelet-tervezetet.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. január 21.”
Lázár Zsolt képviselő: Megkérdezi, van-e lehetőség arra, hogy később döntsön erről a
képviselő-testület?
Dr. Melis János jegyző: Nincs lehetőség, mivel februárra a költségvetési rendeletet meg kell
alkotni. Lehet gondolkodni rajta, esetleg rendkívüli ülésen újra lehet tárgyalni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az Ügyrendi Bizottság módosító indítványát szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az Ügyrendi Bizottság módosító javaslatát
4 igen szavazattal, 2 tartózkodás, 8 ellenvélemény mellett nem támogatják.
Kiszely Mihály alpolgármester: A 2010. évi költségvetési rendelet-tervezet I. fordulóban
történő elfogadását és annak közmeghallgatásra bocsátását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
667/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi költségvetési
rendelet-tervezet I. fordulóra készített anyagát közmeghallgatási vitára
alkalmasnak tartja és elfogadja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testületi ülésen és a
közmeghallgatáson elhangzottak alapján a költségvetési rendeletet végleges
formában készítse elő és terjessze be a képviselő-testület januári ülésére.
Határidő:
2010. január 21.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester, Dankó Pál és Lohr Gyula képviselők távoznak az
ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat 38/2009.(XII.18.) rendelete a 2009. évi
költségvetésről szóló 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról – tervezet –
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
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Dr. Melis János jegyző: A költségvetési rendelet módosítás 324.136 eFt összegű. E
módosítás következtében a költségvetés fő összege 7.346.466 eFt összegre emelkedik.
A változáson belül néhány jelentősebb volumenű bevételi sor: Saját működési bevétel
139.628 eFt összeggel nő, ezen belül is a kamat bevétel 40.000 eFt, a fordított áfa bevétele
91.996 eFt.
Az állami támogatás összege 132.736 eFt összeggel emelkedik, ebből csak a jelentősebb tételt
kiemelve a szociális támogatás 74.176 eFt, fejlesztési támogatás 49.621 eFt.
Jelentősebb még a felhalmozási és tőkejellegű bevétel változás 24.623 eFt összeggel. Itt az
Államkötvény ez évi bevétele és a vagyonértékesítés került be a rendeletbe.
A kiadásoknál a működési kiadások összege 232.487 eFt, a felhalmozási kiadások összege
91.649 eFt összeggel változott. A működési kiadásoknál a dologi kiadások és a
szociálpolitikai támogatás emelkedett jelentősebben. A dologi változáson belül 91.996 eFt
összegű a fordított áfa.
A rendelet módosítás során a működési kiadások előirányzata 2.966.887 eFt. A felhalmozási
kiadások 4.277.712 eFt összegre módosul.
A rendelet-tervezet továbbra sem tartalmaz hitelfelvételi előirányzatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: A könyvvizsgáló véleményének utolsó sora a következő:
„Javaslom a módosított költségvetési előirányzat elfogadását.”
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai
Bizottság, a Népjóléti Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a 2009. évi
rendelet módosítást és elfogadásra javasolja. Tényszámokon és kötelező módosításokon,
képviselő-testületi döntéseken alapul.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a módosítást.
Elfogadta és elfogadásra javasolja. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy azoknál a
projekteknél ahol személyi jellegű juttatás is szerepel, jövőre csökkennek a járulék terhek,
viszont a projekt össz költségvetése nem változik. A bizottság kérte az ezzel foglalkozó
munkatársakat, hogy amennyiben lehetséges a támogató szervezeteknél, irányító hatóságoknál
el kell érni, hogy szerződés módosításával az összeg a projekt beruházási részét növelje.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadásra javasolja.
Dankó Pál képviselő visszatér, Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 11
képviselő van jelen.
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Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 38/2009.(XII.18.) rendeletét a 2009. évi költségvetésről
szóló 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a helyi iparűzési
adóról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tasy József csoportvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tasy József csoportvezető: Új iparűzési adóról szóló rendelet került a képviselő-testület elé,
mivel 2010. január 1-től az iparűzési adóval kapcsolatos eljárási szabályok megváltoznak. Az
állami adóhatósághoz kerül a bevallási és beszedési kötelezettség. Az Alkotmánybíróság
határozata alapján a helyi rendelet vagy teljes egészében tartalmazza a törvény általi
rendelkezéseket vagy csak az adó mértéke, a kedvezmények és mentességek szerepelnek
benne. Az új rendelet-tervezet a képviselő-testület hatáskörébe tartozó rendelkezéseket
tartalmazza. A helyi adó bevezetése, a mentesség és az adómérték szerepel benne. Technikai
változtatásról van szó.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Művelődési és
Oktatási Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a rendelet-tervezetet
megtárgyalta. A bizottság 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal elfogadásra javasolja.
Elhangzott a bizottsági ülésen, hogy a „helyi” szót el lehet hagyni, hiszen központi
beszedésről, központi visszaosztásról van szó. A mértékén kívül más nem mondható helyinek.
A következő években a költségvetés tervezésénél ez nehézségeket fog okozni. A
vállalkozások működésében is akadályt, gondot jelenthet.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
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Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet-tervezetet.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet-tervezetet.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: A helyi iparűzési adóról szóló rendelet-tervezetet
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 39/2009.(XII.18.) rendeletét a helyi iparűzési adóról

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.)
idegenforgalmi adóról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző

rendelete

az

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tasy József csoportvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tasy József csoportvezető: Az idegenforgalmi adóról is új rendelet készült. A rendelettervezet a képviselő-testület kompetenciáit tartalmazza.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, az
Ifjúsági és Sportbizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet-tervezet elfogadását.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
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Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet. Sajnálatos módon a beérkező idegenforgalmi adót a kormány most már csak 1,-Ftal támogatja. Eddig 2 forintot tettek minden adóforinthoz. Így jelentős, kb. 5 mFt összegtől
esik el a város.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet-tervezetet.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az idegenforgalmi adóról szóló rendelet-tervezetet
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen
szavazattal,egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 40/2009.(XII.18.) rendeletét az idegenforgalmi adóról

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat
építményadóról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző

…/2009.(XII.18.)

rendelete

az

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tasy József csoportvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tasy József csoportvezető: Az építményadóról új rendelet készült. Technikai módosításról
van szó.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, az
Ifjúsági és Sportbizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta.
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Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az építményadóról szóló rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
a Szarvasi Önkormányzat 41/2009.(XII.18.) rendeletét az építményadóról

Kiszely Mihály alpolgármester és Giricz Katalin képviselők távoznak az ülésteremből,
12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A tűzoltóság állami közfeladat, melynek feltételei Szarvason
nem biztosítottak. 8 éve próbálja a város elérni, hogy megfelelő körülmények közé kerüljön a
Tűzoltóság. Örül a beruházásnak, de állami feladatról van szó amihez egy döntés kapcsán
20% önerőt kell biztosítani. A Tűzoltóság nemcsak Szarvas várost érinti hanem a környező
településeket is.
A TISZK 1.200 mFt-os pályázatát a bíráló bizottság támogatásra érdemesnek ítélte, de az
összpontszám alapján forráshiány miatt elutasította. Negyed milliárd forintot kapott a város
arra, hogy kialakítsa a TISZK-et szakmailag. Az ehhez szükséges fejlesztést pedig elutasítják.
Emberek dolgoznak rajta, településeket beszéltek rá. Amikor a tárgyi feltételeket biztosítani
kell pályázat útján akkor pedig elutasítják forráshiány miatt. Mi lesz a 900 gyermekkel az új
szabályok szerint? A törvény azt mondja, hogy úgy lehet pénzt beszedni a cégektől ha
TISZK-et alakítanak. Így a szakképzés bajba került. Volt pénz arra, hogy létrejöjjön a TISZK,
de nincs forrás a beruházásra. Ez őrjítő, 900 szarvasi gyereket érint. A város ingatlant
vásárolt, tervezési költséget fizetett. Valaki felelőtlenül bánik az ország pénzével. Nem
számolták ki, hogy mennyi fejlesztési forrásra van szükség? Nem mehetnek mesterekhez a
tanulók, tanműhelyeket kell csinálni. Meg kell próbálni újra benyújtani a pályázatot. Nagy
nehezen sikerült összehozni a gyereklétszámot, mert a politika ebbe is beleszólt.
Kiszely Mihály alpolgármester visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a
közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.)
rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A képviselő-testület novemberben tárgyalta a rendelet
módosítását. Akkor a szolgáltató, a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. díjtétel emelést javasolt
10%-ban két tételnél. A Kft. áttekintette e területen bevételeit és kiadásait és azzal a
javaslattal élt, hogy a jelenleg felhasználható közel 1,5 millió forint ellenében nem kívánja a
díjtétel emelést. A lakosságra további terheket nem rónának. A jelenlegi tervezet díjtétel
emelést nem tartalmaz. A hatályos rendeletben is szerepel a vendéglátó egységek előkertjének
mentessége amennyiben az esztétikusan került kialakításra. A hatályos rendeletben szerepel
az üzlet előtti közterület is amennyiben esztétikusan került kialakításra. Ennek eljárási
szabályai nem voltak teljes körűek. A módosítás arról szól, hogy ezek továbbra is mentesek
maradjanak, viszont a tulajdonosi hozzájárulással egyidejűleg döntsön a képviselő-testület a
mentesség tekintetében. Ezt követően az eddigi gyakorlathoz hasonlóan a KOMÉP Kft. köt
szerződést a kérelmezővel. Fontos eljárási szabály került beépítésre azzal, hogy a
kérelmezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy a közterületet, előkertet folyamatosan rendben
tartja. A bizottságok megtárgyalták a rendelet-tervezetet. Az elhangzott vélemények alapján
A.), B.), C.) változat került kiadásra. Két bizottság a mentességet támogatja. Az Ügyrendi
Bizottság kezdettől fogva nem támogatta a mentességet. Ez a mentesség már évek óta
szerepel. Ennek megfelelően is elkészítésre került a rendelet módosítás. Díjtételről nem
rendelkezik a tervezet, a mentesség szabályai beépítésre kerültek az üzlet előtti közterülettel
kiegészítve.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság
valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a rendelettervezetet. A „C” változatot a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökével kezdeményezte. A
bizottság mai ülésén megtárgyalta és támogatta. Ne csak a vendéglátó ipari előkert, hanem
bármilyen üzlet előtti közterület is élvezzen mentességet ha esztétikusan kerül kialakításra.
Nyugat-Európában is az valósul meg, hogy a városokban a cégek, vállalkozások által használt
közterületeket maguk a cégek, vállalkozások gondozzák. A város költségvetését tekintve
költségcsökkentő tényező lehet. A bizottság a kiterjesztett változatot támogatta.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyetértett a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményével.
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Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
a rendelet-tervezetet. Kifogás merült fel azzal kapcsolatban, hogy a vendéglátó ipari
létesítmények előtti előkert kedvezményt élvezzen. Közös nevezőre kell hozni, ki lehet
terjeszteni a többi üzlet előtti közterület mentességérére is.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság ülésén hosszas polémia alakult ki a
rendelet-tervezettel kapcsolatban. A korábbi ülésen is az volt a vélemény, hogy nem
támogatnák azt, hogy vendéglátó ipari egységek előkert létesítése címén mindenféle
ingyenességben részesüljenek és ne kelljen nekik közterület használati díjat fizetni. Az
alapvető indok az volt, hogy egyértelműen bevétel szerzési célra irányul egy vendéglátó ipari
előkert. Jelentősen megnöveli a bevételeket. Éppen ezért célszerűtlen kedvezményt adni.
Felmerült az a variáció is, hogy a rendelet egyeseket előnybe helyez más szakmák
képviselőivel szemben. Ha valaki létesít egy szép portát, rendezi maga előtt a közterületet
mert padot szeretne elhelyezni, akkor annak fizetni kell, de a vendéglátó egységnek nem. A
bizottság javaslata szerint megszüntetésre kerülne a vendéglátó ipari előkertek mentessége a
közterület használati díj fizetése alól. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság javaslata kiterjeszti ezt az ingyenességet az Ügyrendi Bizottság által
sérelmezettekre is, az üzletek tulajdonosaira, bérlőire amennyiben hasonlóan kialakítják az
üzlet előtti területet. Ez igazságosabb mint a korábbi szabályozás, de nem szüntet meg
bizonyos fonákságokat. Ismeretei szerint 2 olyan vendéglátó ipari egység van amelyik az
önkormányzathoz fordult előkert kialakítása ügyében 2000 előtt. Az ingyenességet a 2000ben életbe lépett önkormányzati rendelet állapította meg. A rendeletben nincs olyan kitétel,
hogy a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, így elméletileg nincs Szarvason olyan
vendéglátó ipari egység amelyik érvényesíthetné ezt az ingyenességet. Amennyiben a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság együttes
javaslata kerül elfogadásra akkor konzerválásra kerülne ez a helyzet. A szabályozás a
jelenleginél igazságosabb de van bizonyos „defektje. Az igényesen kialakított alkalmi
előkertekről kiadásra került egy lista. Nem emlékszik arra, hogy a képviselő-testület elé került
volna 2000. után olyan kérelem, hogy az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulást adjon ki. A
bizottság javasolja a vendéglátó ipari előkertek mentességének megszüntetését. Az együttes
bizottsági javaslat is támogatható.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
kiterjesztésre vonatkozó javaslatával egyetért. A Turisztikai Bizottság abból a szempontból is
mérlegelt, hogy szeretné ha a város valóban jól nézne ki. A várost még vonzóbbá lehetne
tenni a mentesség kiterjesztésével. Ösztönözné a vállalkozókat és magánszemélyeket arra,
hogy rendben tartsák az előkerteket, a bejáróikat. A bizottság a kiterjesztés mellett foglal
állást.
Kozák Imréné és Giricz Katalin képviselők visszatérnek az ülésterembe, 14 képviselő
van jelen.
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Babák Mihály polgármester: Szarvas város területe a város 18000 polgárának tulajdona, a
köz vagyona. A közterület használatát szabályozni kell. Vannak idegenforgalmi és
gazdasággal kapcsolatos szempontok is. Ha valaki a közterületen beruház, dönthet a
képviselő-testület róla és megkaphatja a mentességet. Így volt ez a Művelődési Központ előtt
is. Szarvasi és nem szarvasi polgár is kiül a teraszra és jól érzi magát. A város köztereit is
használni kell. Ez vonatkozik a játszótérre, a pihenőparkra, a sportpályára és a vendéglátó
helyre is. Nem a tulajdonos ül ki oda, hanem a vendég és a szarvasi. Azt kell nézni, hogy mi
jó az embereknek. Ha valaki a közterületen beruház, az invesztíciót értékeli a képviselőtestület. Vannak alkalmi kitelepülések amikor közterület foglalást kell fizetni. Az Integrál Zrt.
beruházott a Művelődési Központ előtt amit szeretnek az emberek. Kérte, hogy a szökőkutat
is működtessék. Rendbe tették és működtetik, nincs vele gondja a városnak. Vannak dolgok
amikkel a város javát kell szolgálni és nem szögletes jogi, pénzügyi szemlélettel kell
irányítani.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, Lohr Gyula képviselő távozik az
ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az előkertek nem azért létesülnek elsődlegesen, hogy Szarvas
szebb legyen, hanem azért hogy a vendég betérjen. Nincs olyan üzlethelyiség jelenleg ahol a
vendég a nyári melegben szívesen ülne egy büdös, füstös, meleg helyiségben. Kurrensebb ha
valakik kiülhetnek az előkertbe, az utcára. Eddig is hatályban volt és ezután is hatályban
lenne, hogy az önkormányzattól engedélyt kellene ahhoz kérni, hogy valaki előkertet
létesíthessen. Ha valaki a közterületről bevételt akar szerezni akkor ruházzon be úgy, hogy az
a város képét javítsa. Ebben nincs ellentmondás. Fel van sorolva 15 olyan előkert amit
nyaranta használnak. 2580,-Ft folyt be ebben az évben az előkertek használatából. Ez azt
jelenti, hogy 3 m2 egy havi bérleti díja. Állandóan arról van szó, hogy milyen nehéz
helyzetben van az önkormányzat, mire nem jut. Nem lehet kivételt tenni akkor amikor ebből
bevétel származhat. Ezek a létesítmények úgy mentesülnek a díjfizetés alól, hogy az
önkormányzat nem is adott engedélyt számukra. Nincs olyan vendéglátó ipari egység
Szarvason amelyik előkertje mentes lenne a díjfizetés alól. A vendéglátó egységek jó része
rendelkezik belső udvarral ahol ki tudja alakítani a kerthelyiséget. Ha az utcára akar
kitelepülni akkor fizessen. Az Árpád melletti könyvsátor keményen fizeti a bérleti díjat.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület bármikor adhat városérdekből
mentességet. A Művelődési Központ előtti beruházás is volt a képviselő-testület előtt. Aki
invesztált azzal nem kellene kitolni - 10-12 ügyről van szó.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Ezek az eljárási szabályok eddig a hatályos rendeletben
nem voltak benne. Most 6 bekezdésen keresztül taglalja a tervezet, hogy mi a feladata a
kérelmezőnek, hogy a tulajdonosi hozzájárulással együtt milyen kérelmet kell benyújtani. Ezt
véleményezi a főépítész, a Város- és Környezetvédő Egyesület és ezt követően kerül egyedi
döntésként a képviselő-testület elé.

- 23 -

Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság ülésén is felmerültek ezek a problémák. A
mentesség elfogadását javasolja, hiszen azzal, hogy egy vendéglátó helyre valaki le tud ülni,
vagy több vendég megy oda, az az adóbevételeknél realizálódik.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A jelenleg hatályos rendelet a következőket mondja ki:
„Építési engedély köteles építmény elhelyezéséhez, valamint nem építési engedélyhez kötött,
de a közterület megbontását és megváltoztatását igénylő közterület-használatához, - kivéve
kerékpártároló elhelyezése – a Képviselő-testület meghatározott időtartamra szóló egyedi
tulajdonosi (írásbeli) hozzájárulása szükséges, melyet a képviselő-testület nevében a
polgármester ír alá.”
A 12.§ (2) bekezdés c.) pontja a következő: „vendéglátó-ipari előkert és az üzlet előtti
közterület használata esetén a főépítésszel előzetesen véleményeztetett helyszínrajzot (a
közvetlen található létesítmények, növényzet és berendezések feltüntetésével) és az 5.§-ban
előírt tulajdonosi hozzájárulást kell mellékelni.”
A használati díj fizetése alóli mentesség: „vendéglátó-ipari előkert használatára, ha az előkert
– a főépítésszel és a Szarvasi Város és Környezetvédő Egyesülettel egyeztetett és tulajdonosi
hozzájárulással – igényes kialakítással készül, díszburkolat, díszvilágítás, élő növényzet, kerti
bútor, és a vállalkozó folyamatos fenntartását és karbantartását vállalják. Nem kell róla
dönteni az önkormányzatnak, abszolút mentesség illeti meg. Nem igaz, hogy ez jelenleg nincs
szabályozva.
Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri Dr. Molnár Mihály képviselőt javítsa ki a rendelettervezetet az Ügyrendi Bizottság és tegye rendbe. Semmi kifogást nem lát a rendelettervezetben. Nehezen használható az a demagógia, hogy kit kivel szemben hoz előnybe a
rendelet. A köz érdekét kell szem előtt tartani. Vannak rendkívüli események amire általános,
generális szabály kell. Régen még akkor is fizetni kellett ha egy néni az ABC mellett árult egy
csokor virágot. Többe került, hogy valaki kimenjen és beszedje mint a díj. Vannak dolgok
amiken rugalmasan át kell lépni. A város fejlődik de nem szórja a pénzt. Nem tart 20 emberrel
többet az intézményekben és a hivatalokban.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az előterjesztéshez volt az Ügyrendi Bizottságnak, a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottságnak és a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságnak egy-egy
javaslata. Ismertette a bizottság véleményét. Lehet szavazni. Ha a képviselő-testület elfogadja
akkor döntött a többség.
Babák Mihály polgármester: Nagyobb progressziót vár el ebben a kérdésben az Ügyrendi
Bizottságtól. Figyelembe kell venni a gazdasági szempontokat is.
Dernovics László képviselő: Valóban van olyan dolog amire nincs annyi pénz amennyi
kellene. A Közútkezelő Kht. 15 eFt-ot kér azért, hogy megtervezzen egy bejárót az árkon
keresztül.
Babák Mihály polgármester: Az nem városi közterület, a magyar állam tulajdona.
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Különböző szakhatóságoknak nagyon sok pénzt fizet ki a város különböző hozzájárulásokért,
engedélyekért. Nincs olyan város, ahol mindenre futja. A város pénzügyeinél is úgy van mint
otthon. Meg kell nézni, hogy hogyan lehet jobban, olcsóbban megoldani az adott feladatot.
Dr. Melis János jegyző: Minden probléma megoldásának az a lényege, hogy a gondot
felismerjék. Polgármester úr a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén megfogalmazta
világos, pontos iránymutatását. Akkor megértette, hogy mi ennek a napirendnek a lényege.
Lehet szidni egymást, a bizottságok szembe feszülhetnek egymással.
Babák Mihály polgármester: Most a ciklus végén lett fontos, hogy ebben rendet tegyünk.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A polgármester úr által is képviselt országgyűlés négy
naponként módosít törvényeket. Minek ülnek ott? A képviselők egyszerű földi halandók nem
isten kiválasztottai.
Babák Mihály polgármester: Nem az országgyűlést képviseli hanem Békés megyét,
ahonnan mandátumot kapott. Nem hiszi, hogy felelős lenne azért, mert van egy hatalom aki
azt csinál amit akar. Ez a politika síkja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Elhangzott, hogy lehetett volna korábban is módosítani. Most
vált aktuálissá.
Babák Mihály polgármester: Illik dolgozni a bizottságban hasznos és konkrét javaslatokkal.
Dr. Molnár Mihály olyan dolgokat kér számon amikért tudja, hogy nem felel. Jogász, tudnia
kellene, hogy nem a parlamentet képviseli itt hanem polgármester.
Hodálik Pál képviselő: Ami papírt és nyomdafestéket erre rákölt a hivatal, az többe kerül
mint amennyi bevétel származott ebből ebben az évben.
Dankó Pál képviselő: Az előkertek mentessége nem annyira érdekli. Egy igényesen
kialakított előkert szebbé teszi a várost, az utcát. A KOMÉP Kft. által kiadott táblázatban a
közterület használati díjakból befolyt összegeknél építőanyag tárolásból 10 hónap alatt 30 eFt
jött be. A díjtételeket megvizsgálva ez azt jelenti, hogy havi 15 m2-re fizet valaki. Az építési
törmeléknél 100 nap 1 m2. Akkor miről beszélünk? A város tele van építési törmelékkel
sokszor napokig, hetekig kell kerülgetni. Ez senkit nem zavar? Ezt kellene jobban ellenőrizni,
így bevételre is szert lehetne tenni.
Babák Mihály polgármester: Nem annyira a bevétel fontos, inkább a rend.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A KOMÉP Kft. végzi munkáját. Az építőanyagok utcán
való tárolásával kapcsolatban valóban gondok vannak.
Dr. Melis János jegyző: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztés A.) változatát
kiegészíteni javasolja oly módon, hogy a mentesség köre az üzlet előtti közterület használatra
is terjedjen ki. Erről szól a „C” változat.
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Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság által támogatott „C” változatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett – eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 42/2009.(XII.18.) rendeletét a közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról valamint a közterület
használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) rendelet módosításáról

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …./2009.(XII.18.) rendelete a szociális
igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
6/2009.(II.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Mikó László osztályvezető helyettest a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Mikó László osztályvezető helyettes: A rendelet módosítás legfőbb indoka a szociális
törvény változása, illetve a felsőbb szintű szociális jogszabályok változása. A helyi rendeletet
ezekkel a jogszabályokkal összhangba kell hozni. A 2010. január 1-től hatályba lépő
módosításnak is ez a fő jellemzője. A Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
Kecskeméti Kirendeltsége megjelentetett egy szakmai tanulmányt amely a régió
önkormányzatai szociális rendeleteinek hibáiról szól. Mivel ez Szarvas város rendeletét is
érinti, így néhány helyen pontosításra került sor. Egy éve lépett hatályba a rendelet. Az eltelt
időszak alatt volt néhány konkrét jogalkalmazói tapasztalat melyekkel kapcsolatban
módosítás került beterjesztésre. Legfontosabb az átmeneti segélyezés rendszere melyben
lényegi változás nem történne, de minimális 5% emelést javasol a tervezet. A temetési
segélyeknél a meglévő két kategóriát egy kategóriává vonja össze a rendelet-tervezet. A
rendelet módosításakor a hivatal figyelemmel volt az állami költségvetésre, illetve a városi
költségvetési koncepcióra is. Az előzetes számítások elvégzésekor áttekintésre került, hogy az
összeg megfelel-e a költségvetési koncepcióban szereplő összegnek.
Hodálik Pál és Galambos Imre képviselők távoznak az ülésteremből, 12 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és előterjesztés
szerint elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 43/2009.(XII.18.) rendeletét a szociális igazgatásról és
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2009.(II.20.) rendelet
módosításáról

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló
többször módosított 11/2007.(IV.27.) rendelet módosítására – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A képviselő-testület 2009. októberében döntött arról,
hogy a jelenleg meglévő 4 tanyagondnoki körzet mellett újabb 5. tanyagondnoki körzetet is
kialakít ahol 2010. január 1-jétől indulhat meg a tanyagondnoki szolgáltatás. A döntés
magával vonta azt is, hogy 2010. január 1-jéig a jelenlegi körzet struktúrát felül kell vizsgálni.
Ez a felülvizsgálat megtörtént, így került a képviselő-testület elé a rendelet-tervezet. A körzet
struktúra kialakításába be lett vonva valamennyi olyan szolgáltatót illetve intézményt aki
tanyagondnoki szolgáltatást működtet Szarvas város külterületén. A körzetek oly módon
bővültek ki, hogy korábban Szarvas város külterületének csak mintegy 60%-a volt lefedve
tanyagondnoki szolgáltatással. Ez 2010. január 1-jétől az új körzet struktúra értelmében
majdnem 100%-os lesz. A 2012 főt számláló külterületi lakosságból mindösszesen 12 fő
marad a jelenlegi körzeteken kívül. Ezek a személyek sem maradnak ellátás nélkül. A város
területén működő szociális szolgáltatók, illetve intézmények un. egyéb ellátás keretében
szabad kapacitásuk terhére gondoskodnak ezekről a személyekről is. A rendelet mellékletében
található a tanyagondnoki körzetek felosztása illetve azok körzethatárai.
Babák Mihály polgármester, Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, Hodálik
Pál képviselő visszatér, 11 képviselő van jelen.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelettervezetet.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben
szavazásra bocsátja.

szereplő

rendelet-tervezetet

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 44/2009.(XII.18.) rendeletét a személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról valamint a térítési díjakról szóló többször módosított
11/2007.(IV.27.) rendelet módosítására

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat 45/2009.(XII.18.) rendelete a Szarvas Város
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
többször módosított 7/2007.(III.23.) rendeletének módosítására –
tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Technikai módosításról van szó. Az egyik a
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettséggel járó munkakörök SZMSZ-ben való feltüntetését
érinti. Az önkormányzat által alapított közalapítványok kuratóriumi elnökeinek az
önkormányzati SZMSZ-ben való feltüntetése a hatályos jogszabályok értelmében nem
indokolt. A táblázatból kikerülnek ezek a tisztségek. A képviselő-testület által átruházott
hatáskörökhöz kapcsolódik a további módosítás. Teljes egészében a jogszabályok miatti
aktualizálásról van szó. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és az Ifjúsági és
Sportbizottság is kiegészítéssel élt melyek a kiegészített indokolásban olvashatók.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.

- 28 -

Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a módosító javaslattal
elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő. A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
támogatta a rendelet-tervezetet.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben
szavazásra bocsátja.

szereplő

rendelet-tervezetet

Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A szarvasi Önkormányzat 45/2008.(XII.18.) rendeletét a Szarvas Város
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 7/2007.(III.23.) rendelet módosítására

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 10.) napirendi pont megtárgyalását.
10.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(XII.18.) rendelete az önkormányzat
elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: Jelen rendelet-tervezet másodszor kerül a
képviselő-testület elé. A tervezetbe beépítésre kerültek a novemberi testületi ülésen és a
bizottsági üléseken elhangzott javaslatok. Az önkormányzat által adományozható
elismeréseket jelenleg két rendelet szabályozza Szarvason. A rendelet-tervezet egységes
szerkezetbe foglalta a két rendelet szabályait. A meglévő elismerések mellé négy újat vezetett
be –„Szarvas Város Ifjú Tehetsége”, „Szarvas Város Kulturális Életéért Díj”, „Szociális
Tevékenységért Díj”, „Szarvas Város Turizmusáért Díj”. A kitüntetések közül jogszabály
alapján csak a díjakkal jár pénzjutalom. Ennek összegét 100 eFt-ban határozza meg a
rendelet-tervezet ami az SZJA szerint adóköteles.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a
Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság hosszasan tárgyalta a rendelettervezetet és többségében elfogadásra javasolta.
Kezd komolytalanná válni a rendelet, egyre inkább szétfolyik. Személyes véleménye, hogy
egy kitüntetésnek legyen rangja, méltósága. Érezze az illető a megbecsülést, a
kiválasztottságot, hogy őt egy közösség méltónak találta a kitüntetésre. Úgy indult, hogy 2 díj
adható, most 5-nél tart a tervezet. Továbbra is 100 eFt lenne adható a díjakkal ami évente
minimum 4 mFt-ba kerülne a városnak. Lehetséges, hogy nem kerül mind kiosztásra, de eddig
nem volt még olyan kitüntetési javaslat amit a képviselő-testület visszautasított volna. A
beérkezett javaslatokat a képviselő-testület általában el is fogadta. A Sportbizottság
ragaszkodik labdajátékok esetén a szövetség által kiírt versenyeken elért I-III. helyezettek „Év
sportolója” díjához. Adott esetben ha a Szarvasi Előre a megye III. B. csoportjában a
harmadik helyen végez, elméletileg jogosult lenne a kitüntetésre. Igaz, hogy csak három
rosszabb csapat van náluk a megyében és kb. az 1200. helyen vannak a rangsorban.
Odaállnának a mellé az ember mellé aki országos bajnokságon ért el I-III. helyezést.
Javaslata, hogy legyen egy egységes szakmai díj, kerüljön meghatározásra, hogy hány főt
lehet ebben részesíteni és utána címkézetlenül lehet adni a szakmában elért teljesítményért
díjat. Így nem lennének kiemelt szakmák. Jelenleg általában azok a kiemelt szakmák amik az
önkormányzat intézményeiben vannak.
Babák Mihály polgármester, Giricz Katalin, Galambos Imre képviselők visszatérnek az
ülésterembe, Dankó Pál képviselő távozik, 13 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a
javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottsággal együtt javasolta újabb díj adományozását mely évi 1 alkalommal adható. A
bizottság javaslata a kiosztott anyagban szerepel.
Giricz Katalin képivselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A labdarúgás még mindig a legnépszerűbb sportág az országban.
Nagyon sok csapat vetélkedik a különböző bajnoki sorozatokban. A labdarúgásnak is
lehetőséget kellene biztosítani mert túl szigorú volt az előírt feltétel. Kicsi az esélye annak,
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hogy országos helyezést tudjon elérni a szarvasi labdarúgás, ami a lehetőségekhez képest jól
teljesít.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Minden tisztelete a labdarúgóké, hogy saját kategóriájukban
ilyen eredményt érnek el, de azért nem jár kitüntetés.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ha pénzt nem tud adni a város, akkor egy kitüntetéssel
ösztönözni lehet őket.
Babák Mihály polgármester: Egy közösség nevében a képviselő-testület az arra érdemesek
életművét, munkáját elismeri. Ennek súlya van, ezért megfelelő komolysággal kell vele
foglalkozni. Lehet összevontan is díjat alapítani, de nincs akadálya annak sem, hogy
megbontásra kerüljön. A kitüntetések méltó körülmények között kerülnek átadásra. Az
adószabályok miatt jelentős járulékot kell fizetni, így nem mindegy, hogy bruttó vagy nettó az
összeg. Javasolja, hogy a bizottsági módosító indítványokról szavazzon a képviselő-testület.
Ha úgy gondolják, hogy a labdarúgást ki kell tüntetni a sporton belül akkor annak semmi
akadálya nincs.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság együttes módosító javaslatát szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító javaslatot 12 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett elfogadják.
Dr. Melis János jegyző: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság együttes javaslata további § beemelését javasolta a rendelettervezetbe, mely szerint „Szarvas Város Gazdaságfejlesztéséért” Díj adományozható azon
szarvasi székhellyel rendelkező gazdasági társaságoknak, egyéni vállalkozóknak,
magánszemélyeknek, civil szervezeteknek és azok tagjainak akik a város
gazdaságfejlesztéséért kiemelkedő munkát végeztek. A díj adományozását a képviselő-testület
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága
kezdeményezheti. Évente legfeljebb 1 díj adományozható. A díjjal emlékplakett jár. Az
emlékplakett bronzból készül, 70 mm átmérőjű, előoldalán a „Szarvas Város
Gazdaságfejlesztéséért” felirat, hátoldalán pedig a hajdani szarvasi vár stilizált képe, a város
címere és a Szarvas város felirat található.
Az Ügyrendi Bizottság a szakmai és egyéb díjakat egy egységes szakmai díjban kívánta
megjelölni. Az átadható díjak számát évi 10 db-ban javasolta meghatározni 100 eFt összeggel.
Javasolta a bizottság a 8.§ (1) bekezdés d.) pontjának törlését.
Mivel a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
javaslatát a képviselő-testület elfogadta, az egységes díj kialakítása okafogyottá vált.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elfogadott módosító indítványnak megfelelő rendelettervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal, 1
ellenvélemény mellett, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
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A Szarvasi Önkormányzat 46/2009.(XII.18.) rendeletét az önkormányzat
elismeréseinek alapításáról és adományozásuk rendjéről

Besenczy Zoltán alpolgármester: javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.
11.) napirendi pont: Beszámoló a közcélú foglalkoztatás 2009. évi végrehajtásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az „Út a munkához” programot január 1-től Szarvas
Város Önkormányzata végrehajtotta. Ennek pénzügyi forrását a 2009. évi költségvetésben
megtervezte. A program célja az volt, hogy az aktív korú, rendszeres szociális segélyben
részesülő ne segélyt kapjon hanem munkát vállalhasson és ezért munkabér jár. Ennek a
programnak a jogszabályi háttere a szociális törvény illetve annak módosítása. Szarvas
városban 21 munkahelyen dolgoztak a közcélú foglalkoztatottak. Két munkáltató volt, – a
KOMÉP Kft., és a Gyermekélelmezési Kft. Összesen november végéig 251 fő dolgozott. A
kifizetett munkabér 112 mFt volt, ebből központi forrás 106 mFt. Az önkormányzatnak 5.600
eFt-ba került ez a foglalkoztatás. A grafikonok mutatják a foglalkoztatás növelését. A közcélú
foglalkoztatottak végzettsége is látható a táblázatból. Többségében szakmunkások, illetve
jelentős részük 8 általános végzettségű. Ez meghatározza a munkáltatók által biztosítható
munkát is. Mindkét munkáltató készített beszámolót, véleményt nyilvánított a
foglalkoztatásról. A KOMÉP Kft. órákra lebontotta a végzett munkát. A program nem zárult
le, folytatódik 2010-ben. Központi forrás rendelkezésre áll, illetve az állami költségvetésben
szerepel. Az első fordulós költségvetésben is szerepel a szociális és családvédelmi keretben.
Több munkanélkülivel számol a hivatal. Ennek alapján 2010. januárjában kerül beterjesztésre
a közfoglalkoztatási terv amit február 15-ig kell a képviselő-testületnek elfogadni.
Dankó Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadta a beszámolót.
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Babák Mihály polgármester: December hónap kivételével 112 mFt volt az a munkabér amit
sikerült a városba hozni. Akik részt vettek a programban döntő többségük jó néven vette és
örült neki. Van akit nem lehet munkára bírni, nincs tolerancia. A munkában fegyelem van. A
fegyelmezetlenséget nem lehet eltűrni. Vannak minimál béren állandó dolgozók is. Nem lenne
jó ha két minimálbéres foglalkoztatott között teljesítmény különbség lenne. Aki nem dolgozza
le az idejét annak csökkenteni kell a munkaidejét. Nem jelenlétet fizet a város, hanem munkát.
A jövő évben a testület a teljes létszám ismeretében a létszámot be fogja osztani feladatokra.
Át kell gondolni, hogy milyen feladatok kerüljenek ellátásra. Jó lenne bizonyos akut
problémákban látványos eredményt elérni. Ezek a feladatok a következők: vasútállomás
mögötti terület rendbetétele, temető külső környezete, kerékpárút teljes környezete, fásítás,
Maczó lapos, liget, 44-es környéki területek, Cigányéri csatorna környékének rendbetétele. A
tanyavilágba polgárőrt kell biztosítani ezekből az emberekből. Festeni, mázolni, takarítani kell
a városban. Felelős vezetőket kell kijelölni akik megkövetelik a munkát.
A tájékoztató elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
668/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Polgármesteri
Hivatal által a közcélú foglalkoztatás 2009. évi végrehajtása tárgyában készített
beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót kivonatos formában a helyi sajtón keresztül
ismertesse a lakossággal.
Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: Beszámoló a helyi adókról és egyéb önkormányzati adóhatósági
feladatokról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tasy József csoportvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tasy József csoportvezető: Ebben az évben is elkészült az önkormányzati adóhatóság
beszámolója. A 2009. évben rendkívüli feladat volt az építményadó bevallások beszedése,
ami az ügyiratszámot közel a duplájára emelte. Az adópolitikában is jelentős változás volt. Az
iparűzési adóban 1,95% lett az adó mértéke, illetve a 2,5 mFt adóalappal nem rendelkező
vállalkozások mentességet élveztek az adóelőleg tekintetében a 2009. adóévre vonatkozóan a
képviselő-testület döntése alapján. Ez 661 vállalkozást jelentett. Az adócsoport a földszinten
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fogadta az ügyfeleket aminek sikere volt. A bevallási nyomtatványok a város honlapjáról
letölthetők. Így a kitöltési hibák szinte 100%-ban elkerülhetők voltak. A befizetési csekkek
kitöltve kerültek kiküldésre, megkönnyítve ezzel a befizetések technikai hátterét. Az
idegenforgalmi adónál nem volt változás, 2010. évtől már csak 1 Ft-al járul hozzá az állami
költségvetés a beszedett adóforintokhoz. A végrehajtás terén is jelentős erőfeszítéseket tettek.
Az önkormányzati adóhatóságnak az iparűzési adó tekintetében folyamatos adatszolgáltatási
kötelezettséget kell biztosítani az állami adóhatóság felé. Törvényi rendelkezés, hogy
amennyiben a vállalkozások fizetési könnyítést kérnek akkor azt az APEH felé kell
benyújtaniuk ahonnan visszakerül elektronikus úton a jegyzőhöz aki dönt arról. Ezt követően
visszaküldésre kerül az APEH-hoz. A törvény 2011. december 31. napjáig engedélyezi az
önkormányzatnak az ellenőrzési jogot a 2009. adóévvel bezárólag.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
Az adóhatósági feladatokról szóló beszámoló minden évben a képviselő-testület elé kerül. A
feladatokkal és azok elvégzésével kapcsolatos gondokat, problémákat a bizottság
megbeszélte. A beszámoló részletesen kiterjed az adóhatósági feladatokra. A beszámoló
utolsó néhány oldalán arról is szól, hogy bár nem önkormányzati adó lesz a vagyonadó, de az
önkormányzat is kiveszi belőle a részét, mivel tájékoztatja a lakosságot az ezzel kapcsolatos
teendőkről.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót.
A beszámolóból látható, hogy Szarvas város területén az iparűzési adót fizető adóalanyok
száma nem csökkent, sőt növekedett. Ennek ismeretében tette meg a bizottság a
kitüntetésekről szóló rendelethez kapcsolódó javaslatát. A vállalkozások jól működnek. A
legnagyobb adófizetők száma is emelkedett. Megköszöni a befizetett adókat. A bizottság
elfogadta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: 661 vállalkozás adómentességét biztosította az önkormányzat.
Vannak idők amikor nem a fillérekhez kell ragaszkodni, hanem arra kell törekedni, hogy egy
kisvállalkozás talpon maradjon. Ez fontosabb a városnak mint 1000-10.000,-Ft adó befizetése.
Szarvason az 50 eFt alatti adóalanyok száma 1067. A viszonylag nagy vállalkozások száma
kettővel emelkedett. A városban majdnem minden tizedik embernek vállalkozása van. 1614
adóalany van a városban. Jó lenne ha lenne olyan személy aki a város gazdasági életének
lendítése ügyében eredményt ér el és ki lehetne tüntetni.
A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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669/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról és egyéb
adóhatósági feladatokról szóló 2009. évi tájékoztatót elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) napirendi pont megtárgyalását.

13.) napirendi pont: Beszámoló a Városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2009. évi
gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A 2009. évi beszámolót a KOMÉP Kft. elkészítette.
5.284 eFt költség került felhasználásra, melyben 1.052 eFt a mezei leltár ami a 2010. évet
terheli. Ezen belül állandó költségként 500 eFt építési anyag, szerelési anyag, víz, csatornadíj,
biztosítási díj szerepel. Az árbevételi oldal 2.041 eFt, mintegy 1.100 eFt összegű készlet van
jelen pillanatban. Veszteséges volt a tevékenység, melynek legnagyobb oka a
növénytermesztést sújtó aszálynak tudható be. Ez évben már más vetésszerkezettel
remélhetőleg jobb eredményt sikerül felmutatni. Három év viszonylatában elmondható, hogy
minimális nyereséggel zárt a tevékenység. Nagy segítség lett volna a földalapú támogatás.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. A veszteség oka alapvetően három tényező: a földalapú támogatás hiánya, a
rendkívüli időjárás, a közgazdasági okok, ár és piaci viszonyok. Ezeket figyelembe véve az 1
mFt veszteség még elfogadható.

- 35 -

Babák Mihály polgármester: Nem mezőgazdasági vállalkozásra szegődött az
önkormányzat. Stratégiai ingatlan vásárlás történt. Ha sikerül megszerezni akkor fejlesztési
területet kíván rezerválni az önkormányzat. Sajnos nem sikerült ingyen megszerezni ezt az
állami földterületet.
A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
670/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a városi
állattenyésztő telep 2009. évi gazdálkodásáról.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) napirendi pont megtárgyalását.
14.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. I. félévi
munkaterve
Előadó: Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Elkészült a 2010. évi I. féléves munkaterv, melynek
készítése során figyelembe vette a hivatal a tárgyalandó napirendeket, az intézmények és
képviselők által tett javaslatokat.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Népjóléti
Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja a
munkatervet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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Lohr Gyula képivselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a munkatervet és elfogadásra
javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja az I. félévi munkatervet.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a munkatervet.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A 2010. I. félévi munkatervet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
671/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület 2010.
I. félévi munkatervét elfogadja.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) napirendi pont megtárgyalását.

15.) napirendi pont: Ügyrendi Bizottság tagjának megválasztása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Dr. Bakos Béla halála miatt szükséges az Ügyrendi Bizottságba új
tagot választani. A Nemzeti Fórum Szarvasi Szervezete egy 1996-ban kötött együttműködési
megállapodásra hivatkozva javasolja, hogy a képviselő-testület az Ügyrendi Bizottság külső
tagjának Váriné Domán Gabriella Szarvas, Akácos u. 2/4. sz. alatti lakost szíveskedjen
megválasztani.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Váriné Domán Gabriellát vállalja-e a felkérést.
Váriné Domán Gabriella: Vállalja a felkérést.
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Babák Mihály polgármester: Váriné Domán Gabriella megválasztását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
672/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1990. évi LXV. Tv. 22.§
(1) bekezdésében, továbbá Szarvas Város Önkormányzatának 7/2007.(III.23.)
rendeletének (SZMSZ) 35.§ -ában foglaltak alapján az Ügyrendi Bizottság külsős
tagjának Váriné Domán Gabriella Szarvas, Akácos u. 2/4. szám 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: Felkéri Váriné Domán Gabriellát az eskü letételére.
Babák Mihály polgármester kiveszi az esküt Váriné Domán Gabriellától.
A képviselő-testület tagjai gratulálnak.
Babák Mihály polgármester: Dr. Bakos Béla régóta segítette a város munkáját. Mindig
lehetett rá számítani. Őszinte ember volt, igyekezett a város érdekeit szem előtt tartva mindig
a legjobbat, leghelyesebbet választva vélekedni. Nagy veszteség távozása. A fájdalmat a
család érzi igazán, a képviselő-testület csak együttérzését tudja kifejezni. Távozása nemcsak
mennyiségi, hanem minőségi veszteséget is jelent. Kéri Váriné Domán Gabriellát, hogy
szolgálja a város érdekét. A város közbiztonsága nagyon fontos kérdés. Kéri, hogy munkája
során ezt tartsa szem előtt.
Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, Hodálik Pál, Kozák Imréné, Lázár Zsolt,
Földesi Zoltán, Dr. Molnár Mihály, Hetényi István képviselők nem térnek vissza az
ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Az önkormányzati és a volt KISZ üdülő karbantartása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A képviselő-testület 295/2009.(V.21.) sz.
határozatával döntött arról, hogy 12 mFt keretösszegű támogatást nyújt a Gyermekélelmezési
Kft. részére működési feladatainak finanszírozására. A megállapodásban rögzítésre került,
hogy az összeget a volt KISZ üdülő és az önkormányzati üdülő működési feladatainak
részbeni finanszírozására kell felhasználni. Az összeggel 2009. december 31-éig kell
elszámolnia. Az ügyvezető igazgató levelében tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a
támogatás összegéből 2.865.165,-Ft még nem került felhasználásra. Kéri, hogy a felhasználás
időpontját a képviselő-testület 2010. március 31-re módosítsa.
Babák Mihály polgármester bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 9 képviselő
van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A képviselő-testületi ülést megelőzően a képviselők egy
része helyszíni szemlén vett részt, ahol megtekintették a beruházások és fejlesztések helyzetét.
Itt már szóba került a március 31-re történő határidő módosítás.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a határozati javaslatot.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 295/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat
alapján a Szarvas Város Önkormányzata és a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. között létrejött
megállapodás 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.3. A Kft. az átutalt összeg felhasználásáról 2010. március 31. napjával számol el. Az
elszámolást – a hitelességet igazoló bizonylatokkal együtt – 2010. május 31-ig köteles
benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályára (Szarvas, Szabadság u.
25-27.)
Megbízza az alpolgármestert és a jegyzőt a módosított megállapodás aláírásával.
Határidő: 2009. december 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János
jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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673/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
295/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat alapján a Szarvas Város
Önkormányzata és a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. között létrejött
megállapodás 2.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
2.3. A Kft. az átutalt összeg felhasználásáról 2010. március 31. napjával számol el.
Az elszámolást – a hitelességet igazoló bizonylatokkal együtt – 2010. május 31-ig
köteles benyújtani a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztályára
(Szarvas, Szabadság u. 25-27.)
Megbízza az alpolgármestert és a jegyzőt a módosított megállapodás aláírásával.
Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester, Kozák Imréné és Hetényi István képviselők visszatérnek az
ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Szarvas város területén fedett utasváró elhelyezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Nagy Sándor útügyi referenst az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Nagy Sándor útügyi referens: Ebben az évben is lehetőség van 1 db fedett autóbusz váró
telepítésére. Az évközben jelentkezett lakossági igények és a szakmai szemle alapján
javasolja a Vágóhíd utca Gárdonyi utcai végén a keleti oldalon a fedett buszváró elhelyezését.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös Volán Zrt. által felajánlott 1 db fedett utasváró a
Vágóhíd utcai keleti autóbuszmegállóba kerüljön elhelyezésre.
Megbízza Babák Mihály polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Pákozdi János igazgató.
Határidő: 2009. december 22.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
674/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös
Volán Zrt. által felajánlott 1 db fedett utasváró a Vágóhíd utcai keleti
autóbuszmegállóba kerüljön elhelyezésre.
Megbízza Babák Mihály polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János igazgató
Határidő:
2009. december 22.

Babák Mhály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettség
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tasy József csoportvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tasy József képviselő: A távhőszolgáltatásról szóló törvény lehetőséget ad az önkormányzat
képviselő-testületének arra, hogy rendeletében előírja, hogy ha valaki távhőszolgáltatásról
áttér egy más hőellátásra, akkor széndioxid kibocsátás különbözet után díjat állapítson meg. A
díj mértéke nem lehet magasabb kg-onként 15,-Ft-nál. Ez az önkormányzat bevételét képezi.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem javasolja igénybe venni a
lehetőséget.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem tartja ajánlatosnak a
díjfizetési kötelezettség bevezetését.
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Babák Mihály polgármester: Az elhangzott bizottsági vélemények alapján ismerteti az
előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény felhatalmazása
alapján úgy dönt, hogy széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettséget
illetékességi területén nem állapít meg.
Határidő: 2009. december 17. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
675/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a távhőszolgáltatásról
szóló 2005. évi XVIII. törvény felhatalmazása alapján úgy dönt, hogy
széndioxidkibocsátás-különbözet utáni díjfizetési kötelezettséget illetékességi
területén nem állapít meg.
Határidő:
2009. december 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Megbízás meghosszabbítása a Tessedik
Szárazmalom igazgatója részére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Sámuel

Múzeum

és

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Tessedik Sámuel Múzeum 2009. nyarán területi
múzeumi besorolást nyert el. A Szarvasi Általános Művelődési Központ Intézményegysége
maradt, de megváltoztak a rá vonatkozó jogszabályok. Elsősorban a munkáltatói jogok
gyakorlása tekintetében ami a múzeum igazgatót illeti. A képviselő-testület jogkörébe tartozik
a megbízás adása illetve annak visszavonása. Ennek értelmében 2009. december 15. után már
csak a képviselő-testület adhat magasabb vezetői megbízást az intézményegység vezetésére.
A határozati javaslat értelmében ideiglenes megbízásról lenne szó 2010. július 31. napjáig.
2010. február 28-ig egy pályázati kiírásra is sor kerülne az intézményegység igazgatói
posztjának betöltésére.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
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Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Roszik Zoltán 5540 Szarvas, Árpád u. 7. szám alatti lakos
megbízását – a Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom intézményegysége vezetői (múzeumigazgatói) feladatainak ellátása tekintetében
– meghosszabbítja.
A megbízás meghosszabbítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
Törvény 20/A. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltakra figyelemmel, a 2010. február 28.
napjáig kiírásra kerülő és eredményes múzeumigazgatói álláshelyre kiírt pályázati eljárás
lezárásáig, de legkésőbb 2010. július 31. napjáig szól.
Közalkalmazotti illetménye – az alábbiak szerint – változatlan marad:
- alapilletménye: 155.400,-Ft
- vezetői pótlék: 40.000,-Ft
Mindösszesen:
195.400,-FtA Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízás
meghosszabbításával kapcsolatos munkáltatói okmányok aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
676/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Roszik
Zoltán 5540 Szarvas, Árpád u. 7. szám alatti lakos megbízását – a Szarvasi
Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
intézményegysége vezetői (múzeumigazgatói) feladatainak ellátása tekintetében –
meghosszabbítja.
A megbízás meghosszabbítása a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. Törvény 20/A. § (2) bekezdés b.) pontjában foglaltakra figyelemmel, a
2010. február 28. napjáig kiírásra kerülő és eredményes múzeumigazgatói
álláshelyre kiírt pályázati eljárás lezárásáig, de legkésőbb 2010. július 31. napjáig
szól.
Közalkalmazotti illetménye – az alábbiak szerint – változatlan marad:
- alapilletménye: 155.400,-Ft
- vezetői pótlék: 40.000,-Ft
Mindösszesen:
195.400,-Ft-
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A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízás
meghosszabbításával kapcsolatos munkáltatói okmányok aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal

Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház
között megkötött feladatellátási megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A személyes gondoskodást nyújtó rendelet módosítása a
tanyagondnoki körzetek módosítását is jelentette. A Magyarországi Evangélikus Egyház és az
önkormányzat között jelenleg is feladat ellátási szerződés van hatályban mely a
tanyagondnoki szolgáltatásra vonatkozik. Változott a tanyagondnoki körzet amit át kell
vezetni a szerződésen.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja Szarvas Város Önkormányzata és a
Magyarországi Evangélikus Egyház között megkötött – tanyagondnoki szolgálat
működtetéséről szóló – feladatellátási megállapodás – jelen előerjesztés mellékletét képező –
módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás módosításának aláírásával.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. december 31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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677/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között
megkötött – tanyagondnoki szolgálat működtetéséről szóló – feladatellátási
megállapodás – jelen előerjesztés mellékletét képező – módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás módosításának
aláírásával.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. december 31.
Lázár Zsolt képviselő: A tanyagondnoki szolgálat terén fejlődés indult. Reméli, hogy a
pályázaton nyert új járművekkel még jobb színvonalon tudják végezni a munkát.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Támogató szolgáltatásra megkötött feladatellátási szerződés módosítása
Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház
között
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Magyarországi Evangélikus Egyházzal a támogató
szolgáltatásra is van feladatellátási szerződése az önkormányzatnak. 2004. december 28-án
került aláírásra és öt évre köttetett meg, így december 28-án járna le. Erre tekintettel a
Magyarországi Evangélikus Egyház kérelmet juttatott el Szavas Város Önkormányzatához,
melyben kéri, hogy 5 évvel kerüljön meghosszabbításra a feladatellátási szerződés.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a szerződés meghosszabbítását.
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 megtárgyalta és elfogadja Szarvas Város Önkormányzata és a
Magyarországi Evangélikus Egyház között megkötött – támogató szolgáltatás ellátása
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működtetéséről szóló – feladatellátási szerződés – jelen előterjesztés mellékletét képező –
módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosításának aláírásával.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. december 31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
678/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között
megkötött – támogató szolgáltatás ellátása működtetéséről szóló – feladatellátási
szerződés – jelen előterjesztés mellékletét képező – módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosításának
aláírásával.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. december 31.

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Szenvedélybetegek ellátására megkötött feladatellátási szerződés
módosítása Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi
Evangélikus Egyház között
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A szenvedélybetegek közösségi ellátására is van
feladatellátási szerződés az önkormányzat és a Magyarországi Evangélikus Egyház között.
Ennek módosítása került a képviselő-testület elé. Lényege, hogy a szolgáltatáshoz szorosan
kötődő szociális szolgáltatást is nyújtani kíván az egyház, mégpedig szenvedélybetegek
nappali ellátását. Ez szerepel a feladatellátási szerződés módosításában. Pénzügyi
kötelezettség vállalással az önkormányzat részéről nem jár.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
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Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, támogatta az
előterjesztést. A bizottság örömét fejezte ki a szolgáltatás beindításával kapcsolatban.
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 megtárgyalta és elfogadja Szarvas Város Önkormányzata és a
Magyarországi Evangélikus Egyház között megkötött – szenvedélybetegek közösségi ellátása
működtetéséről szóló – feladatellátási szerződés – jelen előterjesztés mellékletét képező –
módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosításának aláírásával.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. december 31.”
Babák Mihály polgármester: Az Újtemplomi Gyülekezet a nyomort importálta Budapestről
és Vácról a Hunyadi utcába. Ezek az emberek másnap már a hivatalban voltak segélyért. Az
itt élő, rászoruló emberekkel kell foglalkozni. Először a saját problémás embereken kell
segíteni. Vácon és Budapesten pedig gondoskodjanak az ott lévőkről. Az elhangzott határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
679/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
Szarvas Város Önkormányzata és a Magyarországi Evangélikus Egyház között
megkötött – szenvedélybetegek közösségi ellátása működtetéséről szóló –
feladatellátási szerződés – jelen előterjesztés mellékletét képező – módosítását.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosításának
aláírásával.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. december 31.

Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

ASP Központhoz való csatlakozás támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: 2011-től kötelező a törvényi szabályozás szerint az
elektronikus kapcsolattartás. Ennek technikai feltételére ad javaslatot az előterjesztés
mellékletét képező szakmai anyag. Felsorolásra került, hogy mely területekre vonatkozik.
Elmondható, hogy szinte teljeskörű, nemcsak a hatósági ügyintézésre hanem az azt kiszolgáló
iratkezelésre is és a testületi munkára is kiterjed. Ennek technikai feltételére lehet pályázni
nagy önkormányzatoknak. Szeged Megyei Jogú Város jelezte, hogy pályázni fog. Ehhez a
rendszerhez lehet csatlakozni. Ez olcsóbb mintha az önkormányzat saját erőből építené ki a
rendszert. A szándéknyilatkozat aláírásáról kell döntenie a testületnek. Pénzügyi forrása a
költségvetési koncepcióban és az első fordulós költségvetésben szereplő informatikai
fejlesztés.
Babák Mihály polgármester: Informatikai rendszert csak pályázatból fog fejleszteni a város.
Pályázat nélkül nem lesz fejlesztés. Jelenleg megfelelő szintű a számítástechnika. Kéri a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Népjóléti Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a csatlakozást.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete támogatja az ASP Központhoz való csatlakozást.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a csatlakozási szándéknyilatkozat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. január 10-ig.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
680/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az ASP
Központhoz való csatlakozást.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a csatlakozási szándéknyilatkozat
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. január 10-ig.
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatósággal közcélú foglalkoztatás
tárgyában kötendő megállapodás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az „Út a munkához” programhoz kapcsolódik a
megállapodás. A korábbi megállapodások mintájára készült el azzal a megszorítással, hogy ha
önkormányzati feladatot már nem tud biztosítani a város akkor lép be a Nemzeti Park.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft., valamint a Körös-Maros Nemzeti Park
Igazgatóság között megkötendő háromoldalú megállapodást megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza Babák Mihály polgármestert, valamint Szarvas Város Jegyzőjét a jóváhagyott
megállapodás 2010. január 01. napját követő aláírására.
Utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő megküldése iránt.
Határidő: 2010. január 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Azoknak az intézményeknek melyek nem tartoznak az
önkormányzathoz az 5% önerőt is át kell vállalniuk. A megyei szociális intézménnyel nem
kell megállapodást kötni?
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Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat és a Megyei Önkormányzat között
megpróbálta a hivatal egy megállapodás megkötését. A Megyei Önkormányzat az
intézményeinek adott felhatalmazást arra, hogy közcélú foglalkoztatás esetében a munkáltató
és az intézmény köti a szerződést.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
681/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
között megkötendő háromoldalú megállapodást megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza Babák Mihály polgármestert, valamint Szarvas Város Jegyzőjét a
jóváhagyott megállapodás 2010. január 01. napját követő aláírására.
Utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a megállapodás aláírását követően
haladéktalanul intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából
történő megküldése iránt.
Határidő:
2010. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

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

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye munkaerőgazdálkodása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye főigazgatója azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy 3 fő pedagógus
illetve 2 fő technikai dolgozó álláshelyének megszüntetését engedélyezze 2010. január 1-jétől.
Az álláshely megszüntetésekre azért kerülhet sor mert lehetőség van az intézményegységek
között álláshely összevonásra, illetve a feladat ellátás átszervezésére. Ezen intézkedések
segítségével tartható a 2010. évi költségvetés is. Az intézményi pedagógus létszám így 185,5
főre, a technikai dolgozói létszám 49 főre változik.
Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményében az iskolai feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében
szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetésére, végleges álláshely megszüntetéssel járó
létszámcsökkentést rendel el, 2010. január 1. napjától. Így az intézmény pedagógus
álláshelyeinek száma 3 álláshellyel csökken, illetve az intézmény technikai dolgozói
álláshelyeinek száma 2 álláshellyel csökken. Ezzel a Szarvas Város Önkormányzatának 2010.
évi költségvetési rendeletében a pedagógus álláshely 189,5 álláshelyre, technikai dolgozó
álláshely 49 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2010. költségvetési rendelet tervezésekor az álláshely csökkenés
átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: 2010. január 1-ig. Illetve 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
682/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében az iskolai feladatellátás
racionálisabb megszervezése érdekében szükségtelenné vált foglalkoztatás
megszüntetésére, végleges álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentést
rendel el, 2010. január 1. napjától. Így az intézmény pedagógus álláshelyeinek
száma 3 álláshellyel csökken, illetve az intézmény technikai dolgozói
álláshelyeinek száma 2 álláshellyel csökken. Ezzel a Szarvas Város
Önkormányzatának 2010. évi költségvetési rendeletében a pedagógus álláshely
189,5 álláshelyre, technikai dolgozó álláshely 49 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a 2010. költségvetési rendelet tervezésekor az álláshely
csökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
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Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
2010. január 1-ig.
Illetve 2010. évi költségvetési rendelet elfogadásáig.

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

Fenntartói nyilatkozat Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye részére pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye pályázatot kíván benyújtani az Apáczai Közalapítvány „Határtalanul!” program
keretében meghirdetett pályázatokra „Együttműködések a középfokú szakképzésben” és
„Tanulmányutak szomszédos országokba” címmel. A pályázaton szakiskolák, szakképző
iskolák vehetnek részt. A pályázat benyújtásához önerő nem szükséges. Az intézményvezető
azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a fenntartói nyilatkozat aláírásával
támogassa a pályázat benyújtását. A nyilatkozat megtétele feltétele a pályázat benyújtásának.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Szarvas Város Közoktatási
és Közgyűjteményi Intézménye által „Együttműködések a középfokú szakképzésben”
címmel, az Apáczai Közalapítvány felhívására, a „Határtalanul! Program” keretében
benyújtani kívánt pályázatot.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a fenntartói nyilatkozat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: 2010. január 25-ig.”
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Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
683/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Szarvas
Város
Közoktatási
és
Közgyűjteményi
Intézménye
által
„Együttműködések a középfokú szakképzésben” címmel, az Apáczai
Közalapítvány felhívására, a „Határtalanul! Program” keretében benyújtani
kívánt pályázatot.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a fenntartói nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
2010. január 25-ig.

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja Szarvas Város Közoktatási
és Közgyűjteményi Intézménye által „Tanulmányutak szomszédos országokba” címmel, az
Apáczai Közalapítvány felhívására, a „Határtalanul! Program” keretében, benyújtani kívánt
pályázatot.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a fenntartói nyilatkozat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: 2010. január 11-ig”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
684/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye által „Tanulmányutak
szomszédos országokba” címmel, az Apáczai Közalapítvány felhívására, a
„Határtalanul! Program” keretében, benyújtani kívánt pályázatot.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a fenntartói nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
2010. január 11-ig.
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Barátainak Köre elhelyezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Giricz Katalin és Dernovics László képviselők távoznak az ülésteremből, 9 képviselő van
jelen.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület kifejezte azon szándékát, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő Kossuth L. u.30. szám alatti társasházban lévő ingatlanait a
jövőben nem lakás céljára kívánja hasznosítani. Ennek megfelelően a korábbi testületi
döntések alapján került elhelyezésre az ingatlanban a Magyar Vöröskereszt, a Máltai
Szeretetszolgálat Szarvasi Szervezete. A társasházban még további 1 lakás funkcionál
bérlakásként melyből a bérlők átköltöztetésre kerültek. Így megüresedett egy lakás. Ennek
használatára vonatkozóan korábban egyeztetés kezdődött Szarvas Város Barátainak Körével
akik írásban jelezték, hogy a megüresedő lakást elfogadnák.
Rejtő József és Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
685/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
tulajdonát képező 5540-Szarvs, Kossuth L. u. 30. szám (hrsz.: 2084/A/3.) alatti
társasházi lakást felajánlja használatra a Szarvas Város Barátainak Köre részére
(székhely: 5540 Szarvas, Arany J. u. 25., képviseli: Dr. Dezső István elnök)
határozatlan időtartamra, a közműdíjak megtérítése illetve a lakás
karbantartásának vállalása mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vonatkozó
megállapodás aláírására.
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Felelős:

Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Pákozdi János ügyvezető
2010. január hó 31.

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.

13.) sz. bejelentés:

Szociális ellátórendszer felülvizsgálata, szociális kártya szükségessége
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az előterjesztés lényege a szociális kártya
szükségessége. A kérdés eldöntésére helyzetelemzés készült az ellátó rendszerről. A táblázat
mutatja, hogy az ellátások közel 70%-a természetbeni juttatásként is értelmezhető. Egy
villanyszámla vagy fűtési számla kifizetése sokkal nagyobb segítséget nyújt a családnak mint
egy kártya, ami esetleg visszaélésre ad okot. Szarvas Város Önkormányzata szociális ellátó
rendszere biztosítja a pénzbeli és természetbeni ellátásokat. A médiákban is megjelent, hogy
jelenleg nagyon sok aggály van a szociális kártya bevezetésével kapcsolatban. Amikor ez
törvényi szabályozást nyer akkor foglalkozzon vele az önkormányzat. Addig az ellátások
biztosítják a megfelelő célt. A határozati javaslat arról szól, hogy jelen esetben ne
foglalkozzon a képviselő-testület a szociális kártya bevezetésével.
Giricz Katalin és Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság korábban is foglalkozott ezzel a kérdéssel.
Nagyon sok nyilatkozat, kérdés, párbeszéd foglalkozott ezzel a témával. Jó lett volna ha a
szociális kártyát támogatók is kifejtették volna véleményüket, de egyetlen bizottsági ülésen
sem voltak jelen. A téma megérdemli, hogy szakmai kérdésként kezeljék. A két táblázat a
2009. évi valamint a jövő évi szociális és gyermekvédelmi ellátások pénzbeli és természetbeni
kifizetéseinek megoszlását mutatja. Nagyon kevés annak a támogatásnak az aránya amit
pénzben kapnak meg a rászorulók. A legtöbb támogatás formája valamilyen módon irányított.
A rendkívüli gyermekvédelmi támogatásoknál pl. ha szemüveg készítésére kérik akkor
számlával kell elszámolni. Így biztosítható az, hogy megfelelő módon költsék el a
támogatások összegét. A legnagyobb összeg a közcélú foglalkoztatás kerete ami több mint
100 mFt. Egy munkabérnél meghatározni azt, hogy az csak bizonyos dolgokra költhető, több
mint alkotmány ellenes. Alapvető személyiségi jogokba ütközik. Az ápolási díj is hasonló –
munkabérnek felel meg. A támogatásokat áttekintve látható, hogy jó részük természetben
adott vagy pedig valamilyen módon visszacsatolást kér. Az adósságkezelésnél is nagyfokú
együttműködést kíván az önkormányzat. E nélkül nem részesülhet valaki támogatásban. A
szociális ellátó rendszerben bekövetkező visszaélések büntetőjogi kérdések. Ha valaki ki tudja
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játszani a hivatalt, hamis adatokat szolgáltat és ezáltal jogtalanul segélyekhez jut, az más
kategória. Törekedni kell arra, hogy minimális visszaélések történjenek.
Babák Mihály polgármester: A szociális kártyát illetően politikai hecckampány folyik.
Ésszerűtlen dolog. Többek véleménye szerint a 220 mFt-ot kártyán kellene kiadni. A
foglalkoztatásra a Munka Törvénykönyve vonatkozik. Nem lehet közmunka után szociális
kártyával fizetni csak rendes munkabért a járulékok megfizetése mellett. A szociális kártya
alkotmány sértő. Nem kártyát, hanem munkát kellene biztosítani az embereknek. Mindig
lesznek ellehetetlenült emberek akiket nem kellene megalázni. A rendszeres gyermekvédelmi
ellátást nem az önkormányzat biztosítja hanem az állam finanszírozza.
Kéri Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nem támogatja a szociális
kártya bevezetését.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslatok
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzata a szociális ellátórendszer felülvizsgálata tárgyában készített beszámolót
megismerte, azt elfogadja.
Utasítja a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztály vezetőjét, hogy
a jogosulatlan igénylések felderítése érdekében az eddig alkalmazott ellenőrző tevékenységen
felül – indokolt esetben – a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató
Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatával közösen környezettanulmányt végezzen
és e gyakorlat kialakítása érdekében az intézmény vezetőjét írásban keresse meg.
Felelős: Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető. Határidő: 2010. január 1-től folyamatos”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
686/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata a szociális ellátórendszer felülvizsgálata
tárgyában készített beszámolót megismerte, azt elfogadja.
Utasítja a Polgármesteri Hivatal Hatósági, Szociális és Családvédelmi Osztály
vezetőjét, hogy a jogosulatlan igénylések felderítése érdekében az eddig
alkalmazott ellenőrző tevékenységen felül – indokolt esetben – a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató Központ Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolgálatával közösen környezettanulmányt végezzen és e
gyakorlat kialakítása érdekében az intézmény vezetőjét írásban keresse meg.
Felelős:
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Határidő:
2010. január 1-től folyamatos
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Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat a szociális ellátórendszer felülvizsgálata tárgyában készített beszámoló
megismerése és elfogadása után úgy dönt, hogy szakmailag nem támogatja az ún. „szociális
kártya” bevezetését Szarvas Város Önkormányzatának, Polgármesterének, Jegyzőjének illetve
Népjóléti Bizottságának hatáskörébe tartozó szociális ellátások területén.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Lázár Zsolt a Népjóléti
Bizottság elnöke. Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
687/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat a szociális ellátórendszer felülvizsgálata tárgyában
készített beszámoló megismerése és elfogadása után úgy dönt, hogy szakmailag
nem támogatja az ún. „szociális kártya” bevezetését Szarvas Város
Önkormányzatának,
Polgármesterének,
Jegyzőjének
illetve
Népjóléti
Bizottságának hatáskörébe tartozó szociális ellátások területén.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Lázár Zsolt a Népjóléti Bizottság elnöke
Határidő:
Azonnal

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

A vezetők és a rendkívüli teljesítményt elérő köztisztviselők
teljesítmény értékelésen alapuló díjazása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből 12 képviselő
van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Az elmúlt képviselő-testületi ülés 16. sz. bejelentéséről akként
döntött a képviselő-testület, hogy bizottsági tárgyalásokat követően szeretnék újra napirendre
tűzni. Változatlan formában került előterjesztésre a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
előterjesztése.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság,
a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a novemberi ülésre is
megtárgyalta és a tegnapi nap folyamán is napirendre tűzte az előterjesztést. A bizottság 5
igen 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság jelenlévő tagjainak többsége nem
támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta, 2 igen
szavazattal, 1 tartózkodás, 1 ellenvélemény mellett támogatta az előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati
javaslat ismertetésére.
Gombár Györgyné és Dankó Pál képviselők távoznak az ülésteremből, 11 képviselő van
jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi bér- és járulék
megtakarítás terhére a Hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét és két osztályvezetőjét két havi
illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
Továbbá úgy dönt, hogy a polgármestert négy havi illetményének megfelelő jutalomban
részesíti.
Utasítja a jegyzőt, hogy a jutalmak számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon, továbbá
ezen döntést a költségvetési rendeletben vezesse át.
Határidő: 2009. december 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester. Dr. Melis János
jegyző”
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
688/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi
bér- és járulék megtakarítás terhére a Hivatal jegyzőjét, aljegyzőjét és két
osztályvezetőjét két havi illetményének megfelelő jutalomban részesíti.
Továbbá úgy dönt, hogy a polgármestert négy havi illetményének megfelelő
jutalomban részesíti.
Utasítja a jegyzőt, hogy a jutalmak számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon,
továbbá ezen döntést a költségvetési rendeletben vezesse át.
Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi bér- és járulék
megtakarítás terhére a kiemelkedő, vagy rendkívüli munkateljesítményt elérő köztisztviselők
teljesítmény-értékelésen alapuló díjazására 5.000.000,-Ft és járulékai keretet biztosít.
Továbbá dönt arról, hogy a keret felhasználásra a 2009. évi teljesítmény-értékelések után
kerülhet sor.
Utasítja a jegyzőt, hogy ezen döntést a költségvetési rendeleten vezesse át.
Határidő: 2010. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
689/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi
bér- és járulék megtakarítás terhére a kiemelkedő, vagy rendkívüli
munkateljesítményt elérő köztisztviselők teljesítmény-értékelésen alapuló
díjazására 5.000.000,-Ft és járulékai keretet biztosít.
Továbbá dönt arról, hogy a keret felhasználásra a 2009. évi teljesítményértékelések után kerülhet sor.
Utasítja a jegyzőt, hogy ezen döntést a költségvetési rendeleten vezesse át.
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Határidő:
Felelős:

2010. december 31.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester, Gombár Györgyné, Dernovics László képviselők
visszatérnek az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Megfenyegették az előző napirenddel kapcsolatban. A
polgármesternek nincs hivatala. A képviselő-testület vezetője, Szarvas város polgármestere. A
hivatalt irányítja, Dr. Melis János pedig vezeti a két osztályvezetőt és az egész apparátust.
Megfenyegették azzal, hogy amennyiben megszavazza a képviselő-testület a jutalmat, akkor
Mesterházy Attilának elmondják, hogy Magyarországon nincs baj az önkormányzatoknál
mert Szarvason jutalomra is van lehetőség. Szó van arról is, hogy Babák Mihály beszél, de
felveszi a jutalmat. Megkérdezi a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét, vett-e fel jutalmat.
Kozák Imréné képviselő: Nem vett fel.
Babák Mihály polgármester: Az országban 6 hónapot szoktak felvenni évente. Itt 1-2
hónapot szokott a képviselő-testület elfogadni. Volt amikor elfogadta és megköszönte.
Köszöni a döntést, de most sem fogja felvenni, mert amíg az embereknek komoly gondja van
addig nem veszi fel. A város nem azért áll így mert szórja a pénzt hanem azért mert okosan
gazdálkodik. Ebben rengeteg munka van. Nemcsak a polgármester dolgozik hajnalig hanem
mások is. Ha valaki dolgozik azt meg kell becsülni. Szarvas város mindig időben lépte meg
azt amit kellett, felvállalta a konfliktust, a nem népszerű döntéseket is. Szarvas
elbüszkélkedhet azzal, hogy más lehetőségei vannak mint másoknak. Az egész dolog mögött
összeugrasztás van a megye és a kistérség polgármestereivel – „bezzeg Babák, bezzeg a
szarvasiak”. Nem lehet a dicsérettel „beetetni”. A parlamentben Földesi Zoltán elmondja,
hogy ami máshol gond az Szarvason nem az, mert meg lehet csinálni másként is. Tudja, hogy
mi a dicséret mögötti szándék. A szándék mögött az összeugrasztás van. Szarvason jó cégek
vannak és fizetnek, van a városnak bevétele. A képviselő-testület minden szükséges lépést
megtett, tud pályázni. A működési feszültségeket nem szabad összetéveszteni az ország
fejlesztési lehetőségeivel. Az országban nagyon sok baj van. Nem lehet elterelni a figyelmet
azzal, hogy Szarvason jól megy városi szinten. Ma ez folyik. Nem kér dicséreteket sem a
parlamentben, sem az újságban, rádióban. A jutalmat nem fogja felvenni mert általánosságban
baj van. A város kasszájával nincs baj, nagyon sok az ellenőr. A lehetőség mindenki előtt ott
van, ez uniós lehetőség, a csatlakozás következménye. A sok hiba és gond mellett némi
haszon is van. Ha most nem sikerül a várost szintre hozni, közelíteni az európai színvonalhoz
akkor lemarad. A felvett 2 milliárd forintot nem költötte működési hiányra a képviselőtestület. Sokan hosszú távra vettek fel hitelt és elköltötték működésre. Nem lesz elköltve a
polgármester jutalmára sem. A képviselők is megdolgoznak a tiszteletdíjukért. Aki nem
dolgozik az korholást kap. A döntések nem automatikusak és gépszerűek. Felkészült
képviselők döntenek a bizottsági üléseken „szétcincált” dolgokról. A bizottságok teszik a
dolgukat, megdolgoznak a tiszteletdíjért. Ezt nem lehet ezért a pénzért csinálni. A
versenyszférában jelenlegi fizetésének többszörösét keresné meg. Kisebb munkáért
jelentősebb pénzeket vesznek fel manapság. Az országban nincs rend, de alapvető
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kérdésekben – kivéve a közbiztonságot – a városban rend van. Az ország számos helyéről
jönnek Szarvasra tanácsot kérni. Az ország különböző pontjaira hívják előadást tartani a
gazdálkodásról. Szokás manapság összeugrasztani valakit másokkal. Az újságban megjelent,
hogy „bezzeg Babák, meg Szarvas, meg fogja venni az elárverezett ingatlanokat.
Megvásárolja a város ha vesz fel rá hitelt. Ha a képviselő-testület úgy dönt, hogy az a fontos,
hogy ezekben az ingatlanokban benne maradjon a volt tulajdonos, aki nem tudta fizetni a
kölcsönt, elvesztette a munkáját akkor meg fogja vásárolni a város. Kedvező kamatlábú hitelt
lehet erre szerezni.
Az országgyűlési képviselő helyi ügyekbe nem szólhat bele. Szarvas város személyzeti
döntései is vitatottak voltak, de csak a képviselő-testület dönthet róla. Az országgyűlési
képviselőnek nincs beleszólása egy település vezetésének bölcsességébe vagy hibáiba.
Szarvason mások a lehetőségek, de nem itt csináljuk rosszul. Lehet jelenteni, hogy Szarvason
van pénz és a hivatal jutalmazására is marad. Igen maradt, mert megspórolták. Aki ezt
megszerezte annak néha illik jutalmat adni. Nagyon kisstílű jutalom ez ahhoz képest amit az
országban emberek elraknak állami pénzből. Sem fenyegetni, sem zsarolni, sem megvenni
nem lehet. Nem szokott félni. Érkezett olyan SMS, hogy amikor megszorítások vannak az
országban, hogy lehet Szarvason 10 mFt jutalmakra. Az országban, az emberek szintjén lehet
nagy baj a hétköznapi megélhetést illetően, de a város kasszájában van pénz és eddig be tudta
osztani. Semminemű közérdekű pénzből nem kerül elvonásra. A város nem enged maga
mellett elmenni 100 eFt-ot sem, hanem igyekszik megszerezni a városnak. Felmerült, hogy ki
milyen fizetséget kap a fizetésén kívül. Különböző pályázatoknál, különböző politikai
szándékkal bekerültek menedzsment költségek. Jelenleg az iskola építésénél 4 fő havi 300
eFt-ot kap elszámolható költségként. Ilyen volt a szerződés, ilyen feltételekkel lehetett a
pályázatot beadni, így nyerte meg a város. Ez a városnak 5% önerejébe kerül. Az uniós
forrásoknál ez mindenhol előírás – nem lenne normális dolog tiltakozni és bizonytalanná tenni
a beruházást. Valaki jövedelme általában nem annyi amennyit mondanak, mert 50-60%-ot
levonnak belőle. A város vezetőinek bére megjelent. A megyében sokan sokkal többet
keresnek. Szarvason általában rosszak a fizetések. Nem az az érdekes, hogy mennyi valakinek
a fizetése, hanem az, hogy mennyit visz haza abból. A Városházán és az
intézményrendszerben is vannak olyanok akik dupláját keresik a polgármesteri fizetésnek.
Nem irigy erre, mert azok az emberek megdolgoznak érte, hasznot hoznak a városnak.
Első perctől fogva tudja azt, hogy ha a parlamentben nyilvánosan élő adásban megdicsérik
akkor a mögött politikai szándék van.
Dankó Pál és Galambos Imre képviselők visszatérnek az ülésterembe, Giricz Katalin és
Gombár Györgyné képviselők távoznak az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP -3.2.3/09/2. számú
pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatához történő fenntartói
nyilatkozat kibocsátása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Lohr Gyula képviselő távozik, Gombár Györgyné és Giricz Katalin képviselők
visszatérnek az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP
pályázat keretében kíván pályázni. A kiírás az „Építő közösségek, közművelődési
intézmények az egész életen át tartó tanulásért” címet viseli. A pályázat önerőt nem igényel.
Az elnyerhető támogatás összege legalább 10 mFt, egyedi pályázat esetében akár 40 mFt is
lehet. Fontos, hogy a pályázónak vállalnia kell azt, hogy az esetlegesen támogatott projekt
esetében a létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5 évig
fenntartja. A pályázathoz szükséges a képviselő-testület fenntartói nyilatkozata. Az Általános
Művelődési Központ csak a már működő felnőtt közösségi tevékenységeit építi be a
pályázatba.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési Központ – TÁMOP –
3.2.3/09/2. számú pályázati kiírás keretében benyújtott – pályázatához kibocsátja azon
nyilatkozatát, mely szerint a támogatott pályázat keretében létrehozott kapacitásokat,
szolgáltatásokat a projekt befejezését követően öt évig még fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mellékelt fenntartói
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. december 18.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
690/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ – TÁMOP – 3.2.3/09/2. számú pályázati kiírás
keretében benyújtott – pályázatához kibocsátja azon nyilatkozatát, mely szerint a
támogatott pályázat keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a
projekt befejezését követően öt évig még fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mellékelt
fenntartói nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. december 18.

Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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16.) sz. bejelentés:

A Dél-alföldi Ivóvízminőség-javító program megvalósítása érdekében
az orosházi társulási megállapodás megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A Dél-alföldi ivóvízminőség-javító program a
kiemelt állami beruházások közé tartozik. Csak társulások pályázhatnak az ivóvízminőség
javítására. A pályázaton elnyerhető maximális támogatási arány 90%. A társulásban lévő
településeknek 10% saját forrással kell rendelkezniük. A képviselő-testület korábban döntést
hozott arról, hogy részt kíván venni e program kivitelezését végrehajtó orosházi
ivóvízminőség javító önkormányzati társulásnak. Az orosházi térségi vízbázishoz tartozó
települések alkotják ezt. A DARFÜ lehatárolta a projektben a társulásokat. A társulás
vezetőjeként Orosháza fogja a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket megtenni.
Ennek megfelelően kidolgozásra került a társulási megállapodás végleges változata. Ezt jogi
szempontból is áttekintette a hivatal és megfelel a helyi önkormányzatok társulásáról,
együttműködéséről szóló törvénynek. A társulásba fizetendő alapítói hozzájárulás és
működési költségek összege az egyes települések lakosságszám arányában lettek
meghatározva. Ezzel kapcsolatban módosított határozati javaslat került kiadásra. A Magyar
Államkincstár által meghatározott hivatalos 2009. január 1-jei lakosságszám adatokból
számolta ki Szarvas város a hozzájárulás és működési költség összegét. Ennek megfelelően
került módosításra a határozati javaslat. A társulás erre a beruházási célra jön létre. Az
alapítói vagyon összege: 873.950,-Ft, illetve a 2010. évre vonatkozó működési hozzájárulás
összege 436.975,-Ft.
Babák Mihály polgármester: Félő, hogy ez egy nagy „umbulda” lesz. Nem maradhat ki a
város, mert a vízminőséggel foglalkozni kell.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Egyetértett az előterjesztéssel azzal a kitétellel, hogy a létszám számításánál a 2009. január 1jei állapotot kell figyelembe venni. Ne 2006, 2007. évi létszám szerepeljen a
megállapodásban, mivel ettől függ a költség is.
Dernovics László és Lohr Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, 14 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: Egy adott időpont egy „irodalomból” származó létszámával
legyen meghatározva. A legautentikusabb a Magyar Államkincstár létszámadata. 90%-os
uniós pénz szerezhető.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést. Ismerteti a módosított határozati javaslat lényegét. A 3.) pont kimondja,
hogy a képviselő-testület a társulási megállapodást elfogadja, jóváhagyja azzal, hogy a
társulási megállapodásban szereplő lakosságszám adatok vonatkozásában a Magyar
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Államkincstár által kiadott hivatalos 2009. január 1-jei lakosságszám adatokat kéri figyelembe
venni.
A képviselő-testület részéről szükséges dönteni arról, hogy ki képviselje Szarvas Város
Önkormányzatát a Társulási Tanácsban.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság Besenczy Zoltánt javasolja
az önkormányzat képviseletére.
Babák Mihály polgármester: Helyettesítésére Kiszely Mihály alpolgármestert javasolja.
Az önkormányzat képviseletére vonatkozó személyi javaslatokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai 14 igen szavazattal egyetértenek azzal,
hogy az önkormányzatot Besenczy Zoltán alpolgármester, akadályoztatása esetén
Kiszely Mihály alpolgármester képviselje.
Babák Mihály polgármester: A módosított határozati javaslatot az elfogadott személyi
javaslattal kiegészítve szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
691/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:
1.) Kiemelten érdekelt és elkötelezett a Dél-Alföldi Ivóvízminőség-javító Program
megvalósításában, melynek érdekében közös pályázatot kíván benyújtani a
szükséges pénzügyi fedezet biztosítása céljából.
2.) Az Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás
Társulási Megállapodásában foglalt jogokat és kötelezettségeket megismerte,
a rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
3.) Orosháza és Térsége Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási
Megállapodását
elfogadja, azt jóváhagyja azzal, hogy a Társulási
Megállapodásban szereplő lakosságszám adatok vonatkozásában a Magyar
Államkincstár által kiadott hivatalos 2009. 01.01-i lakosságszám adatokat kéri
figyelembe venni, egyben felhatalmazza Babák Mihály polgármestert az
előzőek szerinti Társulási Megállapodás aláírására.
4.) Felhatalmazza Besenczy Zoltán alpolgármestert, hogy Szarvas Város
Önkormányzatát a Társulási Tanácsban képviselje, helyettesítésére Kiszely
Mihály alpolgármestert hatalmazza fel.
5.) A Társulási Megállapodás szerint a településre eső alapítói vagyon összegét
azaz 873.950,-Ft-ot, valamint a 2010. évre fizetendő működési hozzájárulás
településre eső összegét, azaz 436.975,-Ft-ot az adott évi költségvetésében
betervezi.
6.) Tudomásul veszi, hogy a jövőben fizetendő hozzájárulások összegét a
Társulási Tanács – a Társulási Megállapodásban foglaltak szerint – állapítja
meg és egyben kötelezettséget vállal a településre eső hozzájárulásnak a
határozatában foglaltak szerinti megfizetésére.
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Határidő:
Felelős:

Értelem szerint
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Ravatalozó építése az Ótemetőben
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A képviselő-testület 400/2009.(VII.14.) sz. határozatával döntött
arról, hogy a Szarvas, Benka Gyula utcai Ótemetőben az önkormányzati tulajdonban álló
hűtőház felépítmény integrálásával új ravatalozót kíván létesíteni. Az érintett temetőrész
tulajdonosa a Szarvasi Ó-templomi Evangélikus Egyházközség kinyilvánította
együttműködési szándékát annak érdekében, hogy a létesítmény megvalósuljon. Az érintett
terület tartós használatba adásával kapcsolatban megtették a szükséges nyilatkozatot amit
írásban is eljuttattak. Hajlandók akár 50 évre is térítésmentes használatba adni a beruházással
érintett területet. Leírták, hogy a területen további beruházást pl. urnafal létesítését nem
szívesen látnák.
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Vagy vásárol az önkormányzat vagy bérel, de nem szívességet
tesz egymásnak. Egyetlen alkunál sem kért az önkormányzat szívességet. Ha az urnafal
szimpatikusabb akkor építeni kell. Az épület az önkormányzaté, lehet benne helye az
urnafalnak is.
Lázár Zsolt képviselő: Megkérdezi, hogy az Ótemplomi Egyházközség lelkészeként részt
vehet-e az előterjesztés tárgyalásában.
Dr. Melis János jegyző: Ma nem születik olyan döntés melyben Lázár Zsolt képviselő, az
Ótemplomi Egyházközség lelkésze ne vehetne részt. Ma a képviselő-testületnek arról kell
dönteni, hogy az Ótemetőben új ravatalozót kíván létesíteni és megbízza a KOMÉP Kft.-t
azzal, hogy terveztesse meg az épületet. A terv valamennyi kívánalomnak megfelel.
Meg kell állapodni az Ótemplomi Evangélikus Egyházközséggel arra vonatkozóan, hogy
milyen feltételek mentén bocsátja birtokba azt a területet ahol a ravatalozót létesíteni kívánja a
város. A város vagyona lesz maga a felépítmény, de idegen területen valósul meg. Az
egyházközség hajlandó 50 évre ingyen tartós használatba adni a területet. Meg kell találni azt
a konszenzust ami az egyház és az önkormányzat érdekeit is ki fogja szolgálni. Itt polgári
jogügyletről van szó. A második határozati javaslat arra irányul, hogy a beruházói jogokat a
szarvasi KOMÉP Kft-re ruházza át a képviselő-testület, mivel a tevékenység folytatásával is a
Kft. van megbízva. A harmadik határozati javaslat arra vonatkozik, hogy a megismert,
jóváhagyott terv vonatkozásában megállapodás megkötése szükséges a Vándorépítész Kft-vel.
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A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság túlzottnak tartja a 980 eFt+ÁFA díjat. A negyedik
határozati javaslat arról rendelkezik, hogy a képviselő-testület megbízza a KOMÉP Kft-t,
hogy a ravatalozó épület beruházását bonyolítsa le, az ehhez szükséges pénzügyi eszközöket
teremtse meg. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét is, hogy visszatérítendő önkormányzati
támogatás formájában segítse elő az önkormányzat a ravatalozó megépítését amennyiben a
Kft. gazdasági érdekei azt kívánják, hogy ne vegyen fel hitelt. Adott esetben más pályázati
piacokon veszteséget szenvedhet el emiatt.
Babák Mihály polgármester: Az első döntés arról szól, hogy szeretne-e a város saját
ravatalozót építtetni a KOMÉP Kft-vel és elfogadja-e az Ótemplomi Egyházközség ajánlatát
50 év tartós használatba adás vonatkozásában. Jogilag teljesen rendezettnek kell lenni a
területnek.
Az 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
692/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja a 400/2009.
(VII.14.) sz. határozatában kijelentett szándékát és a Szarvasi Benka Gyula utcai
ún. Ó-temetőben, az önkormányzat tulajdonában álló hűtőház integrálásával új
ravatalozó épületet kíván létesíteni.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti
létesítmény jogszabályszerű megvalósításához szükséges ingatlan használati joga
tárgyában folytassák le a szükséges tárgyalásokat a tulajdonos Szarvasi Ótemplomi Evangélikus Egyházközséggel legalább 50 (ötven) év tartós használatba
adás vonatkozásában, figyelembe véve mindkét fél kölcsönös érdekeit.
Határidő:
2010. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Az önkormányzat saját cége üzleti vállalkozása keretében
építene egy ravatalozót. 100% tulajdoni mivolta mellett felelős a képviselő-testületnek, tehát
ruházzon be. Van ilyen vállalkozói tevékenysége a Kft-nek, meg tudja építeni.
A 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
693/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas,
Benka Gyula utcai ún. evangélikus ótemetőben megvalósítandó ravatalozó
megvalósításával kapcsolatos beruházási jogokat teljeskörűen átadja a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási Kft-nek (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) és megbízza a
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társaságot a tervezési szerződés előkészítésével és költségviselésével, a beruházás
teljes lebonyolításával kapcsolatban. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
a feladat ellátása során teljeskörű egyeztetésre köteles a beruházói jogokat átadó
önkormányzattal a ravatalozó épület és környezete megvalósításával kapcsolatos
tervek és intézkedések tekintetében.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető

Babák Mihály polgármester: A Vándorépítész Kft-vel a tervezési díj leszállítása
tekintetében állapodjon meg a KOMÉP Kft. ügyvezető igazgatója. A tervezési szerződés
megkötésére vonatkozó 3.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
694/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata megtárgyalta a Vándorépítész Kft. (1034
Budapest, Kecske u. 25.) tervezési szerződési ajánlatát azzal, hogy a tervezési
szerződést a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-vel (5540 Szarvas,
Ipartelep u. 2.) mint a beruházási jog jogosultjával kell megkötnie a beruházási
jogot átadó Szarvas Város Önkormányzata állásfoglalásainak ismeretében.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető

Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt,
volt-e példa arra, hogy valaki ravatalozó építésére nyerjen támogatást?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Nem tud ilyenről.
Babák Mihály polgármester: A beruházás megvalósítására piaci hitelt kell felvenni.
Amennyiben garancia kell, a képviselő-testület azt vállalja.
A 4.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
695/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képvisekő-testülete mint alapító megbízza és
felhatalmazza a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-t, hogy a Szarvas,
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Benka Gyula utcai ún. Ótemetőben létesítendő ravatalozó épület beruházását
rendelkezéseire álló pénzeszközei terhére, szükség szerint hitel felvételével vagy
esetlegesen visszatérítendő önkormányzati támogatással valósítsa meg azzal, hogy
az indokoltan felmerülő garanciák (kötelezettségvállalások) körében a kft.
jogosult az Önkormányzat közreműködését igényelni, amelyről a képviselőtestület előterjesztés alapján dönt.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

TIVI Kft-vel kötendő, a 2010. évi villamos energia ellátásra vonatkozó
szerződés
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: A közvilágításra vonatkozó teljes ellátás alapú villamos energia
vásárlási szerződést a TIVI Kft. eljuttatta az önkormányzathoz. A szerződést Kécskei Imre
energetikus megvizsgálta, szakvéleménye az előterjesztés mellékleteként becsatolásra került.
Ennek alapján javasolja a szerződés megkötését a 2010. évre az azonnali inkasszós
nyilatkozat mellőzésével.
Kécskei Imre energetikus: A TIVI Kft-vel kötendő közvilágítási szerződés évi 1.250 eFt
megtakarítást jelent a pillanatnyi állapot szerint. Ez a versenypiaci villamos energiáról szól.
Az árelőnynek vannak kockázatai is. A versenypiac fix áron kötendő, ha az egyetemes
villamos energia ára változik akkor annak hatása 1 éven keresztül nem érződik. Ez most
emelkedő tendenciát mutat, tehát az 1 éves fix ár viszonylag jó.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság előterjesztés szerint
elfogadásra javasolja.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a TIVI Kft. (2509 Esztergom-kertváros, Ipari
Park 30035/1 hrsz.) által megküldött, a 2010. évre kötendő közvilágítás villamos energia
ellátási szerződést, az azonnali inkasszó engedélyezése nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: 2009. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
696/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a TIVI Kft. (2509 Esztergom-kertváros, Ipari Park 30035/1 hrsz.) által
megküldött, a 2010. évre kötendő közvilágítás villamos energia ellátási szerződést,
az azonnali inkasszó engedélyezése nélkül.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására.
Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP
pályázathoz kapcsolódó megállapodás 2. sz. kiegészítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Többcélú Kistérségi Társulás 6 település
javára benyújtotta az első fordulós komposztáló megvalósítására vonatkozó pályázatot mely a
vége felé közeledik. A második fordulós pályázat beadásához feltétlenül szükséges, hogy
elkészüljön az un. részletes megvalósíthatósági tanulmány amit többször benyújtott a társulás
minőségbiztosításra a támogatók felé. A legutolsó minőségbiztosítás alkalmával azt
észrevételezték, hogy a települések által megkötött társulási megállapodásban az
üzemeltetésre vonatkozó feltételek nem kellően kidolgozottak, ezért előkészített a Többcélú
Társulás egy 2. sz. kiegészítést a társulási megállapodáshoz. A települések a vagyon
üzemeltetésre történő átadásáról illetve az új vagyontárgyak társulás tulajdonába való
átadásáról kell, hogy döntsenek. Szintén a minőségbiztosítás kifogásolta azt is, hogy a
pályázatban résztvevő települési önkormányzatok a teljes hulladékgazdálkodási hatásköreiket
át kell hogy adják a társulás számára. Ezáltal a települési szolgáltatóknál lévő
hulladékgazdálkodási feladatok nem történhetnek települési szinten ellátásra.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést de
megállapodásra nem jutott mivel nem rajzolódott ki világosan a bizottság tagjai számára a
projekt előnye. A bizottság így nem tudott állást foglalni.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ismételten megtárgyalta az
előterjesztést. Korábban a bizottság javasolta az előterjesztés napirendről való levételét. A
bizottság arra a megállapodásra jutott, hogy amennyiben az egész hulladékgazdálkodási
hatáskör átadásra kerül és utána a kistérség választja ki, hogy ki látja el ezt a szolgáltatást,
akkor Szarvas Város Önkormányzata érdekeit ez nem szolgálja, a továbbiakban nem kíván a
város ebben részt venni. Korábban felmerült, hogy nagyon sok mindent meg lehet pályázni. A
szarvasi rész a KOMÉP Kft. szakmai ajánlása alapján készült el. Kiderült, hogy a
vagyontárgyak nem Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonát fogják képezni hanem a
kistérségi társulásét. Ha más látja el a hulladékgazdálkodási szolgáltatást a kistérségben és
nem a KOMÉP Városgazdálkodási Kft., akkor a korábban megvásárolt eszközök is
„haszontalanná” fognak válni. A kistérség nem tudja azt garantálni, hogy a KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. fogja ellátni a kistérségben a hulladékgazdálkodási szolgáltatást.
Jelenleg a kistérségi társulás területén három cég van aki ezzel foglalkozik. Szarvason a
KOMÉP Kft., Gyomaendrődön a Gyomaszolg, Kondoroson pedig a TESZI. Ráadásul a
pályázatban nem Szarvasnak van a legnagyobb része hanem Kondorosnak. Jelentős
beruházásról van szó, kéri a képviselőket, fontolják meg döntésüket. Ilyen háttér mellett a
bizottság úgy döntött, hogy nem kell ebben a továbbiakban részt venni. Kérdésként
elhangzott, hogy a feladatátadás köztudott volt-e a pályázat beadásakor vagy csak ebben a
fordulóban kérik. Ha a beadásnál is szerepelt akkor nem kellett volna belemenni. A második
fordulóban még vissza lehet lépni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kardinális kérdés, hogy mit nyer és mit veszít a város.
Tudomásul kell venni, hogy az egész társulás felborul ha Szarvas város visszalép és nem
valósul meg ez a beruházás. A város hosszú távú fejlesztéseihez sem igazodik jól ez a
megoldás. Nem javasolja a város részvételét a továbbiakban.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Többcélú Kistérségi Társulás lett a
gesztor a tárgyalások végén. Akkor még nem erről volt szó. Az első fordulós pályázat
benyújtásakor a települések abban a tudatban voltak, hogy a pályázatból megvásárolt
vagyontárgyak a saját tulajdonukba kerülnek és a saját hasznukat növelhetik majd a
szolgáltatásokkal. A társulás munkaszervezet vezetője a mai napon elmondta, hogy az első
fordulós pályázatban ezek a feltételek nem voltak kellően részletezve. Most a
minőségbiztosítás során a részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor kifogást
tettek. Két lehetőség van, vagy teljesen piaci alapon közbeszerzéssel kiválasztott idegen cég
fogja a szolgáltatást elvégezni a kistérség összes településén vagy a résztvevő 6 települési
önkormányzat létrehoz egy teljesen különálló de 100% tulajdonban lévő gazdasági társaságot
vagy társulást és ez a szervezet fogja ellátni a feladatot. Ez került bele a megállapodás 2. sz.
kiegészítésébe. Ezt kellene hogy vállalják most a települési önkormányzatok.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: A bizottságok azt javasolják, hogy nemleges legyen a
válasz mindkét határozati javaslat esetében.
Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a bizottsági véleményeknek megfelelő határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a módosított 1.) sz. határozati javaslatot.
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a
Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-2008-0009. kódjelű pályázati projekt
megvalósítására a társult települések önkormányzataival 2008. január 24-én kötött és 2008.
november 6-án kiegészített Társulási megállapodást egy további 2. sz. kiegészítéssel nem
fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Társulási Tanácsot és
a kistérségi iroda vezetőjét értesítse.
Határidő: 2009. december 18. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
697/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-20080009. kódjelű pályázati projekt megvalósítására a társult települések
önkormányzataival 2008. január 24-én kötött és 2008. november 6-án kiegészített
Társulási megállapodást egy további 2. sz. kiegészítéssel nem fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testület döntéséről a Társulási
Tanácsot és a Kistérségi Iroda vezetőjét értesítse.
Határidő:
2009. december 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a módosított 2.) sz. határozati javaslatot.
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a
Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-2008-0009. kódjelű pályázati projekt
megvalósítására a társult települések önkormányzataival 2008. január 24-én kötött Társulási
Megállapodás 1. sz. mellékletének – Átruházott hatáskörök jegyzéke – az önkormányzati
hulladékgazdálkodási hatáskörökkel történő kiegészítését nem fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testület döntéséről tájékoztassa a
Kistérségi Iroda vezetőjét. Határidő: 2009. december 18. Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző”
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
698/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-20080009. kódjelű pályázati projekt megvalósítására a társult települések
önkormányzataival 2008. január 24-én kötött Társulási Megállapodás 1. sz.
mellékletének – Átruházott hatáskörök jegyzéke – az önkormányzati
hulladékgazdálkodási hatáskörökkel történő kiegészítését nem fogadja el.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a testület döntéséről
tájékoztassa a Kistérségi Iroda vezetőjét.
Határidő:
2009. december 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri, hogy amennyiben a feltételek változnak, bízza meg a
képviselő-testület azzal, hogy eltérő megállapodást is aláírhasson. Szarvas város részt vett egy
két fordulós pályázatban. Nem lenne jó belesétálni valamibe. A döntés helyes, de vihart fog
kavarni. Az első fordulóra pénzt is költött a város és nyert is. A második fordulóban jóvá
kellene hagyni a megállapodást amiben feltételt módosítottak. Kommunába akarják zárni a
várost. Feltételezhetően jön egy olyan lobby, hogy multinacionális cég végezheti majd a teljes
begyűjtést. Ez kárt okozna, hiszen a díjképzést is elvenné és az egekbe szöknének az árak. Ha
a szelektív hulladékgyűjtésre pályázat kerül kiírásra akkor ott pályázik a város. Mi az, hogy a
második körre módosítja a fejlesztési ügynökség a feltételeket? Ebben korrupciót lát. Ha ezt
sikerül anulálni akkor részt vesz a város a társulásban. Németországban minden településnek
saját hulladék kezelője van, saját vízszolgáltatója és maga osztja szét a gázt és az áramot is.
Így tudnak helyben lakossági érdeket képviselni. Egy településen nemcsak az ivóvíz és a gáz
hanem a hulladék szállítás is nagyon veszélyes lehet. A lakosságot olyan költséggel
áraszthatják el amibe belefullad. Nem lenne jó ha kivándorolna a hulladékszállítás és
elszabadulnának az árak. Magyarországon nagyon sok ár európai de a bérek balkániak.
Veszélyes ha egy településen multinacionális cég végzi a hulladékszállítást. Amennyiben a
feltételekből kihagyják ezt az új feltételt, akkor nincs akadálya a beruházásnak. Ha nem akkor
Szarvas város majd maga épít komposztálót stb.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtása téli-tavaszi közmunkaprogramra.
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium közmunka
pályázati felhívást tett közzé „Téli-tavaszi közmunka program 2010/01” címmel.
Kistérségenként egy pályázat nyújtható be a regisztrált álláskeresők foglalkoztatásának
támogatására. A pályázatot a kistérségi társulás nyújtaná be és ő lenne a lebonyolítója. A
pályázat benyújtásának elengedhetetlen része a közmunkások által elvégzendő tevékenységre
készített munkaprogram és az ennek megvalósításához szükséges munkaidő terv valamint a
program egészét átfogó költségvetési terv. Bármelyik hiánya esetén nem nyer támogatást a
pályázat. A pályázathoz önerő nem szükséges, de a felmerülő, pályázatba be nem épített
anyagköltséget illetve ÁFA-t a pályázónak kell elvállalnia. A támogatási összeg 80%-át
kizárólag a foglalkoztatni vállalt munkanélküliek bér és közterheinek költségeire kell
fordítani. A foglalkoztatás napi 8 órában történik. Az eredeti határozati javaslat arról szólt,
hogy a mai napon meghatározza a képviselő-testület, hogy hány főt kíván foglalkoztatni. Erre
most nincs lehetőség, ezért módosított határozati javaslat került kiadásra. A program akkor
indítható, ha a kistérség településeinek több mint fele részt vesz benne. Gyomaendrőd,
Kondoros, Hunya, Kardos és Szarvas kíván a programban részt venni. Ezt követően meg kell
állapítani, hogy mennyi a regisztrált munkanélküliek és a rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak száma, mert ezt követően lehet meghatározni, hogy a kistérségben összesen hány
fő foglalkoztatható. 30 fő foglalkoztatható majd plusz a kistérségben regisztrált minden
megkezdett 100 rendelkezésre állási támogatásra jogosult után plusz 2 fő.
Kéri a módosított határozati javaslat elfogadását.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatja az előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a módosított
határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a módosított határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó „Téli-tavaszi közmunkaprogram 2010/01”
címmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által kiírt pályázat megvalósításában.
Az önkormányzat a programban a pályázati kiírás számításai alapján lehetséges maximális
létszámmal kíván részt venni.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a város részvételi szándékáról értesítse a
kistérségi iroda vezetőjét, továbbá megbízza, hogy a pályázat benyújtásához kapcsolódó
dokumentumok elkészítéséről gondoskodjon. Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák
Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
699/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása által benyújtandó „Téli-tavaszi
közmunkaprogram 2010/01” címmel a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által
kiírt pályázat megvalósításában.
Az önkormányzat a programban a pályázati kiírás számításai alapján lehetséges
maximális létszámmal kíván részt venni.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a város részvételi szándékáról
értesítse a kistérségi iroda vezetőjét, továbbá megbízza, hogy a pályázat
benyújtásához kapcsolódó dokumentumok elkészítéséről gondoskodjon.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: A város 100 főt tudna foglalkoztatni és ennyi munka is van.
Kb. 30-40 fő foglalkoztatására lesz lehetőség. Fontos, hogy a rendelkezésre állási
támogatáson kívüliek mellett egy másik lehetőség is lesz, ahol 100 % támogatást lehet kapni.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

„Települési szeméttelep-rekultivációs program a Körös-szögben” –
pályázathoz kapcsolódóan a Társulási Megállapodás módosítása
valamint a 2010. évi működési hozzájárulás elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A városi használaton kívül lévő
szeméttelepek rekultivációjára vonatkozóan szintén két fordulós eljárási rendben lehetett
pályázni. Az első fordulós pályázat benyújtásra került és nyert is. Kondoros Nagyközség
Önkormányzata vállalta a gesztori teendőket. A pályázat második fordulójának
megvalósításához szükség volt a jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás
megalapítására amely Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulás néven
bejegyzésre került. A Társulási Tanács december 7-én tartotta első ülését Kondoroson ahol
előterjesztésre került a társulás 2009. évi költségvetése amelyhez a társult településeknek 10,Ft/állandó lakos összeggel kellett hozzájárulni. Ez az összeg Szarvas esetében 176 eFt.
Kinevezésre került a költségvetési szerv vezetőjeként 6 hónap időtartamra Mális Szabolcs,
valamint elfogadásra került a társulás 2010. évi költségvetésének tervezete ahol a
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fajlagos működési hozzájárulás összegét 50,-Ft/főre emelték. Ezt a 2008. december 31-i
állandó lakos létszám alapján kell meghatározni mely Szarvas város esetében 873.950,-Ft.
Az 1.) sz. határozati javaslat az 50,-Ft/állandó lakos összeg biztosításáról szól, a 2.) sz.
határozati javaslat pedig arról, hogy a 2007-ben aláírt társulási megállapodás 7. pontját ki kell
egészíteni azzal, hogy ezen megállapodás megszűnik akkor ha a pályázat első fordulója teljes
körűen lebonyolításra kerül.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A két fordulós pályázati lehetőség arra jó, hogy sokan
megéljenek belőle. Belefektet a város egy csomó pénzt, jó páran megélnek belőle és a végén
lehet, hogy nem lesz a projektből semmi sem.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Még 20% Áfa szerepel. A 25%-ot ki fogja biztosítani.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A többlet költséget a pályázó fizeti.
Lehetőség lesz a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnél az Áfa kompenzációra pályázni. A
megvalósítás végén kell nyilatkozni a pályázónak, hogy az Áfa emelkedés mennyi többlet
költséget jelentett a beruházás megvalósításakor.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az 1.) sz.
határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Települési szeméttelep
rekultivációs program a Körös-szögben” című KEOP-7.2.3.0.-2007-0013 azonosító számú
pályázat 2. fordulós megvalósítására létrehozott Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási
Rekultivációs Társulás 2010. évi költségvetésében 50,-Ft/állandó lakos összegben
megállapított fajlagos működési hozzájárulást elfogadja.
Szarvas város 2008.12.31-i állandó lakosainak száma alapján (17.479 fő) a Társulásnak a
2010. évi működési hozzájárulásként fizetendő 874 eFt-ot a Képviselő-testület a 2010. évi
költségvetésében működési célú pénzeszköz átadás soron biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 12. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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700/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben” című KEOP7.2.3.0.-2007-0013 azonosító számú pályázat 2. fordulós megvalósítására
létrehozott Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Rekultivációs Társulás 2010. évi
költségvetésében 50,-Ft/állandó lakos összegben megállapított fajlagos működési
hozzájárulást elfogadja.
Szarvas város 2008.12.31-i állandó lakosainak száma alapján (17.479 fő) a
Társulásnak a 2010. évi működési hozzájárulásként fizetendő 874 eFt-ot a
Képviselő-testület a 2010. évi költségvetésében működési célú pénzeszköz átadás
soron biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. január 12.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a 2.) sz.
határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Települési szeméttelep
rekultivációs program a Körös-szögben” című KEOP-7.2.3.0-2007-0013 azonosító számú
pályázat benyújtására és megvalósítására vonatkozó Társulási megállapodás 7. pontjának
kiegészítését elfogadja, a következők szerint: „Jelen megállapodás megszűnik a pályázat 1.
fordulójának teljes körű lebonyolításával”.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási megállapodás aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 12. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
701/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Települési szeméttelep rekultivációs program a Körös-szögben” című KEOP7.2.3.0-2007-0013 azonosító számú pályázat benyújtására és megvalósítására
vonatkozó Társulási megállapodás 7. pontjának kiegészítését elfogadja, a
következők szerint: „Jelen megállapodás megszűnik a pályázat 1. fordulójának
teljes körű lebonyolításával”.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Társulási megállapodás aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
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Határidő:
Felelős:

2010. január 12.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtása új játszótér kialakítására a Székely Mihály téren
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata májusban
benyújtotta az új játszótér kialakítására pályázatát. A Székely Mihály téren egy un. rekreációs
park került megtervezésre mely magában foglal két kisméretű füves labdarugó pályát, egy
játszótéri blokkot illetve a Székely Mihály tér körül mulcsos futópályát valamint kültéri
konditermi eszközöket, gépeket illetve a téren keresztül menő díszburkolatos sétányt. A
pályázatot határidőben benyújtotta az önkormányzat, biztosította az önerőt is ami a 2009. évi
költségvetésben mint kötelezettséggel terhelt felhalmozási tartalék rendelkezésre áll. Ez az
összeg akkor 5 millió forint volt. Időközben a CÉDE pályázatok elbírálása megtörtént.
Értesítették az önkormányzatot, hogy forráshiány miatt nem részesült a pályázat
támogatásban. Szó volt arról, hogy ha valaki visszamondja a pályázatát vagy máshonnan
forrást tudnak átcsoportosítani akkor támogatást kaphat az önkormányzat. Kiírásra került a
145/2009. FVM. rendelettel a Nemzeti Diverzifikációs Program keretén belül a vidéki
települések megújítására vonatkozó pályázat. A hivatal tájékoztatást kért a DARFT-tól arra
vonatkozóan, hogy van-e esélye a CÉDE pályázatnak. Azt az információt kapta a hivatal,
hogy nincs a kereten már forrás. Annak tudatában, hogy a képviselő-testület a beruházás
megvalósításáról döntött, a pályázat előkészítésre, majd december 15-én benyújtásra került.
Ez kedvezőbb támogatottságú pályázat mint a CÉDE volt. Korábban 75%-os támogatási
igényt feltételezett. A jelenlegi pályázatnál pedig a nettó bekerülési költség 100%-át lehet
igényelni. Így a teljes beruházásnál 80% támogatási intenzitást jelent. A teljes beruházás
bruttó 21.709.714,-Ft melyhez az Áfa tartalmat - összegszerűen 4.301.943,-Ft-ot kell a
képviselő-testületnek biztosítani ami jelenleg is szerepel a 2009. évi költségvetésben. Az
utolsó mondatban a 2010. év helyett 2009. év a helyes meghatározás.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
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Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Diverzifikációs Program
keretében a vidéki települések megújítására és fejlesztésére igénybe vehető támogatások
részletes feltételeiről szóló 145/2009.(XI.6.) FVM rendelet alapján a „Szarvasi Székely
Mihály téri játszótér fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtását utólagosan jóváhagyja.
Az önkormányzat az új játszótér támogatási kérelmében szereplő br. 21.709.714,-Ft-os
bekerülési költsége alapján, a beruházás nettó költségét, azaz 17.407.771,-Ft-ot (80%) FVMtámogatásként igényli meg. A Képviselő-testület vállalja, hogy a játszótér megvalósításához
szükséges önerőt (a bekerülési költség alapján fizetendő ÁFA-t), mely br. 4.301.943,-Ft,
2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a támogatási kérelem benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: 2009. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester,
Dr. Melis János jegyző”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
702/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti
Diverzifikációs Program keretében a vidéki települések megújítására és
fejlesztésére igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló
145/2009.(XI.6.) FVM rendelet alapján a „Szarvasi Székely Mihály téri játszótér
fejlesztése” című támogatási kérelem benyújtását utólagosan jóváhagyja.
Az önkormányzat az új játszótér támogatási kérelemben szereplő br. 21.709.714,Ft-os bekerülési költsége alapján, a beruházás nettó költségét, azaz 17.407.771,Ft-ot (80%) FVM-támogatásként igényli meg. A Képviselő-testület vállalja, hogy
a játszótér megvalósításához szükséges önerőt (a bekerülési költség alapján
fizetendő ÁFA-t), mely br. 4.301.943,-Ft, 2010. évi költségvetésében felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a támogatási kérelem benyújtására és
a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

Városrehabilitációs pályázat benyújtásához önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2010. január 5-ig lehet ismételten
benyújtani a városrehabilitációs pályázatok első fordulós pályázatát. Az elmúlt évi pályázat
műszaki tartalma a pályázatíró javaslata alapján kiegészítésre került. A gazdasági funkciót
erősítő tevékenységek esetében a „kis Árpád” épületének külső felújításával, a városi
funkciókat erősítő tevékenységek között a Kossuth Lajos utca Deák Ferenc utca és Vajda
Péter utca közötti szakaszának teljeskörű átépítésével, parkolók kialakításával és az utca
egyirányúsításával együtt, valamint a Vajda Péter utca felújítása a Szabadság és a Vasút utca
között. Így az ó-templom környékének rendezése is a projekt része. A közszféra funkcióinak
megerősítését szolgáló fejlesztések között az elmúlt évi pályázatban is szerepelt a Békés
Megyei Bíróság mint konzorciumi partner. Támogatási igényük annyiban változott, hogy az
elmúlt évben a bíróság épületének külső felújítására és az épület akadálymentesítésére kértek
támogatást. Időközben az akadálymentesítést megoldották, így csak az épület külső
felújítására szeretnének pályázni. Új funkció az okmányiroda kialakítása a régi bank épület
felújításával. Konzorciumi partnerként a Békés Megyei Bíróság lép be a projektbe. Az elmúlt
évi pályázathoz képest idén a támogatás maximumát lecsökkentették. Nem lehet igényelni
csak maximum 750 millió forint támogatást ami a teljes bekerülési költség 80%-a lehet. Így a
teljes maximum bekerülési költség a pályázat szempontjából 937,5 mFt lehet melyhez a
szükséges önerő 187,5 mFt.
Babák Mihály polgármester: Különböző feltételeket írtak ki. Ebben a projektben nincs
benne a Mitrovszky kastély felújítása mert nem fért bele a csökkentett forrás miatt. Ez minden
kistérség központjának jár, az unió azt szeretné ha a kistérségi központok rendben lennének.
A korábbi pályázatokon nem nyert a város. Be kellett venni a bíróságot mert nem lehet csak
önkormányzati épületek felújítását szerepeltetni. Csökkent az igényük csak a homlokzat
felújítását kérik. Az okmányiroda bekerült a pályázatba. Itt minden igazgatással kapcsolatos
tevékenység elférne a földszinten és az emeleten. Erre eddig nem sikerült pénzt szerezni. A
gazdaságot is meg kell jeleníteni, ezért szerepel benne a piac új WC csoportja és
kezelőépülete. A „kis Árpád” homlokzatának felújítása is szerepel a pályázatban. Az a
szándék, hogy a belvárosi rész úttal, díszburkolattal rendbetételre kerüljön.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja. Vannak olyan tervek melyek átdolgozásra kerültek. A bizottság kéri, hogy az
aktualizált terveket a képviselő-testület tekintse át.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslatok ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván benyújtani a
Dél-Alföldi Operatív Program 5.1.2/A „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése” c.
pályázati kiírására. A pályázat összköltségének legfeljebb bruttó 937,5 millió Ft-nak
legfeljebb a 80%-át, azaz legfeljebb bruttó 750 millió Ft-ot a Dél-Alföldi Operatív program
vissza nem térítendő támogatási keretéből igényli meg.

- 79 -

A pályázat megvalósításához szükséges legfeljebb bruttó 187,5 millió Ft önerőt – mely a
teljes bekerülési költség 20%-a – Szarvas Város Önkormányzata felhalmozási tartalék terhére
biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a pályázat benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: pályázat benyújtására 2010. január 5. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr.
Melis János jegyző.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
703/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
kíván benyújtani a Dél-Alföldi Operatív Program 5.1.2/A „Kistérségi székhelyek
integrált fejlesztése” c. pályázati kiírására. A pályázat összköltségének legfeljebb
bruttó 937,5 millió Ft-nak legfeljebb a 80%-át, azaz legfeljebb bruttó 750 millió
Ft-ot a Dél-Alföldi Operatív program vissza nem térítendő támogatási keretéből
igényli meg.
A pályázat megvalósításához szükséges legfeljebb bruttó 187,5 millió Ft önerőt –
mely a teljes bekerülési költség 20%-a – Szarvas Város Önkormányzata
felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a pályázat benyújtására és a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő:
Pályázat benyújtására 2010. január 5.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése”
c. pályázati kiírására benyújtandó pályázathoz becsatolandó Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. január 5. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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704/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kistérségi székhelyek
integrált fejlesztése” c. pályázati kiírására benyújtandó pályázathoz becsatolandó
Konzorciumi Együttműködési Megállapodás tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő:
2010. január 5.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

A Körös-szögi Kft. által benyújtandó pályázat támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Körös-szögi Kft. a 150/2009.(XI.6.) FVM rendelet
alapján pályázatot nyújtott be a megadott határidőn belül a „Kacsa tó” környékének ifjúsági és
családbarát horgászcentrummá történő kialakítására. Ehhez kéri a képviselő-testület utólagos
jóváhagyását.
Hetényi István képviselő: A „Kacsa-tó” komplex fejlesztése tekintetében 2x10 parkoló
kerülne megépítésre, járda, sétány felújítás történne. Mulcsos sétány is épülne, szabadtéri
kemence, padok, asztalok, szemétgyűjtők, kandelláberek, fásítás szerepel a pályázatban. A
„Kacsa-tó” kotrásáról is intézkednek amennyiben nyer a pályázat. Horgászhelyek kerülnek
kialakításra külön mozgáskorlátozottak számára. Nagyon nehéz volt engedélyes tervet
készíteni rövid idő alatt. A tervezési költség 960 eFt.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan támogatja a Körös-szögi
Nonprofit Kft. „A szarvasi „Kacsa tó” ifjúsági és családbarát horgászcentrummá történő
kialakítása, különös tekintettel a mozgássérültek horgásztatási lehetőségeire” benyújtandó
támogatási kérelmét mely a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai
tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
150/2009.(XI.6.) FVM rendelet alapján lehetséges, s amelynek támogatási mértéke 100 %-os.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
705/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy utólagosan
támogatja a Körös-szögi Nonprofit Kft. „A szarvasi „Kacsa tó” ifjúsági és
családbarát horgászcentrummá történő kialakítása, különös tekintettel a
mozgássérültek horgásztatási lehetőségeire” benyújtandó támogatási kérelmét
mely a Nemzeti Diverzifikációs Program keretében a turisztikai tevékenységek
ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 150/2009.(XI.6.)
FVM rendelet alapján lehetséges, s amelynek támogatási mértéke 100 %-os.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

Tűzoltóság kérelme a 2007. évben benyújtott OKF pályázatban szereplő
vízszállító gépjármű beszerzésének támogatására vonatkozó igény
megerősítésére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata 2007.
októberében a Tűzoltóság részére megpályázott az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóságnál egy vízszállító gépjárművet. Akkor a támogatási kérelem benyújtásra került,
viszont az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnál a pályázatok realizálása a mai
napig nem történt meg. A pályázati igény megerősítését kérik legkésőbb december 18. 12.00
óráig. 2007-ben a képviselő-testület úgy döntött, hogy majd a tényleges bekerülési költség
20%-át biztosítja önerőként. Időközben a gépjármű beszerzési költsége 85 mFt-ra becsülhető,
így az önkormányzat által biztosítandó 20% önerő 17 mFt-os nagyságrendet képviselne.
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes: Továbbra is indokolt a gépjármű beszerzése. A
parancsnokság működési területe mezőgazdasági jellegű, sok tanyával, településtől távol lévő
üzemmel tarkított. A keletkezett tüzeknél a fő oltóanyag a víz. Megnyugvás ha 6-8 m3 víz ott
áll a hátuk mögött, illetve ekkora mennyiségű vizet ki tudnak juttatni a helyszínre. A jelenlegi
vízszállító cseréjét az indokolja, hogy a RÁBA típusú vízszállító több mint 30 éves. Nagy
ráfordítással végezhetők el a javítások.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
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Babák Mihály polgármester: Központi állami feladat a Tűzoltóság. Elég furcsa, hogy egy
beruházáshoz az állam még 17,5 mFt-ot kér az önkormányzattól. Az ellátási területnek
kellene összeadni a pénzt. Szarvas város ezt a pénzt meg tudja fizetni de a környékbeli
települések egy fillért sem tudnak adni. A Mercedes típusú gépjárművek nem tudnak kellő
mennyiségű vizet kiszállítani. Az igényt meg kell erősíteni a kormányzat felé. Lehet, hogy két
év múlva lesz belőle valami. A tűzoltóság ingatlana a város tulajdona. Ha most nem sikerül a
támogatást megszerezni később már nem kapja meg a város mivel visszaminősítik a
tűzoltóságot. Gyomaendrődön önkéntes tűzoltóság alakult amit a parlamenti politikai lobby
támogatott. A szarvasi parancsnokság kevesebb pénzt kap, embereket kell elküldeni. Az
önkéntes tűzoltók nem bármikor hadra foghatók mint egy bentlévő, riasztható állomány. Az
ombudsman is elmondta, hogy a jelenlegi körülmények között nem működhet tovább a
szarvasi tűzoltóság. Ennek ellenére működik tovább a jelenlegi épületben és majdnem
életveszélyes. Nem tűzoltóságra alkalmas épület, a kivonulás is bonyolult.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltó
Parancsnoksága számára – az önkormányzat által 2007. októberében benyújtott pályázatban
szereplő vízszállító gépjárműre vonatkozó igényét, melyet az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság visszaigazolt, továbbra is fenntartja. A pályázati támogatási kérelem kedvező
elbírálása esetén a gépjármű megvásárlásához szükséges 20%-os mértékű önerő biztosítását
vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vízszállító gépjármű iránti igény fenntartásának
visszaigazolására az OKF felé, valamint a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. december 18. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
706/2009.(XII.17.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – Szarvas
Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltó Parancsnoksága számára – az
önkormányzat által 2007. októberében benyújtott pályázatban szereplő vízszállító
gépjárműre vonatkozó igényét, melyet az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság visszaigazolt, továbbra is fenntartja. A pályázati támogatási
kérelem kedvező elbírálása esetén a gépjármű megvásárlásához szükséges 20%os mértékű önerő biztosítását vállalja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vízszállító gépjármű iránti igény
fenntartásának visszaigazolására az OKF felé, valamint a szükséges intézkedések
megtételére.
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Határidő:
Felelős:

2009. december 18.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen az alábbi előterjesztések kerülnek megtárgyalására.
1.) sz. előterjesztés: A szarvasi belterületi 5325/11. hrsz-ú telekalakítás alatt álló –
ingatlan értékesítése
2.) sz. előterjesztés: „Legelőkísérleti” telep melletti termőföldek tulajdonjogának
megszerzése
3.) sz. előterjesztés: Szarvas, Szabadság utca 76. C. lépcsőház IV. emelet 12. szám alatti
ingatlan felajánlása megvételre
4.) sz. előterjesztés: Mag István és neje Szarvas, Alkotmány u. 86. szám alatti lakosok
kérelme
5.) sz. előterjesztés: Békésszentandrás Önkormányzatának kérelme a házi gyermekorvos
helyettesítése tárgyában
6.) sz. előterjesztés: „A helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó
eszközbeszerzések” tárgyú közbeszerzési eljárás beérkezett ajánlatok megtárgyalása
7.) „Szarvas Város úthálózata fejlesztése” kivitelező kiválasztására irányuló
közbeszerzési eljárás Ajánlati felhívás módosításának elfogadása
8.) „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a
történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című beruházás kivitelező
kiválasztására vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívás megtárgyalása
9.) „Inkubátorház építése” című beruházás kivitelező kiválasztására vonatkozó
közbeszerzési ajánlattételi felhívás megtárgyalása
10.) „A Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi
rendelővé fejlesztése”című nyertes pályázat (DAOP-4.1.1/B-2008-0006) kiviteli terveinek
elkészítésére a tervező kiválasztása

Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselőtestület zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály sk
polgármester
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jegyző
Hitelesítők:

Rejtő József sk
képviselő
Írásba foglalva: 2009. december 22.
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