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Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Dr. Melis János jegyző
Závoda Ferenc bizottság külső tagja
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes
Brachna Irén igazgató
Csasztvan András igazgató
Babák Mihályné ügyvezető igazgató
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Horváthné dr. Kepenyes Edit jogtanácsos
Tóth Sándor vagyongazda
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgató
Galláné Holp Éva TISZK gazdasági vezető

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen.
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fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 11 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Hodálik Pál és Gombár Györgyné képviselők visszatérnek az ülésterembe, 13 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kéri az Ügyrendi Bizottság elnökének véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A jelentést áttekintette, észrevétele nincs.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
22/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pont az alábbi előterjesztésekkel
egészül ki:
Pótanyagban került kiadásra:
13.) sz. bejelentés: A Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása
14.) sz. bejelentés: „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP
pályázathoz kapcsolódó megállapodás mellékleteinek kiegészítése valamint önerő biztosítása
15.) sz. bejelentés: Nyertes TEUT – Juhász Gy. utcai útfelújítási pályázatához önerő
biztosítása valamint közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztása
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16.) sz. bejelentés: Kamatkockázat kezelése
17.) sz. bejelentés: Belterületi járdák felújítása
18.) sz. bejelentés: Közösségi közlekedés fejlesztése
19.) sz. bejelentés: ASP központhoz való csatlakozás támogatása
8. sz. zárt ülés: Szarvas „60 lakás alatti” átjáró megnyitásának ügye.
Kiosztott anyagban került kiadásra:
20.) sz. bejelentés: Belterületi utak felújítása
21.) sz. bejelentés: Energiaszolgáltatási szerződésmódosítási ajánlat
22.) sz. bejelentés: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című kiemelt projekt
konzorciumi együttműködési megállapodásának módosítása
23.) sz. bejelentés: Szarvasi Szárazmalom felújítása
9. sz. zárt ülés: Szarvas, Béke utca 7. fsz. 1. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
10.) sz. zárt ülés: Gyomaendrődi hulladéklerakóval kapcsolatos bírósági és egyéb eljárások
folytatása és más további teendők meghatározása
11. sz. zárt ülés: Szakorvosi rendelő felújításához kapcsolódóan orvostechnológiai és
informatikai eszközök beszerzése – részvételi felhívás elfogadása
12.) sz. zárt ülés: Kis-Lehel-Budai N. A. – Széchenyi utcák felújításához kivitelező
kiválasztása
13.) sz. zárt ülés: Az Orosházi úti kerékpárút építés kivitelezőjének kiválasztására irányuló
ajánlattételi felhívás
14.) sz. zárt ülés: Belterületi útépítések kivitelezőjének kiválasztása
15.) sz. zárt ülés: ”Szarvas Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” és a
„Szarvas Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése”c. projektek
eszközbeszerzéseire vonatkozó ajánlattételi felhívás megtárgyalása.
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(I.22.) rendelete a 2010. évi költségvetéséről – II.
forduló
Előadó: Babák Mihály polgármester
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(I.22.) rendelte a közterület rendeltetésétől eltérő célú
használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak megállapításáról
szóló 2003.(X.17.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célok meghatározása
2010. évre
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága alkalmazásában álló
hivatásos szolgálati jogviszonyban állók részére
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. Szarvas Város Önkormányzata 2010. évi Közbeszerzési Tervének elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. Szarvas Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve
Előadó: Dr. Melis János jegyző
7. Bejelentések
- Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága tájékoztatása a 2009. évi
sportcélú keret felhasználásáról
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Fő téri Általános Iskolája
és Óvodája 2010/2011-es tanévre vonatkozó beiratkozási rendje
- Iskolatej biztosítása
- A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
- A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Üzemeltetési Szabályzatának módosítása
- Orosházi Kistérségi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása
- A szarvasi szennyvíztisztító telepen elfolyó szennyvíz foszformentesítése
- A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közérdekű felajánlása
- Geodéziai és Térképészeti Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítása
- Héra Alapítvány támogatása
- Szarvas, Dr. Melich J. u. 3. szám alatti megüresedett önkormányzati bérlakás
hasznosítása
- Gazdasági társaságok vezetőinek javadalmazása
- A Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása
- „Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP pályázathoz
kapcsolódó megállapodás mellékleteinek kiegészítése valamint önerő biztosítása
- Nyertes TEUT – Juhász Gy. utcai útfelújítási pályázatához önerő biztosítása valamint
közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr kiválasztása
- Kamatkockázat kezelése
- Belterületi járdák felújítása
- Közösségi közlekedés fejlesztése
- ASP központhoz való csatlakozás támogatása
- Belterületi utak felújítása
- Energiaszolgáltatási szerződésmódosítási ajánlat
- „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című kiemelt projekt konzorciumi
együttműködési megállapodásának módosítása
- Szarvasi Szárazmalom felújítása
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1. napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(I.22.) rendelete a 2010. évi
költségvetésről – II. forduló
Előadó: Babák Mihály polgármester
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közmeghallgatáson ismertetésre kerültek, ezért szóbeli kiegészítést nem kíván tenni. Kéri a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Népjóléti
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az
Ifjúsági és Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta a rendelettervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 6 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta a rendelet-tervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Kormányrendelet száma megváltozott, helyesen
292/2009.(XII.09.). Ugyanezt szükséges átvezetni a hivatkozásnál az 5. oldalon. A 14/A
táblázat azért került módosításra mert szövegbeli hiányossága volt az egyik megnevezésnek.
Csak siratói holtág volt megjelölve a támogatások között ami pontosan SzarvasBékésszentandrás Siratói holtág. A felhalmozási kiadás táblában is javítás történt, a kiosztott
anyagban már a helyes számadatok szerepelnek.
A könyvvizsgáló úr a közmeghallgatáson jelen volt. Írásos véleményét elkészítette, melyben
egyetértett és törvényesnek tartja a költségvetés összeállítását és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A könyvvizsgáló fontosnak tartotta megjegyezni, hogy a
kiadásoknál jelentősebb változás a dologi kiadásoknál jelentkezett, 24.015 eFt. A támogatás
értékű pénzeszköz átadás 15.645 eFt-al növekedett.
Megkérdezi a jelenlévő intézmények vezetőit, elfogadják-e a költségvetést.
Kohut Andrásné főigazgató: Elfogadja.
Csasztvan András igazgató: Elfogadja.
Bíró Zoltán tü. alezredes, mb. tűzoltóparancsnok: Elfogadja.
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negyedévente módosítja a képviselő-testület. Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet
az elhangzott pontosításokkal 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 1/2010.(I.22.) rendeletét a 2010. évi költségvetésről
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(I.22.) rendelete a közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a
közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.)
rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Mikó László osztályvezető helyettest a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Mikó László osztályvezető helyettes: A közterületek rendjéről szóló rendelet módosítása
lakossági panasz ügyintézése során vált szükségessé. Helyi szinten jelenleg nincs szabályozva
a tehergépjárművek tárolása illetve a tárolás korlátozása. A KRESZ ismeri a megállás és
várakozás fogalmát, azonban a tárolást helyi önkormányzati rendelettel kell meghatározni. A
jelenleg hatályos rendelet is meghatároz gépjármű tárolás fogalmat az üzemképtelen
gépjárművek vonatkozásában. Ez a fogalom kerülne további bővítésre és megkülönböztetné
az üzemképtelen gépjárművek tárolását valamint a 3500 kg. össztömeget meghaladó
tehergépjárművek tárolásának fogalmát. Tárolásnak minősül ezen gépjárművek esetében a 4
óra időtartamot meghaladó, nem rendeltetésszerű használatból eredő elhelyezés.
Rendeltetésszerű használat alatt értendő amikor ezek a gépjárművek a közterületeken a közúti
közlekedési szolgáltatás keretében áruszállítás, közúti árufuvarozás, személyszállítás, illetve
nem közúti közlekedési szolgáltatás keretében végzett áruszállításhoz veszik igénybe a
közterületet. Amennyiben a képviselő-testület a javaslatot elfogadja, 2010. február 1-jével
hatályba lép a módosítás. Ezt követően érvényes lesz ezekre a tehergépjárművekre az, hogy
közterületen történő tárolásukra szerződés nem köthető, illetve a 4 órát meghaladó tárolás
esetén szabálysértés valósul meg ami 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint
a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint elfogadásra
javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság előterjesztés szerint elfogadta a rendelettervezetet.
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szerint egyhangúlag elfogadta a rendelet-tervezetet.
Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal támogatta a
rendelet-tervezetet. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 7 jelenlévő tagja közül 4 fő a 4
órát támogatta, 1 fő tartózkodott, 2 fő pedig a 4 órát 8 órára szerette volna módosítani de
kisebbségben maradtak.
Dankó Pál képviselő: Azért javasolta a 8 órát mert nagyon sok esetben az árufuvarozóknak a
pihenő időt be kell iktatni a vezetésbe. Ha nem szarvasi a telephely akkor lakóházuk
közelében az úton állnak meg. A megpakolt járművet nem merik parkolóban őrizetlenül
hagyni. Egyetért azzal, hogy az út nem telephely, a járművekkel, gépekkel telephelyen kell
parkolni, de ilyen esetben a 4 óra aggályos. Buszok is érkezhetnek a városba akik nem
találnak parkolóhelyet. Ezek is a mellékutcákban állnak meg. Négy óránként arrébb kell
állniuk?
Mikó László osztályvezető helyettes: Amennyiben nem rendeltetésszerű használat esetében
történik a 4 órát meghaladó várakozás az minősül tárolásnak. A rendeltetésszerű használat
fogalomkörébe tartozik amikor áruszállítás, árufuvarozás történik. Amikor fuvarban van
valaki, munkát végez, akkor nem vonatkozik rá a szigorítás. Arra vonatkozik amikor valaki a
tevékenység végeztével hazamegy.
Babák Mihály polgármester: Amikor valaki hazamegy ebédelni, tisztálkodni az 4 óra alatt
lebonyolítható, viszont a tehergépjárműveknek a telephelyükön kell tartózkodni. A pihenő
időt úgy kell beosztani, hogy az ne a közterületen, a házak között valósuljon meg. Az
embereket ez bosszantja.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 2/2010.(I.22.) 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 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt
célok meghatározása 2010. évre
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A köztisztviselői törvény értelmében
köztisztviselők munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési

a

-8jogkörében eljárva írásban értékeli. A hivatal egészére az osztályvezetők bevonásával rövid
értékelés készült a 2009. évre vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak szerint. A
köztisztviselők egyéni teljesítménykövetelményének meghatározása előtt a képviselő-testület
határozza meg a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat. Továbbra is
kiemelt cél az önkormányzat gazdasági programjának megvalósítása. Az önkormányzat
érdeke, hogy a folyamatos működés fenntartása mellett a program megvalósításához
szükséges pályázati forrásokat megszerezze. A megszerzett forrásokat pedig hatékonyan
használja fel. A csökkenő anyagi erőforrások mellett biztosítani kell a minőségi
munkavégzést. Az új Közigazgatási Eljárási Törvény gyakorlati alkalmazásával fokozni kell a
hivatal szolgáltató szerepét. Az Európai Uniós jogszabályok és irányelvek alkalmazása maga
után vonja a hatósági eljárásokat megalapozó ágazati jogszabályok folyamatos módosítását,
mely komoly odafigyelést igényel a munkatársak részéről. Törvény által előírt kötelezettség
az elektronikus közigazgatás folyamatos kiterjesztése és az információ szabadság biztosítása.
Továbbra is kiemelt figyelmet kell fordítani az intézmények racionális működésére, a
működési költségek további csökkentésére, tekintettel az állami normatíva csökkentésére is.
2010. az általános választások éve. A hivatalnak aktívan közre kell működni az országgyűlési
képviselők, valamint az önkormányzati választások előkészítésében és lebonyolításában.
Ezt követően az ágazati célok kerültek meghatározásra mely az előterjesztésben olvasható.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint támogatta.
Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal támogatta. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 7 jelenlévő tagja közül 6 fő támogatta, 1 fő pedig
tartózkodott.
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 előterjesztésben foglaltak szerint megismerte és elfogadja a
köztisztviselők 2010. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat.
Megbízza a polgármestert, hogy a jegyző 2010. évi egyéni teljesítménykövetelményeit
határozza meg az elfogadott kiemelt célok alapján.
Továbbá megbízza a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2010. évi egyéni
teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: 2010. január 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:

-923/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben
foglaltak szerint megismerte és elfogadja a köztisztviselők 2010. évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokat.
Megbízza
a
polgármestert,
hogy
a
jegyző
2010.
évi
egyéni
teljesítménykövetelményeit határozza meg az elfogadott kiemelt célok alapján.
Továbbá megbízza a jegyzőt, hogy a köztisztviselők 2010. évi egyéni
teljesítménykövetelményeit határozza meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. január 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
2010.
évre
Szarvas
Város
Önkormányzata
Hivatásos
Tűzoltópararncsnoksága alkalmazásában álló hivatásos szolgálati
jogviszonyban lévő alkalmazottak részére
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai
szolgálati viszonyáról szóló törvény előírja, hogy a hivatásos állomány tagjainak
munkateljesítményét értékelni kell a tűzoltóparancsnokság esetében is. A
teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat szintén a képviselő-testületnek kell
meghatározni. Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoka a 2010. évre
az előterjesztésben megfogalmazottak szerint javasolja elfogadni a Tűzoltóság részére a
kiemelt célokat.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság szintén elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja Szarvas Város Önkormányzata Hivatásos

- 10 Tűzoltóparancsnokságának az előterjesztésben szereplő 2010. évi teljesítménykövetelmények
kiemelt céljait.
Megbízza a polgármestert, hogy a tűzoltó parancsnok részére a 2010. évre vonatkozó egyéni
teljesítménykövetelményeket határozza meg, továbbá megbízza Bíró Zoltán tűzoltó
alezredest, megbízott tűzoltó parancsnokot, hogy a döntésből eredő intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Bíró Zoltán tűzoltó alezredes,
megbízott tűzoltó parancsnok. Határidő: 2010. január 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:
24/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Szarvas Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóparancsnokságának az előterjesztésben
szereplő 2010. évi teljesítménykövetelmények kiemelt céljait.
Megbízza a polgármestert, hogy a tűzoltó parancsnok részére a 2010. évre
vonatkozó egyéni teljesítménykövetelményeket határozza meg, továbbá megbízza
Bíró Zoltán tűzoltó alezredest, megbízott tűzoltó parancsnokot, hogy a döntésből
eredő intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes, megbízott tűzoltó parancsnok
Határidő:
2010. január 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5. napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata 2010. évi közbeszerzési tervének
elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A Közbeszerzésekről szóló törvényben foglalt
kötelező rendelkezés értelmében minden évben az ajánlatkérőnek, Szarvas Város
Önkormányzatának lehetőség szerint április 15. napjáig éves összesített közbeszerzési tervet
kell készíteni az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A terv természetesen nem vonja maga
után az abban felsorolt közbeszerzési eljárás lefolytatásának kötelezettségét, hiszen az
önkormányzat a tervben nem szereplő közbeszerzést, vagy a tervben foglaltakhoz képest
módosított közbeszerzésre vonatkozó közbeszerzést is lefolytathat. Év közben előre nem
látható okból előállhat közbeszerzési igény vagy egyéb változás, ezért a tervet egész évben
módosítani szükséges, melynek okát megfelelően indokolni kell. A terv közbeszerzési
tárgyankénti, árubeszerzés, építési beruházás, szolgáltatás megrendelés szerinti bontásban
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készült, illetve közbeszerzési eljárási rendenként is felosztásra került. Az elmúlt évhez képest
változás, hogy nem három hanem két közbeszerzési eljárási rend van – közösségi eljárás és a
nemzeti eljárás. Az intézmények, gazdasági társaságok közbeszerzési kötelezettség alá tartozó
beszerzései is szerepelnek a tervben.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, elfogadta és
elfogadásra javasolja a közbeszerzési tervet.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság szintén elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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 elfogadja Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi
közbeszerzési tervét.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. április 13. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
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:
25/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja
Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi közbeszerzési tervét.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. április 13.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Szarvas Város 2010. évi Közfoglalkoztatási Terve
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítésének ismertetésére.

- 12 Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Törvényi kötelezettség a Közfoglalkoztatási Terv
jóváhagyásra történő előterjesztése. A Szociális törvény rendelkezéseinek megfelelően készült
el, hiszen a törvény kötelező elemeket ír elő. Ilyen a rendelkezésre állási támogatásra
jogosultak végzettség szerinti megoszlása. A részben vagy egészben közfoglalkoztatás
keretében ellátandó közfeladatok megjelölése melyek a következők: közterületi segédmunka,
parkok, virágos felületek gondozása, sövények nyírása, fűnyírás, utcai sorfák gallyazása,
fásítás, lakótelepek, közparkok füvesítése, festés, történelmi emlékút alkotásainak felújítása,
köztisztaság, belvízcsatornák, csapadékvíz elvezetők takarítása, közlejárók, iszap és
hordalékfogó aknák karbantartása, temetőkkel kapcsolatos gondozási feladatok. Kiemelt cél is
meghatározásra került a 2009. évi tapasztalatok alapján, illetve az új igényeknek megfelelően.
Feltétlenül szükséges lenne a vasútállomás és környékének rendbetétele, krakói városrész
területén az illegális szemétlerakóhely felszámolása, a város közterületén lévő parkok, padkák
karbantartása, az Erzsébet-liget folyamatos karbantartása, hulladékszennyezés felszámolása.
Az intézményeknél jelentkező feladatok a konyhai kisegítő munkák, ügyviteli kisegítő
munkák, a szociális, közművelődési, oktatási intézményeknél a feladathoz kapcsolódó
kisegítő munka. A terv célja a 100%-os foglalkoztatás. Az 55 éven felüliek esetében a törvény
úgy rendelkezik, hogy akkor közvetíthető ki, amennyiben az önkormányzattal együttműködik.
A terv részletesen tartalmazza egy-egy intézmény igényét. Lényeges része a tervnek a
finanszírozás ami nem változott 2009-hez viszonyítva. Továbbra is 5%-ot kell biztosítani az
önkormányzatnak, az állami költségvetésből 95 %-ot lehet igényelni. 300 fős foglalkoztatás
esetében az önkormányzatnak 15.557.960,-Ft-ot kell biztosítani, az állami költségvetésből
307.181.710,-Ft hívható le ami összesen 333.590 eFt. Kiemelendő a részletes feladatterv mely
kiegészült a bizottságok javaslatával. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság kérte, hogy a
legnagyobb foglalkoztatók, a KOMÉP Kft., a Gyermekélelmezési Kft., a Szociális Otthon
adjon részletes tervet. Ezek a kiosztott anyagban szerepelnek. A törvény előírja, hogy a tervet
véleményeztetni kell a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Szarvasi Kirendeltségével.
A vélemény csatolásra került. Új elem, hogy a kisebbségi önkormányzatoknak és a Szociális
kerekasztalnak is véleményezni kell. Ezek a támogató nyilatkozatok is kiosztásra kerültek. A
legnagyobb foglalkoztató a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. és a Gyermekélelmezési Kft. a
munkáltató. A tervben felsorolt további 15 intézmény, állami cég pedig a munkahely. A 2009.
évi módosítás tette lehetővé, hogy az önkormányzati feladatok mellett igényelhetnek állami
feladatokat ellátó hatóságok is közcélú foglalkoztatottakat. Felmérésre került, hogy az 5%-os
önerőt milyen formában tudnák biztosítani. A felmérés eredménye, hogy többségében,
összesen 15 intézmény esetében 5 tudná vállalni, 10 a későbbiekben nyilatkozik. Az az
irányelv került megfogalmazásra, hogy elsősorban önkormányzati feladatokat lássanak el,
majd akik tudják biztosítani a bér és járulék összegének 5%-át azoknak biztosítható
munkaerő, végül pedig azoknak akik nem tudják vállalni. A tervet meg kell valósítani, de több
szereplős programról van szó amiben mindenki tehet és részt vehet.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Pákozdi Jánost a KOMÉP Kft. ügyvezető
igazgatóját, végre tudja-e hajtani a tervet.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Igen, végre tudja hajtani.
Babák Mihály polgármester: A közfoglalkoztatás nem segély hanem munkahely és munka,
heti 40 órás munkaviszony. Aki nem látja el a feladatát az nem kap munkabért. A
közfoglalkoztatottakat nem szabad megszólni, a város dolgozói. Kéri az Ügyrendi Bizottság, a

- 13 Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Népjóléti
Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 7 jelenlévő tagja
elfogadásra javasolja a következő kiegészítéssel: Nagyon sok olyan ingatlan van ami
korábban önkormányzati ingatlan volt, az épület lebontásra került, a telek elhagyott.
Gondoskodni kellene ezek rendben tartásáról kaszálással, stb.
Babák Mihály polgármester: A lakosság is kéri, része a programnak műbe kell venni.
Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja. A bizottság által kért kiegészítés a kiosztott anyagban szerepel.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag elfogadta a tervet.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta a tervet.
Babák Mihály polgármester: Aki nem vállalja az 5% önerő megfizetését az nem kap önerőt.
Gombár Györgyné képviselő: A Szociális kerekasztalnak is véleményezni kellett a tervet. A
megbeszélésen jelen volt. A Szociális kerekasztal megköszöni a polgármesternek és a
képviselő-testületnek a gyors reagálást melynek eredményeként nagyon sok embernek sikerült
munkát adni, megélhetést biztosítani. Nem utolsó sorban az intézmények is jól jártak ezzel,
hiszen viszonylag olcsón sikerült munkaerőt szerezniük.
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 a 2010. évi Közfoglalkoztatási Terv, valamint az arról kiadott vélemények
megismerését követően jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervet.
Utasítja a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatási tervet – elektronikus úton is – 5 napon belül
küldje meg az Állami Foglalkoztatási Szervnek és a Magyar Államkincstárnak.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Azonnal”
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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:
26/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
Közfoglalkoztatási Terv, valamint az arról kiadott vélemények megismerését
követően jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervet.
Utasítja a jegyzőt, hogy a közfoglalkoztatási tervet – elektronikus úton is – 5
napon belül küldje meg az Állami Foglalkoztatási Szervnek és a Magyar
Államkincstárnak.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Senki nem tesz senkinek szívességet. A reálszféra szabályai, a
Munka törvénykönyve szerint kell dolgozni. Minden jelentési és elszámolási kötelezettséget a
törvény szerint kell elvégezni. Eddig hiányosságot nem találtak. Nem kevés összegről van
szó, így fokozott figyelem szükséges az elszámolásban, az irányításban, a munkában.
Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzatának Ifjúsági és Sportbizottsága
tájékoztatása a 2009. évi sportcélú keret felhasználásáról
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának értelmében az Ifjúsági és sport támogatási keret felosztásáról az Ifjúsági és
Sportbizottság dönt. A 2009. évi sportkeret felhasználásáról a mellékletben szereplő adatok
alapján számol be a bizottság. A támogatásokról minden esetben megállapodás készül. A
folyósított támogatások a verseny és élsport kivételével valamennyi esetben utólagos
folyósítással kerülnek a támogatottak részére kifizetésre. A számlákat a munkafolyamatokba
épített vezetői ellenőrzésen túl a bizottság 3 tagja is ellenőrzi.
Dankó Pál, Dernovics László, Lohr Gyula képviselők távoznak az ülésteremből, 10
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
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Hodálik Pál képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Aki közpénzt kap a város kasszájából annak el kell azzal
számolni. A közpénzekkel való elszámolás rendjét az Állami Számvevőszék dicséretesnek
tartotta és az országban kötelezővé tette.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Ifjúsági és Sportbizottság hatáskörébe tartozó Ifjúsági és Sportcélú
előirányzat felhasználásáról szóló 2009. évi pénzügyi beszámolót elfogadja.
Felelős: Giricz Katalin a bizottság elnöke, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző. Határidő:
Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
27/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ifjúsági és
Sportbizottság hatáskörébe tartozó Ifjúsági és Sportcélú előirányzat
felhasználásáról szóló 2009. évi pénzügyi beszámolót elfogadja.
Giricz Katalin a bizottság elnöke
Felelős:
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Fő téri
Általános Iskolája és Óvodája 2010/2011-es tanévre vonatkozó
beiratkozási rendje
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvény a közoktatási intézmény fenntartójának biztosítja azt a lehetőséget, hogy
meghatározza az adott évben indítható óvodai csoportok, iskolai osztályok számát, illetve a
11/1994. MKM rendeletben foglaltaknak megfelelően meghatározza az óvodai és iskolai
beiratkozás rendjét és idejét. Ennek megfelelően a szülő köteles beíratni óvoda és tanköteles
korú gyermekét az adott évben március 1-je és április 30. között meghatározott időpontban. A
beiratkozás rendjének és idejének meghatározásához szükséges ismerni az adott év óvoda és
tanköteles korú gyermekeinek számát ami a 2010/2011. tanévben 160-160 fő. Ennek
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1-jétől 2 óvodai csoport és 2 iskolai osztály indítását javasolja az előterjesztés engedélyezni a
törvényben meghatározott maximum létszámmal. A beiratkozás idejét az intézmény
vezetőjével történt egyeztetés alapján 2010. április 08-09-én 07.00-17.00 óra közötti időben
javasolja meghatározni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
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 Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Fő téri
Általános Iskolája és Óvodája Intézményegység tekintetében, a 2010/2011-es nevelési évre,
illetve tanévre a beiratkozási rendjét az alábbiak szerint szabályozza:
1.) kettő óvodai csoport indítását engedélyezi, a törvényben előírt maximum
létszámmal, 25 fővel;
2.) kettő iskolai osztály indítását engedélyezi, osztályonként a törvényben előírt
maximummal, 26 fővel.
A beiratkozás időpontját, 2010. április 8-án és 9-én 7.00 és 17.00 óra közötti időben határozza
meg.
A beiratkozás eredményéről az intézményvezető 2010. április 30-ig jelentést köteles tenni,
melyben tájékoztatja a Képviselő-testületet a saját hatáskörben végzett csoportalakítás után a
munkaerő-gazdálkodás mutatóiról.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beiratkozás eredményeinek ismeretében készítsen előterjesztést a
törvény által előírt átlaglétszám alatti, valamint maximum létszám feletti csoport és osztály
indításának engedélyezése tárgyában.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: jelentés megküldése 2010. április 30. Eltérő csoport és osztálylétszám engedélyezés,
munkaerő-gazdálkodás: 2010. májusi képviselő-testületi ülésre
Lohr Gyula és Dankó Pál képviselők visszatérnek az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
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:
28/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Fő téri Általános Iskolája és Óvodája
Intézményegység tekintetében, a 2010/2011-es nevelési évre, illetve tanévre a
beiratkozási rendjét az alábbiak szerint szabályozza:
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létszámmal, 25 fővel;
2.) kettő iskolai osztály indítását engedélyezi, osztályonként a törvényben
előírt maximummal, 26 fővel.
A beiratkozás időpontját, 2010. április 8-án és 9-én 7.00 és 17.00 óra közötti
időben határozza meg.
A beiratkozás eredményéről az intézményvezető 2010. április 30-ig jelentést
köteles tenni, melyben tájékoztatja a Képviselő-testületet a saját hatáskörben
végzett csoportalakítás után a munkaerő-gazdálkodás mutatóiról.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beiratkozás eredményeinek ismeretében készítsen
előterjesztést a törvény által előírt átlaglétszám alatti, valamint maximum létszám
feletti csoport és osztály indításának engedélyezése tárgyában.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
jelentés megküldése 2010. április 30.
Eltérő csoport és osztálylétszám engedélyezés, munkaerőgazdálkodás: 2010. májusi képviselő-testületi ülésre
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Iskolatej biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat 2004. óta biztosítja ezt a nem kötelező
ellátást az alapfokú közoktatási intézmények tanulóinak. A fenntartó pályázhat, tehát ez az
ellátás csak az önkormányzat által fenntartott intézmény tanulóira vonatkozik. Három
árajánlat került bekérésre mely az előterjesztés mellékletéhez csatolásra került. A kedvezőbb
árat ajánló Tolnatej Zrt-vel javasolja a szerződés megkötését. Az önkormányzatra
vonatkozóan 3.889.000,-Ft-ot jelent ami nem teljes egészében az önkormányzat költsége de
meg kell előlegezni. Ebből közösségi támogatást és állami támogatást igényel vissza az
önkormányzat. 60%-os önerőt feltételez, de a gyermekek érdekében mindenképpen
szükséges. A szociális és családvédelmi keretben a pénzügyi forrás 3 mFt összegben szerepel.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
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A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Giricz Katalin képviselő távozik, Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 12
képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2010. február 1. napjától 2010. december 31. napjáig a
169/2009.(XII.18.) FVM rendeletben szabályozott iskolatej programban részt vesz. A
fenntartásában lévő közoktatási intézmények alapfokú nevelés-oktatásban résztvevő tanulói
számára biztosítja az iskolatejet, melynek költségeit a szociális és gyermekvédelmi
feladatokra biztosított költségvetési keretből előlegezi meg, illetve biztosítja. A támogatási
kérelmet be kívánja nyújtani.
Továbbá dönt arról, hogy az iskolatej szállítására az eddigi szállítóval, a Tolnatej Tolna
Megyei Tejipari Zrt-vel (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 26.) az előterjesztés melléklete szerinti
szállítási szerződést megköti.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a fenti döntésből eredő intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné igazgató, Rejtő
Csaba intézményegység vezető, Tóthné Lipták Erzsébet intézményegység vezető
Határidő: 169/2009.(XII.18.) FVM rendeletben foglaltak szerint azaz 2010. december 31-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:
29/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy 2010.
február 1. napjától 2010. december 31. napjáig a 169/2009.(XII.18.) FVM
rendeletben szabályozott iskolatej programban részt vesz. A fenntartásában lévő
közoktatási intézmények alapfokú nevelés-oktatásban résztvevő tanulói számára
biztosítja az iskolatejet, melynek költségeit a szociális és gyermekvédelmi
feladatokra biztosított költségvetési keretből előlegezi meg, illetve biztosítja. A
támogatási kérelmet be kívánja nyújtani.
Továbbá dönt arról, hogy az iskolatej szállítására az eddigi szállítóval, a Tolnatej
Tolna Megyei Tejipari Zrt-vel (7100 Szekszárd, Keselyűsi út 26.) az előterjesztés
melléklete szerinti szállítási szerződést megköti.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a fenti döntésből eredő intézkedéseket tegye meg.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné igazgató
Rejtő Csaba intézményegység vezető
Tóthné Lipták Erzsébet intézményegység vezető
169/2009.(XII.18.) FVM rendeletben foglaltak szerint azaz 2010.
december 31-ig

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

A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. Szervezeti és
Működési Szabályzatának elfogadása az alapító Szarvas Város Önkormányzatának joga. Az
előterjesztett módosításban pontosításra kerültek a könyvelő feladatai, a bankszámla feletti
rendelkezés joga az új szervezeti felépítésnek megfelelően az általános helyettes helyett az
ellátási és műszaki csoportvezetőt illeti.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság jelen lévő 7 tagja 7 igen
szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, mint a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. alapítója a társaság módosított
szervezeti és működési szabályzatát megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Demeter László ügyvezető.
Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
30/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Szarvasi GyógyTermál Kft. alapítója a társaság módosított szervezeti és működési szabályzatát
megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Üzemeltetési

Szabályzatának

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. üzemeltetési
szabályzatának elfogadása szintén az alapító joga. A szabályzat módosítása a nyitva tartás
rendjét változtatja meg, így szerdán 09.00-21.00 óráig lenne nyitva a fürdő. Bekerül továbbá a
gyógyvíznek a csapadékvíz elvezető hálózatba történő elvezetése, valamint szerepel a
képviselő-testület elfogadási nyilatkozata.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag elfogadta.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Képviselő-testülete mint a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. alapítója a társaság módosított
üzemeltetési szabályzatát megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Demeter László ügyvezető
Határidő: Azonnal”
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:
31/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Szarvasi GyógyTermál Kft. alapítója a társaság módosított üzemeltetési szabályzatát
megtárgyalta és elfogadja.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Határidő:
Azonnal
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.

6.) sz. bejelentés:

Orosházi Kistérségi Regionális Vízellátó Rendszer felújítása
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: Szarvas várost a Maros hordalékkúpjából
ivóvízzel ellátó Orosházi Kistérségi Regionális Vízellátó Rendszer felújításáról szól az
előterjesztés. Ehhez a rendszerhez Szarvason kívül Csabacsüd, Gádoros, Kardoskút,
Nagyszénás, Orosháza és Pusztaföldvár települések tartoznak. A felújítandó pontokat szakmai
szempontok szerint a Békés Megyei Vízművek Zrt. határozta meg, melyek a következők:
Csanádapácán egy kútcsoport, gépház, valamint a gádorosi és kardoskúti átadási pontok. Az
önkormányzat kérésére a Vízművek Zrt. azt a tájékoztatást adta, hogy a rekonstrukciós tervet
a vízellátás biztonsága érdekében sürgős feladatok előtérbe helyezésével készítették el. Előre
sorolták a minden települést érintő munkákat amelyek nem várhatnak a vízminőség javító
program végrehajtásáig. A szarvasi átadási pont felújítása kimaradt, mert a Vízművek Zrt.
szakmai véleménye szerint ez az újabbak közé tartozik, gépészeti felújítása nem szükséges. A
szarvasi vízellátást közvetlenül érintő rekonstrukció során a közelmúltban felújításra került a
víztorony szintmérése, a víztorony és az átadási pont közötti rádiós kommunikáció, az átadási
pontnál a teljes villamos irányítástechnikai rendszer, valamint kicserélték az
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városra 6.146.860,-Ft esik. A vállalkozói díj településenkénti megosztása az elmúlt három év
adatainak átlaga alapján számított igénybevétel alapján történt. A Vízművek Zrt. számítása
szerint az átvett illetve elvezetett vízmennyiségeket figyelembe véve 30,43 %-ban vette
igénybe Szarvas város ezt a vízellátó rendszert. A vállalkozói díj megrendelőnkénti
bontásának ezen elvei abban az együttműködési szerződésben vannak lefektetve amelyben
Szarvas város nem szerepel szerződő félként, a többi 6 település viszont igen. A
rekonstrukciós munkák forrása a vízdíjban szereplő bérleti díj hányad lenne. A Vízművek Zrt.
kérte, hogy a felújítási munkák zavartalansága érdekében jöjjön létre egy bizottság melybe az
érintett önkormányzatok egy-egy olyan tagot delegálnak aki ezzel kapcsolatban az
önkormányzatot teljes jogkörrel képviseli.
Dr. Bagi László képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Nem tisztázott pontosan, hogy az átadási pont hol van.
Véleményük szerint a mérő előtt, holott két mérő van. Különböző műtárgyak vannak
beépítve. Valószínű, hogy a működést nem ismeri a Vízművek Zrt. Az elmúlt év
decemberében fél napig nem volt víz a városban. A távvezetékből egy aknába érkezik az
ivóvíz ami kétfelé mehet el. A tározó irányába ami arra való, hogy a nagyvezeték
meghibásodása esetén a tározóból lehessen vizet nyomni a víztoronyba. Gazdaságosabb
üzemmód amikor közvetlenül a szivattyúhoz, a vevő mérőhöz érkezik a víz és innen töltik fel
a víztornyot. A cső az átvevő akna és a szivattyú akna között tört el. Nem azt választották,
hogy elzárják a két akna közti csapot és kinyitják a tározón keresztül a vizet, hanem inkább a
vízhiányt.. Ez abból adódhat, hogy Gyomaendrődről irányítják és nem tudják, hogy két
üzemmódja van az átadási pontnak. Egyszer tározón keresztül, másszor pedig közvetlenül a
szivattyúba betáplálva a vizet. Ha jó az informatikai rendszer akkor miért nem vették észre
Gyomaendrődön, hogy leürült a víztorony és nincs víz benne. Amikor a víztorony leürül
akkor csak a töltést követő 4 óra múlva lesz megfelelő a víznyomás. Nincs tisztázva az
üzemmód, az átadási pont. Ez az ellátó rendszer része, ott kellene a költségnek is megjelenni.
A beérkező vízóra után a szivattyúhoz történő átvezetésnél tört el a cső. Ezt kezdték el
javítani ahelyett, hogy küldték volna a vizet a tározón keresztül. A 6 mFt a város
költségvetéséből vállalható, hiszen 7 település érdeke. Kérdés, hogyan applikálható ez össze a
nagy maszatolt szerződéssel, amiben a többiek nem érintettek csak ez a 7 település. A 7
településnek kell közös szerződést létrehozni. Akkor írható alá a megállapodás ha megérkezik
erre a szakaszra a 7 település által aláírt közös üzemeltetési szerződés ami a kúttól az átadási
pontokig a 7 települést egy szerződésbe összezárja. Szarvas város nem tagja a ”kommuna”
szerződésnek, amiben a tulajdonosi viszonyok az önkormányzati hatáskörökkel össze van
keverve. Össze van zavarva a fogyasztói jogviszony, a szolgáltatást megrendelő település
árhatósági, tulajdonosi jogosítványa a működtető részvénytársaság jogviszonyával - így lehet
mindenfélét csinálni. A felújítási alap képzés kérdésében kétféle lehet a szerződés. Ami eddig
képződött és az árban megjelent azt a cég karbantartásra elvitte 10 éven keresztül. Két éve
nincs szerződés. A mai napig nem sikerült új üzemeltetési szerződést megkötni a
távvezetékre. Az előterjesztést el kell fogadni, de tudni kell, hogy különböző műszaki,
pénzügyi, jogi rendezetlen kérdések vannak mint minden egyes vízművel kapcsolatos
témában.
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Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Népjóléti Bizottság, az Ifjúsági
és Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság
véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság alaposan megtárgyalta az
előterjesztést. Az ügy fontosságára való tekintettel támogatta az 1. sz. határozati javaslatot
azzal a kitétellel, hogy a szerződésben szereplő összeg nettó összeg. Szarvas Város
Önkormányzata részéről nem 6.146.860,-Ft, hanem 6.146.860,-Ft+Áfa költség lesz. A
rendszer felújításának szükségessége miatt a bizottság elfogadta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság két kiegészítést kíván a szerződéshez tenni melyek a következők:
1.) A szerződés 1.) pontjában az előzmények között ne szerepeljen az első két bekezdés
amely arra az Együttműködési Szerződésre hivatkozik, amelyben Szarvas Város nem
szerződő fél.
2.) A szerződés 6.4.) pontjában a vállalkozó által kiállított számla kifizetésének határideje
2010. március 25. helyett: a Szarvas Várost megillető, elmaradt bérleti díjnak az
Önkormányzat számlájára történő megérkezése utáni munkanap.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést. A biztonságos szolgáltatás érdekében a határozati javaslatot elfogadásra
javasolja. A 2.) pontban személyi javaslatot nem tett a bizottság.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Nem bizottság kell, hanem műszaki szakember kinevezése
szükséges.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal a
szakbizottságok véleménye alapján támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
szolgáltatás biztonsága érdekében támogatta.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság módosító indítványának ismertetésére.

- 24 Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
indítványát. „A Békés Megyei Vízművek Zrt. és az Orosházi Kistérségi Vízellátó Rendszer
által ellátott önkormányzatok között kötött szerződés az alábbi módosításokkal fogadható el:
- A szerződés 1.) pontjában az előzmények között ne szerepeljen az első két bekezdés
amely arra az Együttműködési Szerződésre hivatkozik, amelyben Szarvas Város nem
szerződő fél.
- A szerződés 6.4.) pontjában a vállalkozó által kiállított számla kifizetésének határideje
2010. március 25. helyett: a Szarvas Várost megillető, elmaradt bérleti díjnak az
Önkormányzat számlájára történő megérkezése utáni munkanap.
Babák Mihály polgármester: Egy szerződésben előzményekre hivatkozni teljesen
fölösleges. Ami előzmény volt de nem került bele a szerződésbe az nem ér semmit.
Vállalkozási szerződésről van szó amit 7 település ír alá egy céggel ami jelen esetben a
Vízművek Zrt. Egy vállalkozási szerződésben azt kell rögzíteni, hogy kinek, mit, mikor,
mennyiért, milyen minőségben teljesítenek.
Az elhangzott módosító indítványt szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
indítványát 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az elfogadott
módosító indítványnak megfelelő határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta az Orosházi Kistérségi
Regionális Vízellátó Rendszer által ellátott önkormányzatok és a Békés Megyei Vízművek
Zrt. által az Orosházi Kistérségi Regionális Vízellátó Rendszer csomópontjainak felújításáról
szóló, az előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést az elfogadott
módosításokkal.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
32/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta
az Orosházi Kistérségi Regionális Vízellátó Rendszer által ellátott
önkormányzatok és a Békés Megyei Vízművek Zrt. által az Orosházi Kistérségi
Regionális Vízellátó Rendszer csomópontjainak felújításáról szóló, az
előterjesztés mellékletét képező vállalkozási szerződést az elfogadott
módosításokkal.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.

- 25 Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint

Babák Mihály polgármester: A 2.) határozati javaslatot javasolja kiegészíteni a „Pénzügyi
és Gazdasági Osztály egy dolgozója” megjelöléssel.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a 2.) határozati javaslat kiegészítésére tett
javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
33/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata az Orosházi Kistérségi Regionális Vízellátó
Rendszer 2009. évi rekonstrukciós munkáira létrehozott bizottságba delegálja a
Pénzügyi és Gazdasági Osztály egy dolgozóját, aki ezen munkákkal kapcsolatban
az Önkormányzatot teljes jogkörrel képviseli.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

A
Szarvasi
szennyvíztisztító
telepen
foszformentesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

elfolyó

szennyvíz

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: Az önkormányzat több alkalommal jelezte a
Békés Megyei Vízművek felé, hogy a szennyvíztisztító telep működése korszerűtlen, magas a
tisztított szennyvíz foszfortartalma. Az önkormányzat kérésére a Vízművek Zrt. 2008. május
23-án adott tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy milyen műszaki megoldással és költséggel
lehet a foszfor kicsapatását megvalósítani, ezáltal pedig a vízszennyezési bírságot és a
vízszennyezési díjat csökkenteni. A tájékoztatás szerint a foszfor kicsapatása vas(III.) szulfát
adagolásával valósítható meg. A vegyszer valamint az adagoláshoz szükséges tartály és
szivattyú szállítására a Vízművek Zrt. a Víztech Kft-t javasolja. A tároló terület kiépítésére a
Nándori Albert Szolgáltató Kft-től kért ajánlatot. Mindezek alapján a várható teljes beruházási
költség 716 eFt amelyből az adagoló szivattyú elektromos munkái és a vegyszer bevezetés
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kivitelezési költsége várhatóan 300 eFt, a tartályalap és a hozzácsatlakozó járda kiépítése
pedig 416 eFt. A vízszennyezési bírság 2010. január 1-jétől megemelkedik, azonban a
szarvasi szennyvíztisztító telep türelmi időt kapott, 2011. január 1-jétől kell megfizetni csak a
vízszennyezési bírság teljes összegét. A 2010. évre a Vízművek Zrt. tájékoztatásától eltérően
nem a teljes összeget, hanem csak annak 3%-át.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést. Törvényi kényszer alatt áll az önkormányzat, a szennyvíz bírság egyre
növekedni fog. Kénytelen a város ezt megoldani annál is inkább mivel ez egy olcsó
beruházásnak tűnik. A beavatkozás költsége gyorsan megtérül.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Valóban szükség van a beavatkozásra ami Szarvas Város Önkormányzatának
vagyonát gyarapítja. A helyi közbeszerzési szabályzatot kikerülő Vízművek Zrt. által megkért
ajánlatot nem tudta elfogadni a bizottság. Javasolja, hogy Szarvas város kérjen árajánlatokat a
munkák elvégzésére a megfelelő műszaki paraméterek figyelembe vételével. A bizottság
javasolja, hogy a mai ülésen ne szülessen döntés, történjen meg az árajánlat kérés és a februári
ülésen kerüljön ismét a képviselő-testület elé.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyetértett a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményével.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az előterjesztés
napirendről való levételét javasolja azzal, hogy kerüljön sor az árajánlat kérésre és a februári
ülésen kerüljön ismét a képviselő-testület elé.
Az előterjesztés napirendről való levételét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az előterjesztés napirendről való levételét
15 igen szavazattal egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 8.) bejelentés megtárgyalását.

8.) sz. bejelentés:

„A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. közérdekű felajánlása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.
képviseletében Garai Szabó Tibor ügyvezető 2010. január 5-én közérdekű felajánlást tett
Szarvas város közbiztonságának javítására. A közérdekű felajánlás elfogadása a képviselőtestület hatásköre. A Kft. a Rendőrkapitányság munkáját szeretné támogatni, ezért 3 db
egyenként nettó 15.992,-Ft értékű iGo alapú teljes Európa szoftverrel ellátott navigációs
készüléket ajánlott fel. A felajánlás az önkormányzat részére érkezett, mivel a Rendőrség a rá
vonatkozó szabályok szerint gazdasági társaságtól ilyen jellegű támogatást nem fogadhat el.
Amennyiben a képviselő-testület dönt a készülékek elfogadásáról, sor kerülhet azok átadására
a Rendőrkapitányság részére.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság köszönettel elfogadta a felajánlást és
javasolja az eszközök továbbadását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslatok
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Garai” Szolgáltató és Kereskedelmi
Kft. által felajánlott három darab Telesystem TS-8204 SLIM típusú GPRS eszköz közérdekű
adományt köszönettel elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az
előterjesztés mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. január 31.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
34/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Garai”
Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. által felajánlott három darab Telesystem TS8204 SLIM típusú GPRS eszköz közérdekű adományt köszönettel elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
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Határidő:

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

Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közérdekű adományként tulajdonába
került három darab Telesystem TS-8204 típusú GPRS eszközt a közbiztonsági feladatok
hatékonyabb ellátása érdekében a Szarvasi Rendőrkapitányság részére átadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. február 15.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
35/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közérdekű adományként tulajdonába került három darab Telesystem TS-8204
típusú GPRS eszközt a közbiztonsági feladatok hatékonyabb ellátása érdekében a
Szarvasi Rendőrkapitányság részére átadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló megállapodás
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. február 15.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Geodéziai és Térképészeti Zrt-el kötött vállalkozási szerződés
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Krivjanszki János csoportvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Krivjanszki János csoportvezető: Az építésügyi hatósági tevékenységhez kapcsolódó
belterületi közműnyilvántartás az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
előírásai szerint kötelező feladat. Ennek megfelelően 1987. óta a Geodéziai és Térképészeti
Zrt. végzi a közműnyilvántartás vezetését. A korábban megkötött szerződés évenként
módosításra kerül. A kialakultaknak megfelelően a Geodéziai és Térképészeti Zrt. 2010. évre
vonatkozó szerződés-tervezetét megküldte. A megküldött tervezetet a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság javaslata alapján módosítani szükséges. E szerint a fizetési feltételek 12.) pontjában
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lehetőségeket pedig csak átutalásra kellene módosítani. Pontosításra kerülne a késedelmi
kamat mértéke ami a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével lenne egyező az évi 15%
helyett.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság az elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal (30 napos fizetési határidő, csak
átutalás, mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese) javasolja elfogadásra. A bizottság
pontosabb munkavégzést kér a Geodéziai Zrt.-től. Sok esetben olyan térképek is kikerülnek
melyeken a régebben megtörtént változások még nem kerültek átvezetésre. Ezeket
folyamatosan be kell építeni annak érdekében, hogy pontos térképek kerüljenek kiadásra.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztő által ismertetett Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság által megfogalmazott módosító indítványt szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
indítványát 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az elfogadott módosító
indítványnak megfelelő határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előterjesztés mellékletét képező, a belterületi közműnyilvántartás
vezetésére vonatkozó, Geodéziai és Térképészeti Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés
módosítását megismerte és az elfogadott kiegészítésekkel a 2010. évre elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. Határidő: 2010. január hó 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné
osztályvezető, Krivjanszki János csoportvezető, Tóth Sándor vagyongazda”
Kiszely Mihály 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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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező, a belterületi közműnyilvántartás vezetésére vonatkozó,
Geodéziai és Térképészeti Zrt-vel kötött vállalkozási szerződés módosítását
megismerte és az elfogadott kiegészítésekkel a 2010. évre elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Határidő:
2010. január hó 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Krivjanszki János csoportvezető
Tóth Sándor vagyongazda

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 10.) bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Héra Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat 2009-ben kétszer pályázott a Héra
alapítvány kiírására. A szociálisan rászorultak esetében az alapítvány által nyújtott támogatás
10 %-át kell az önkormányzatnak állni. Ez a támogatás az áramszámlák kiegyenlítésére
szolgál. Minden esetben környezettanulmány készült és javaslattételre került sor. Két eltérő
értesítés történt, de az egyeztetés során ez tisztázódott. A magasabb összegre is pályázna az
önkormányzat. A 2009. évi költségvetésben biztosított 100.000,-Ft alapítványi támogatáshoz
153.571,-Ft szükséges ami a 2010. évi szociális és családvédelmi keretben szerepel. Lehetne
kevesebb összeg is, de a támogatás ténylegesen a szociálisan rászorulóknak nyújt segítséget.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Népjóléti
Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal támogatja 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 a Héra Alapítvány által meghirdetett „szociálisan rászorulók javára
villamos-energia számlán jóváírt támogatásról” szóló pályázati eljárásban részt kíván venni és
kötelezettséget vállal az elnyert támogatások után fizetendő adomány biztosítására a 2010. évi
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Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
37/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Héra Alapítvány által
meghirdetett „szociálisan rászorulók javára villamos-energia számlán jóváírt
támogatásról” szóló pályázati eljárásban részt kíván venni és kötelezettséget
vállal az elnyert támogatások után fizetendő adomány biztosítására a 2010. évi
költségvetésben, amelynek összege 153.571,-Ft
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 11.) bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Szarvas, Dr. Melich J. u. 3. szám alatti megüresedett önkormányzati
bérlakás hasznosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: 2000-ben vásárolta az önkormányzat a Dr. Melich J. u. 3. szám
alatti bérlakást. A KOMÉP Kft. tájékoztatást adott arról, hogy az elmúlt év végén a lakás
megüresedett. Az említett bérlakás felújításra szorul. Tekintettel arra, hogy alap nélkül épült,
a belső főfal süllyedni kezdett, ugyanezen okok miatt a fal több helyen felázott, a vakolat
lehullott. Tekintettel erre, kérte a hivatal a KOMÉP Kft-t, hogy tegyen javaslatot az ingatlan
jövőbeni hasznosítására. Öt változatot vázolt a KOMÉP Kft. melyek a következők: A bérlakás
kerüljön felújításra akként, hogy a bérlő végezze el a munkát ami beszámításra kerül a bérleti
díjba. A hivatal ezzel a javaslattal nem értene egyet. Felmerült a lakás értékesítése valamint
kisebb mértékű felújítása melynek költsége kb. 750 eFt+Áfa. Az épület teljes szerkezeti
felújításának költsége kb. 3 mFt+ÁFA. Elképzelhető az is, hogy két lakás kerülne kialakításra
az ingatlanból. Ezen javaslatok alapján kell dönteni a képviselő-testületnek az ingatlan
jövőbeni hasznosításáról.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
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előterjesztést és úgy döntött, hogy megtekinti az ingatlant és annak környékét. Tekintettel az
ingatlan környezetére a bizottság javasolja értékbecslővel felméretni az ingatlan értékét és ezt
követően értékesíteni. Amennyiben nem érkezik pályázat, úgy az előterjesztésben szereplő 5.)
határozati javaslatot támogatja a bizottság. Az ingatlan rossz állapotú. Alapozatlan,
burkolatlan felületekkel rendelkező ingatlan. A 3,5 mFt +Áfa összegnél kevesebb költségből
is megoldható a rendbehozatala. Első körben meg kell próbálni értékesíteni. Amennyiben ez
nem sikerül akkor fel kell újítani, lakhatóvá kell tenni.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Az átalakításra és annak összegére vonatkozóan a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét támogatja a bizottság.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság számba vette a különböző
lehetőségeket. A bizottság az értékesítés mellett foglalt állást, mivel igen magas költségbe
kerülne a felújítás ami nem biztos, hogy a lakbérekben megtérülne.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal nem támogatta az
értékesítést. A bizottság javasolja, hogy meg kell próbálni pályázat útján pénzt szerezni az
ingatlan felújítására. Ha pályázati pénzből nem lehetséges a felújítás, akkor a KOMÉP Kft.
újítsa fel.
Tóth Sándor vagyongazda: A „holcim” pályázatra gondolt a Népjóléti Bizottság. A KOMÉP
Kft megtekintette a pályázatot, de erre az ingatlanra a pályázat nem vonatkozik.
Gombár Györgyné képviselő: A lakás felújítását támogatja. Tudomása van arról, hogy van
olyan család ahol egyedülálló anya nevel 8 gyermeket akik között mozgáskorlátozott,
kerekesszékkel élő is van. Nincs olyan önkormányzati bérlakás ahová be tudnának költözni.
Jelenleg albérletben laknak emeleten. A 40 ezer forintos albérleti díjat fizetik, tehát minden
bizonnyal tudják fizetni az önkormányzati bérlakás lakbérét is. Szükség lenne egy ilyen
nagyobb méretű bérlakásra is.
Babák Mihály polgármester és Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 15
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a 2.) sz. határozati
javaslatot támogatta mely az ingatlan értékesítésére vonatkozik. A Népjóléti Bizottság a
felújítás mellett foglalt állást.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező Szarvas, Dr. Melich J.
u. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt az értékesítésre vonatkozó
pályázati kiírás elkészítésével és annak testület elé terjesztésével.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: 2010. február 28.”
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Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás 1 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
38/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát
képező Szarvas, Dr. Melich J. u. 3. szám alatti ingatlan értékesítésére
vonatkozóan pályázatot ír ki.
A Képviselő-testület megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt az értékesítésre
vonatkozó pályázati kiírás elkészítésével és annak testület elé terjesztésével.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. február 28.
Babák Mihály polgármester: A következő ülésen dönt a képviselő-testület a végleges
értékesítésről.
Kiszely Mihály alpolgármester: A képviselő-testület ma az eladás előkészítésének
feltételeiről döntött. Az értékesítésre vonatkozó végleges döntést ezután hozza meg a testület.
Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.

12.) sz. bejelentés:

Gazdasági társaságaink vezetőinek javadalmazása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester, Dr. Molnár Mihály képviselő, Gombár Györgyné képviselő
távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzat kizárólagos tulajdonában illetve tagságával
jelenleg hat gazdasági társaság működik Szarvason. A KOMÉP Városgazdálkodási Kft, a
Szarvasi Gyermekélelmezési Kft., a Szarvasi Gyógy-Termál Kft., a Regionális Színház Kft.
100 %-os önkormányzati tulajdonban van, a Körös-szögi Nonprofit Kft. és a Szarvasi
Általános Informatikai Kft. többségi szarvasi önkormányzati tulajdonban. E társaságok
ügyvezetőinek illetménye, munkabére közérdekű adat ami megtekinthető a város honlapján is.
Jó lett volna összehasonlítani a környező települések hasonló feladatkörű gazdasági társaságai
ügyvezetőinek javadalmazásával de a törvényi rendelkezés ellenére vagy egyáltalán nem
tették közzé, vagy a szórványos adatok nem alkalmasak az összehasonlításra. Kisebb kutatás
után meg kellett állapítani, hogy az önkormányzati feladatok ellátásában elismerten
progresszíven működő gazdasági társaságok vezetőinek javadalmazása ma jelentősen elmarad
a hasonló nagyságrendű környékbeli települések által bevezetett gyakorlattól. Igen
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egyre növekszik, újabb és újabb feladatokat kapnak a képviselő-testülettől, bár ezzel
arányosan nem növekszik támogatásuk. Időnként a kreativitásukra van bízva, hogy hogyan
oldják meg a rájuk háruló feladatokat. A számvetés ideje a 2009. évi mérlegbeszámoló
elfogadása lenne, mivel akkor látható a társaság működésének eredményessége. Már most
indokolt és célszerű a testületnek állást foglalni abban, hogy kívánja-e, és ha igen, milyen
módon elismerni a társaságok vezetőinek tevékenységét. Erre adott lehetőség lenne a Mt.
szerint a prémium-feltételek kiírása. Erre a 2009. évet érintően a 2008. évi mérlegbeszámoló
elfogadásakor az önkormányzatnál nem került sor, ma pedig arra már nincs is jogszerű mód.
Lehetőségként fennmaradt tehát a jutalmazás és a béremelés. A jutalmazás a tapasztalatokból
tanulva nem célszerű. A cégek által nyújtott magas színtű szolgáltatás nem alkalomszerűséget
hanem folyamatos megbecsülést kíván. Így értelemszerűen marad javaslat a béremelés amely
magában foglalja a 2009. évi teljesítmény értékelését is. Ennek mértékét bruttó 20%-ban
javasolja meghatározni amit a gazdálkodó szervezetek az előzetes nyilatkozataik alapján
biztosítani tudnak feladatellátásuk csorbulása nélkül. Két olyan gazdasági társaság van
melyeknél a döntéshozatal joga nem a képviselő-testületet illeti meg, de javaslatot tehet a
testület a társaságok közgyűlésének arra, hogy a 20%-os javadalmazás növelés tekintetében
gondolkodjanak. Ez a két gazdasági társaság a Körös-szögi Nonprofit Kft. és a Szarvasi
Általános Informatikai Kft.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és határozati
javaslat szerint támogatja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és 7 igen
szavazattal támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: 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-testülte az önkormányzat által alapított kizárólagos tulajdonú,
illetve többségi önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok ügyvezetőinek bérét
2010. január 1-i hatállyal bruttó 20 % összegben megnöveli illetve javasolja a fenti arányú
béremelést.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti
döntés végrehajtásáról gondoskodjanak. Határidő: 2010. január 31. Felelős: Kiszely Mihály
alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
39/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülte az önkormányzat által
alapított kizárólagos tulajdonú, illetve többségi önkormányzati tulajdonban álló
gazdasági társaságok ügyvezetőinek bérét 2010. január 1-i hatállyal bruttó 20 %
összegben megnöveli illetve javasolja a fenti arányú béremelést.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a
fenti döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő:
2010. január 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjének javadalmazására vonatkozó határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. (5540
Szarvas, Ipartelep u. 2.) ügyvezetőjének, Pákozdi Jánosnak (5540 Szarvas Petőfi u. 17.)
javadalmazását 2010. január 1. napjától kezdődően meghatározatlan időtartamra havi bruttó
300.000 (Háromszázezer) forint munkabérben és ügyvezetői megbízatásának időszakára havi
bruttó 180.000 (Egyszáznyolcvanezer) forint megbízási díjban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti
döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2010. január 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
40/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) ügyvezetőjének,
Pákozdi Jánosnak (5540 Szarvas Petőfi u. 17.) javadalmazását 2010. január 1.
napjától kezdődően meghatározatlan időtartamra havi bruttó 300.000
(Háromszázezer) forint munkabérben és ügyvezetői megbízatásának időszakára
havi bruttó 180.000 (Egyszáznyolcvanezer) forint megbízási díjban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a
fenti döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
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Felelős:

2010. január 31.
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. ügyvezetőjének javadalmazására vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. (5540 Szarvas, Kossuth u.
23.) ügyvezetőjének, Dr. Demeter Lászlónak (5540 Szarvas Bolza sétány 1.) javadalmazását
2010. január 1. napjától kezdődően meghatározatlan időtartamra havi bruttó 280.000
(Kettőszáznyolcvanezer) forint munkabérben és havi bruttó 80.000 (Nyolcvanezer) forint
megbízási díjban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti
döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2010. január 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
41/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Gyógy-Termál Kft. (5540 Szarvas, Kossuth u. 23.) ügyvezetőjének, Dr. Demeter
Lászlónak (5540 Szarvas Bolza sétány 1.) javadalmazását 2010. január 1. napjától
kezdődően
meghatározatlan
időtartamra
havi
bruttó
280.000
(Kettőszáznyolcvanezer) forint munkabérben és havi bruttó 80.000
(Nyolcvanezer) forint megbízási díjban állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a
fenti döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő:
2010. január 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a Szarvasi
Gyermekélelmezési Kft. ügyvezetőjének javadalmazására vonatkozó határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. (5540 Szarvas,
Rákóczi u. 3.) ügyvezetőjének, Babák Mihálynénak (5540 Szarvas, Bethlen G. u. 8/c.)
javadalmazását 2010. január 1. napjától kezdődően meghatározatlan időtartamra
javadalmazását havi bruttó 410.000 (Négyszáztízezer) forint munkabérben állapítja meg.
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döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2010. január 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
42/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Gyermekélelmezési Kft. (5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.) ügyvezetőjének, Babák
Mihálynénak (5540 Szarvas, Bethlen G. u. 8/c.) javadalmazását 2010. január 1.
napjától kezdődően meghatározatlan időtartamra havi bruttó 410.000
(Négyszáztízezer) forint munkabérben állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a
fenti döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő:
2010. január 31.
Kiszely Mihály alpolgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri dr. Melis János jegyzőt a Regionális Színház Kft.
ügyvezetőjének javadalmazására vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Regionális Színház Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.)
ügyvezetőjének, Csasztvan Andrásnak (5540 Szarvas, Őrhalmi szőlők 142/5.) javadalmazását
2010. január 1. napjától kezdődően meghatározatlan időtartamra javadalmazását havi bruttó
145.000 (Egyszáznegyvenötezer) forint munkabérben állapítja meg.
A képviselő-testület megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert és a jegyzőt, hogy a fenti
döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő: 2010. január 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
43/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Regionális Színház Kft. (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.) ügyvezetőjének, Csasztvan
Andrásnak (5540 Szarvas, Őrhalmi szőlők 142/5.) javadalmazását 2010. január 1.
napjától kezdődően meghatározatlan időtartamra havi bruttó 145.000
(Egyszáznegyvenötezer) forint munkabérben állapítja meg.
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fenti döntés végrehajtásáról gondoskodjanak.
Határidő:
2010. január 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a Körös-szögi Nonprofit
Kft. valamint a Szarvasi Általános Informatikai Kft. ügyvezetőjének javadalmazására
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hetényi Istvánnak, a Körös-szögi Nonprofit Kft.
ügyvezetőjének és Sinkovicz Mihálynak, a Szarvasi Általános Informatikai Kft.
ügyvezetőjének havi bruttó javadalmazását 2010. január 1–től 20 %-al növelt mértékben
javasolja a határozathozatalra jogosult társaságok taggyűlésének megállapítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, alpolgármestereket és jegyzőt, hogy e
határozat alapján a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidő: értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Kiszely Mihály
alpolgármester, Besenczy Zoltán alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
44/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Hetényi
Istvánnak, a Körös-szögi Nonprofit Kft. ügyvezetőjének és Sinkovicz Mihálynak,
a Szarvasi Általános Informatikai Kft. ügyvezetőjének havi bruttó
javadalmazását 2010. január 1–től 20 %-al növelt mértékben javasolja a
határozathozatalra jogosult társaságok taggyűlésének megállapítani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, alpolgármestereket és
jegyzőt, hogy e határozat alapján a szükséges intézkedéseket tegyék meg.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A képviselő-testület 63/2009. sz. határozatával
döntött arról, hogy a Szarvasi Krónika Alapítvány gondozásában megjelent Ki kicsoda 20012010. c. adattár kiadását támogatja. A 325.800,-Ft összegű támogatást az önkormányzat 2010.
évi költségvetésének tervezésénél figyelembe vette. A kiadvány 2009. december 4-én
megjelent mintegy 830 szócikkben bemutatva a város kiválasztott polgárait. A képviselőtestületnek a támogatási megállapodást kell jóváhagynia.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Babák Mihály polgármester visszatér, Dankó Pál és Lohr Gyula képviselők távoznak az
ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2009.(II.19.) számú határozatában foglaltaknak
megfelelően bruttó 325.800 Ft, azaz háromszázhuszonötezer-nyolcszáz forint támogatást
nyújt a Szarvasi Krónika Alapítványnak a „Ki kicsoda 2001-2010” című adattár kiadására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés mellékletét képező
megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: 2010. január 31.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
45/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 63/2009.(II.19.) számú
határozatában
foglaltaknak
megfelelően
bruttó
325.800
Ft,
azaz
háromszázhuszonötezer-nyolcszáz forint támogatást nyújt a Szarvasi Krónika
Alapítványnak a „Ki kicsoda 2001-2010” című adattár kiadására.

- 40 Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az erről szóló, az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. január 31.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése” KEOP
pályázathoz kapcsolódó megállapodás mellékleteinek kiegészítése,
valamint önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv
keretein belül a Környezet és Energia Operatív Program egyik kiírására mely a települési
szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére vonatkozott,két évvel ezelőtt a kistérség
6 települése együtt nyújtott be pályázatot. 2008. januárjában aláírásra került egy társulási
megállapodás amely tartalmazta annak feltételeit, hogy az első fordulós pályázatot a Többcélú
Kistérségi Társulás gesztorságával nyújtja be a 6 települési önkormányzat. Időközben az első
fordulós pályázat támogatásban részesült. A tényleges megvalósításnak az előkészítési
munkálatai a záró szakaszhoz érkeztek. A második fordulós pályázat benyújtásához elkészült
az un. részletes megvalósíthatósági tanulmány mely konkrétan tartalmazza a 6 település
esetén, hogy mely településen mi a pályázat műszaki tartalma. Ez Szarvas vonatkozásában a
meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigeteken 14 db új konténer vásárlását tartalmazza,
valamint 1 db 15 m3-es szelektív hulladékgyűjtő jármű beszerzését, 1 db konténer szállító
jármű beszerzését a hozzá kapcsolódó pótkocsival együtt. Egy db komposztáló kialakítását,
ehhez kapcsolódóan komposzt aprító és forgató berendezés vásárlását valamint egy komposzt
rosta megvásárlását. Ezen felül 2000 db 240 literes biokuka kerülne beszerzésre illetve 730 db
házi komposztáló edény. Ezeknek a műszaki berendezéseknek illetve gépeknek az összes
nettó becsült bekerülési költsége 209.179.060,-Ft lenne. Mivel a pályázat nettó finanszírozású,
így a pályázati kiírás szerint ennek több mint a felét, 209 mFt 70%-át igényelheti meg Szarvas
város nevében a kistérség támogatásként melyhez 30% önerőt kell biztosítani. A teljes
Szarvasra jutó beruházási költségek alapján a teljes 25% Áfá-t is meg kell finanszírozni az
önkormányzatnak. Az önerő biztosításáról szól az előterjesztés 3. sz. határozati javaslata. A
táblázat alatti második mondat úgy szólt, hogy „az önkormányzat vállalja továbbá a pályázat
általános forgalmi adójának finanszírozását”. E helyett a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság javaslatára egy pontosított mondat kerülne a határozati javaslatba: „az
önkormányzat vállalja továbbá a pályázat ráeső része alapján számított általános forgalmi adó
mely 25%, finanszírozását”. Az előterjesztésben szerepel még két további határozati javaslat.
A pályázat benyújtásakor megkötött társulási megállapodást módosítani kell a második
fordulós pályázat megvalósítását követően a vagyontárgyak kérdéskörével. Ezek pontos
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kifogásoknak meg kell hogy feleljen az anyag. A társulási alapmegállapodás 2.) sz.
kiegészítése kerül a képviselő-testület elé. Erről szól az 1. sz. határozati javaslat. Ehhez
kapcsolódóan amikor a Többcélú Kistérségi Társulás létrejött, aláírásra került a 8 települési
önkormányzat részéről egy un. társulási alapmegállapodás mely a társulás számára átadott
önkormányzati hatásköröket tartalmazza. Mivel a pályázati kiírásban feltétel az, hogy a
településeknél a hulladék-gazdálkodással kapcsolatos összes hatáskört át kell adni a Többcélú
Kistérségi Társulásnak, ezért a hatásköri jegyzék kiegészítése szükséges. Erről szól a 2.) sz.
határozati javaslat.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt
rendben találja-e az előterjesztést.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: Igen, rendben van. Az átruházott hatáskörök
jegyzéke azt jelenti, hogy a képviselő-testület hatáskörei a társulás hatáskörébe fognak
átmenni.
Babák Mihály polgármester: Milyen mélységig?
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: Teljes mértékben.
Babák Mihály polgármester: Ez volt a múltkori elutasítás oka, mivel ez nagymértékű
centralizációt jelent. Ez egy rossz pályázat, mivel 30% önerő és 70% támogatási intenzitás
mínusz az Áfa. Így ez 45 %-os támogatási intenzitás valójában. 45% támogatási intenzitású
pályázatot ritkán szokott a képviselő-testület támogatni.. Egy soron következő napirend azt
indítványozza, hogy kerüljön létrehozásra egy gazdasági társaság, a vagyon ott keletkezzen
vagy legyen közös vagyon. Alapvetően nem szeretné a város kiengedni a kezéből. Ha
megfelelő arányban tulajdonos a város akkor ebben domináns lesz. Nem szabadna kiszállni,
mert így lenne teljes, komplex a hulladékgazdálkodás. Egy csomó komposzt kukát lehetne
vásárolni, sőt komposztálót a város lakosságának. Ha sikerül egy olyan pályázaton nyerni
amivel a hulladékfeldolgozás is megoldódna, akkor van jövője ennek az ügynek. A támogató
szándéka 70% önerő, mondván, hogy az Áfa úgy is visszaigényelhető. A beruházás 55%
önerőt igényel, mert valakinek először ki kell fizetni a beruházás Áfa-ját. Más kérdés, hogy
helyzetbe kerül majd a gazdasági társaság mert 25% Áfa-t vissza fog igényelni. Nem
gazdasági társaság került létrehozásra, így az önkormányzat vagyona most Gyomendrőd
könyveiben szerepel. Kihagyni nem szabad a pályázatot mert a jövő azt diktálja, hogy a teljes
hulladékvertikumról gondoskodni kell. Gyakorlatilag az lenne a jó, ha visszakapná a város az
eddigi invesztíciót és nem nyerne a pályázat. Ebben az esetben pénzt kell szerezni arra, hogy a
komposztáló ügyét megoldja a város. Nem szabad elvinni Gyomaendrődre a teljes hulladékot,
mivel a zöld füvet vissza lehet dolgozni a parkokba. A hulladékból pedig ki kell választani a
papírt, a műanyagot, a továbbhasznosíthatót. Ebből is pénzt lehetne csinálni, ráadásul munka
is. Németországban egy nagyon profitábilis tevékenység, de Magyarországon rászálltak a
multinacionális cégek. Félő, hogy valami „tankcsapda” van benne. Vannak aggályai, de át
kell értékelni, mert nem veheti el Szarvas város az esélyt más településektől. Ezt a gondot
kezelni kell.
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hulladékgyűjtés lenne az igazi, de az nagyon drága. Sokszor olcsóbb a szétválogatás.
Európában két metódus van – vagy konkrét szelektív hulladékgyűjtés vagy szétválogatás.
Mind a kettő működik. A szelektív hulladékgyűjtés teljes megvalósulásához jó pár év kell
még. A két fordulós pályázat húzza az időt, rengeteg ember megél belőle és fizet a város az
első forduló tanulmányaiért, holott a második körben bukhat. Ha bukik a pályázat a második
körben akkor fel lehet számolni a költségeket.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Lohr Gyula, Dankó Pál képviselők visszatérnek az ülésterembe, Dernovics László
képviselő távozik, 11 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság harmadik alkalommal
tárgyalta ezt a napirendi pontot. Korábban a képviselő-testület az átruházott hatáskör miatt
utasította el az előterjesztést, mivel a hulladékgazdálkodás kikerülne Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete hatásköréből. A díjmegállapítástól kezdve minden.
Babák Mihály polgármester: A hatáskör átadás nem totális. Az árhatóság tavaly is itt
maradt, helyi rendeletben történt a szabályozás.
Hodálik Pál képviselő: Nem, totális átadásról van szó. Korábban ezért került elutasításra. A
képviselő-testület kérte, hogy valamilyen megoldási javaslattal éljen a kistérség. Három
hónap óta nem érkezett semmilyen megoldási javaslat, tervezet. A többi település beruházását
nem akarja megakasztani Szarvas város. Fejlődne a hulladékgazdálkodás, mivel új járművek,
eszközök kerülnének beszerzésre. A gyomaendrődi regionális lerakóval kapcsolatban egy
nem kellően átgondolt beruházási munkacsoporton keresztül működtek a dolgok. Bizonyos
vagyonnal és működéssel kapcsolatos dolgok nem kerültek az elején tisztázásra. A bizottság
attól fél, hogy a „majd megoldjuk, majd lesz valahogy” nem működik. Most kellene
megoldani a jövőbeni működéssel kapcsolatos problémákat. Szükség van arra a kidolgozott
metódusra amivel ezt a problémát át lehet hidalni.
A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a 3.) sz. határozati javaslat módosítását javasolja az
alábbiak szerint: „Az önerőt Szarvas Város Önkormányzata adott évi költségvetésében
felhalmozási tartalék terhére biztosítja. Az önkormányzat vállalja továbbá a pályázat ráeső
részének általános forgalmi adójának finanszírozását.” Jelen kiírás szerint úgy néz ki, hogy
Szarvas város vállalja a teljes összeg Áfa-ját és önerejét.
Babák Mihály polgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatát
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
módosító javaslatát 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Mikorra kell a döntést meghozni?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A Többcélú Társulás tájékoztatása szerint a
január 8-i határidőt módosítási kérelemmel februárra sikerült kitolni. Pontos időpontot nem
tud mondani.
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változatot kell találni ami nagyobb biztonságot jelent. Ez a döntés nem stabil. A város nem
kíván belemenni „tankcsapdás” ügyekbe. Fontos a hulladékgazdálkodás, a fejlesztés, de
véleménye szerint nincs döntési helyzetben a képviselő-testület. Indítványozza, hogy a
képviselő-testület utasítsa a polgármestert és a jegyzőt, hogy további alternatívákat tisztázzon
a zárt ülésen meghozott döntés függvényében is. Olyan megoldást kell keresni ami nagyobb
biztonsággal jár. A képviselő-testület a napirendet hajlandó rendkívüli ülésen újratárgyalni.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
46/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” c. pályázattal kapcsolatos napirend tárgyalását felfüggeszti a
tárggyal kapcsolatos döntéshozatalhoz szükséges információk hiánya miatt.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy legkésőbb a február 18-i testületi
ülésig a Többcélú Társulás, mint pályázó szervezet képviselőitől a későbbi
működési feltételek konkrét kidolgozását kérje meg.
Határidő:
2010. február 25.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Bizonyos körökben szarvasi beruházásként emlegették ezt a
beruházást. Két város kompetens benne, a kisebb települések társultak. Sokan nem tudják,
hogy a Körös-szögi Kistérség gesztorsága alatt fut. A jegyzőkönyvben szerepel, hogy
„felelősség az előző hulladéklerakónál” amire munkacsoportot hoztak létre és nem gazdasági
társaságot. A gyomaendrődi hulladéklerakó gesztora Gyomaendrőd. A gesztort terheli az
összes felelősség. A hibát sem Szarvas város követte el hanem a gesztor. Meg kell kezdeni a
felelősségre vonást mert nem tűrhető tovább. Szarvas város a Szakképzési Társulás gesztora
és nagyon ügyel rá, hogy minden törvényes legyen.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Nyertes TEUT – Juhász Gy. utcai útfelújítási pályázathoz önerő
biztosítása, valamint közbeszerzési szakértő és műszaki ellenőr
kiválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 2009. december 21-én érkezett meg a
hivatalos értesítés arra vonatkozóan, hogy a Juhász Gyula utca felújítására benyújtott
pályázatot a TEUT tartalék listáról támogatni tudja a Regionális Fejlesztési Tanács. December
31-én megérkezett a Magyar Államkincstártól az a levél amelyben tájékoztatták az
önkormányzatot a támogatási szerződés megkötésének feltételeiről. Ebben a levélben kérte a
Magyar Államkincstár, hogy a 361/2009. sz. képviselő-testületi határozat kerüljön
visszavonásra mivel 1,-Ft-tal kevesebb önerőről szól mint amit a Magyar Államkincstár
számolt ehhez a pályázathoz. Az 1.) sz. határozati javaslat a 361/2009. sz. határozat
visszavonásáról szól. A 2.) sz. határozati javaslat az új, 1,-Ft-tal megemelt önerőt
tartalmazza. Ahhoz, hogy az önkormányzat a tényleges megvalósításra vonatkozó
közbeszerzési eljárást elindíthassa, szükséges egy közbeszerzési szakértő, illetve műszaki
ellenőrzést ellátó céget választani. Erre vonatkozóan a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
döntése alapján három cégtől kért ajánlatot a hivatal (Argomex Kft. Békésszentandrás, WorkMetall Trans Kft. Kondoros, Kövite Plusz Kft. Gyula). Január 13-án 13.00 óra volt az
ajánlatok beadási határideje. Ezen határidőre mindhárom cég benyújtotta ajánlatát melyek
közül legkedvezőbb a Work-Metall Trans Kft. ajánlata mely a két tevékenység ellátására
összesen bruttó 1.150.000,-Ft vállalási díjat tartalmaz. Ezen ajánlat elfogadására vonatkozik a
3.) sz. határozati javaslat.
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.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslata szerepel az
előterjesztésben.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
47/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
361/2009. (VI.18.) sz. KT határozatát, mely a DARFT/TEUT/2009 pályázati
kiírásra „Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi út-Semmelweis I. u. között) burkolatmegerősítése, felújítása” benyújtott pályázat önerő-biztosításáról szóló
határozatát visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozat visszavonásával
kapcsolatos intézkedések megtételére.
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Felelős:

Azonnal
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
48/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt e a DARFT/TEUT/2009 pályázati kiírásra „Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi
út-Semmelweis I. u. között) burkolat-megerősítése, felújítása” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 34.156.997,- Ft teljes
bekerülési költség 50%-át, azaz br. 17.078.498,- Ft-ot a vissza nem térítendő
TEUT keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 17.078.49 9,- Ft
összegű, 50%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a je gyzőt a pályázat Támogatási szerződésének
megkötéséhez szükséges dokumentumok benyújtására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a 3.) sz.
határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Szarvas, Juhász Gy. u.
(Szentesi út-Semmelweis I. u. között) burkolat-megerősítése, felújítása” című nyertes TEUT
pályázatában szereplő közbeszerzési szakértői feladatok és műszaki ellenőrzés ellátására
beérkezett ajánlatokat érvényesnek minősíti és szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Work-Metall Trans Kft.-vel (5553 Kondoros, Csabai út 49. sz.) az általuk ajánlott összesen
nettó 920.000,- Ft + 230.000,- Ft (áfa 25%), tehát bruttó 1.150.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. január 31.. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Szarvas,
Juhász Gy. u. (Szentesi út-Semmelweis I. u. között) burkolat-megerősítése,
felújítása” című nyertes TEUT pályázatában szereplő közbeszerzési szakértői
feladatok és műszaki ellenőrzés ellátására beérkezett ajánlatokat érvényesnek
minősíti és szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Work-Metall Trans Kft.vel (5553 Kondoros, Csabai út 49. sz.) az általuk ajánlott összesen nettó 920.000,Ft + 230.000,- Ft (áfa 25%), tehát bruttó 1.150.000,- Ft vállalási árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Kamatkockázat kezelése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A számlafizető pénzintézet ajánlattal fordult az
önkormányzathoz, melyben a kibocsátott kötvényekkel kapcsolatos kamatkockázat kezelésére
vonatkozóan tett ajánlatot. Az ajánlatát arra építette, hogy várhatóan a jövőben a
kötvénykamatok kedvezőtlenül alakulnak, növekedni fognak. Erre vonatkozóan az a javaslat,
hogy a kötvények változó kamatát cserélje az önkormányzat fix kamatra. Ezt a banki
szférában IRS ügyletnek nevezik. Az önkormányzat ezen ügylet kapcsán lemond az
aktuálisan alacsony kamat előnyeiről, ugyanakkor a kamatok emelkedésével szemben
védelmet szerezhet, kiszámíthatóvá és tervezhetővé teheti a kamatjellegű költségeket
amennyiben fix kamatra cseréli a változó kamatát. A Kockázatkezelési Szabályzat alapján
áttekintésre került a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökével ezen lehetőség. A
kamatkockázat kezelése stratégiai döntés. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökével
minden egyéb alapkérdésben dönteni tud a kötvényekkel, hitelekkel, befektetésekkel
kapcsolatban. Ez olyan speciális ügylet melyhez szükséges bankfüggetlen pénzügyi szakértő
igénybevétele aki segíteni tud abban, hogy elkészít egy döntéselőkészítő anyagot melyben
elemzi a kamatfixálás előnyeit és hátrányait. Így a testület megfelelő, optimális döntés
előkészítő anyagot kaphat. Az 1.) sz. határozati javaslat szerint a számlavezető bank ajánlatát
megköszöni az önkormányzat, de érdemben nem tárgyalja. A 2.) sz. határozati javaslat a
független pénzügyi szakértő igénybevételéről rendelkezik.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bank által megküldött ajánlatot alaposan megvizsgálta és a napi sajtóból, elemzésekből is
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tájékozódott. Köztudott ma a kamatfixálással kapcsolatos banki termékek széles skálája. Egy
stratégiai döntés lesz a képviselő-testület részéről, hogy a változó kamatozásra kibocsátott
kötvényre vonatkozóan mikor dönti el azt, hogy fix kamattal viszi tovább. A pénzpiaci
elemzések a különböző brókercégek és bankok vonatkozásában eltérő és nem minden esetben
egymással paralel elemzéseket adnak. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság és a Pénzügyi és
Gazdasági Osztály is kevés, hogy megalapozott döntéshez információkat nyújtson a
képviselő-testületnek. A bizottság sem vállalja fel, hogy megmondja milyen időpontban
legyen a kamatfixálás meghatározva. A Kockázatkezelési Szabályzat alapján lehetőség nyílik
arra, hogy banktól független szakértőt fogadjon a képviselő-testület aki szakértői elemzést
készít az önkormányzat kötvényeire vonatkozóan trendekkel és minden egyéb kiegészítéssel.
Számokkal alátámasztva készülne javaslat arra vonatkozóan, hogy mikor és milyen kamat
mellett érdemes a kamatfixálási szerződést megkötni a kötvényekre. Most még nem döntene a
testület a banki termék elfogadásáról. A határozati javaslat arról szól, hogy a képviselőtestület foglalkozik ezzel a kérdéssel és bankfüggetlen szakértő véleményét kívánja
beszerezni mely alapján látható, hogy bizonyos fix kamatok mellett milyen pozitív és negatív
eredményeket tud hozni a fix kamat a kötvénykibocsátás időtartama alatt. A döntés után már
nem szabad visszanézni – utólag könnyű okosnak lenni. Az elemzők véleménye, hogy
vélhetően a kamat emelkedése lassú folyamat eredményeként valósul meg. Szarvas város
forintban bocsátotta ki mindkét kötvényét, ezt követően került átváltásra euróra és svájci
frankra, így forintra vonatkozóan kell elemzéseket készíteni. Három árfolyam kamatváltozását
kell valamilyen módon összehangolni ami nem egyszerű dolog.
Babák Mihály polgármester: A kötvény kibocsátásakor a kamatlábak magasak voltak.
Célszerű volt a változó kamatokat figyelembe venni. Nem célszerű magas kamatláb esetén a
változó kamatnál kamatot fixálni mert akkor hosszú távon magas lesz és a pénzpiac
alacsonyabbakat ajánl. Ki kell várni, hogy lehetőleg minél alacsonyabb legyen a kamatfixálási
trend. A kamat nem egyszerű dolog, függ különböző pénzpiaci folyamatoktól, az euró
árfolyamtól és különböző gazdaságpolitikai kérdésektől is. A pénz árát úgy kellene fixálni,
hogy valaki a trendet próbálja meg megbecsülni. Ha valaki egyszer valamit eldöntött a
pénzpiacon akkor visszafelé nem szabad nézni. Ez a szakma szabálya.
Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Giricz Katalin és Lázár Zsolt képviselők visszatérnek az ülésterembe, 12 képviselő van
jelen.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel vette számlavezető pénzintézetének
Kamatkockázat kezelésére vonatkozó ajánlatát, azonban az ajánlatot érdemben nem kívánja
tárgyalni. Döntését későbbi időpontban, esetlegesen új ajánlat kapcsán hozza meg.
Utasítja a jegyzőt jelen döntés számlavezető pénzintézetnek történő megküldésére.
Határidő: 2010. január 25. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
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:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete köszönettel vette
számlavezető pénzintézetének Kamatkockázat kezelésére vonatkozó ajánlatát,
azonban az ajánlatot érdemben nem kívánja tárgyalni. Döntését későbbi
időpontban, esetlegesen új ajánlat kapcsán hozza meg.
Utasítja a jegyzőt jelen döntés számlavezető pénzintézetnek történő
megküldésére.
Határidő:
2010. január 25.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: 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 kötvényeivel kapcsolatos
kamatkockázat kezelésére vonatkozóan a döntés előkészítő anyag elkészítésére bank
független pénzügyi szakértőt vesz igénybe a Kockázatkezelési Szabályzat VI. c.) pontja
szerint.
A pénzügyi szakértő anyaga alapján az IRS ügylettel kapcsolatos döntését a soron következő
testületi ülésen kívánja meghozni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pénzügyi szakértő kiválasztására, továbbá a
megbízási szerződés megkötésére.
Határidő: Soron következő testületi ülés. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető”
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:
51/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
kötvényeivel kapcsolatos kamatkockázat kezelésére vonatkozóan a döntés
előkészítő anyag elkészítésére bank független pénzügyi szakértőt vesz igénybe a
Kockázatkezelési Szabályzat VI. c.) pontja szerint.
A pénzügyi szakértő anyaga alapján az IRS ügylettel kapcsolatos döntését a
soron következő testületi ülésen kívánja meghozni.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pénzügyi szakértő kiválasztására,
továbbá a megbízási szerződés megkötésére.
Határidő:
Soron következő testületi ülés
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Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető

Babák Mihály polgármester: Ne gondolja senki, hogy pánikba esett az önkormányzat.
Tudott volt, hogy ez napirendre fog kerülni amikor változnak a kamatlábak. Most tűnik
aktuálisnak, hogy hosszú távú prognózis alapján jó pénzpiaci viszonyok mellett rögzítésre
kerüljön a kamatláb ami pénzbe kerül.
Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.

17.) sz. bejelentés:

Belterületi járdák felújítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Szarvas város belterületén található járdák jelentős
mértékben elhasználódtak. A biztonságos gyalogos közlekedés érdekében szükséges azok
intenzívebb karbantartása. Ezért javasolja a képviselő-testületnek, hogy a KOMÉP Kft.
részére a közfeladatok ellátásának támogatására biztosított keretet a fejlesztési tartalék terhére
10.000.000,-Ft-tal emelje meg. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést
megtárgyalta és javasolta a határozati javaslat módosítását. Kéri a módosított határozati
javaslat elfogadását.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
módosított határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a módosított határozati
javaslat ismertetésére.
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Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KOMÉP Városgazdálkodási Kft. (5540 Szarvas,
Ipartelep u. 2.) részére a közfeladatok ellátásának támogatására biztosított keretet a fejlesztési
tartalék terhére – átcsoportosítással – 10.000.000,-Ft-al megemeli.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a változást
vezesse át.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 22. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
52/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. (5540 Szarvas, Ipartelep u. 2.) részére a közfeladatok
ellátásának támogatására biztosított keretet a fejlesztési tartalék terhére –
átcsoportosítással – 10.000.000,-Ft-al megemeli.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításánál a
változást vezesse át.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. január 22.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Közösségi közlekedés fejlesztése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata 2009. évben
Gyomaendrőddel és Hunyával együttműködve pályázatot készített a közösségi közlekedés
fejlesztésére, 51 buszmegálló felújítására. A terveket Megyeriné Huber Edit készítette. A
tervek a 2008. évi pályázati kiíráshoz készültek ezért a 2009. évi pályázati anyaghoz
szükséges volt a tervek illetve a költségvetés átdolgozása. A szükséges munkálatokat a
tervező bruttó 150.000,-Ft tervezési díj ellenében vállalta.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
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egyhangúlag 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 a közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz szükséges
terv módosítások elkészítésével megbízza Megyeriné Huber Edit tervezőt (Szarvas,
Köztársaság út 10/2.) bruttó 150.000,-Ft tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 22. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
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:
53/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közösségi közlekedés fejlesztése pályázathoz szükséges terv módosítások
elkészítésével megbízza Megyeriné Huber Edit tervezőt (Szarvas, Köztársaság út
10/2.) bruttó 150.000,-Ft tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. január 22.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

ASP Központhoz való csatlakozás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az elektronikus közigazgatás bevezetéséhez kapcsolódik
az előterjesztés. Megjelent egy pályázat amit a régió nagy önkormányzatai kívánnak
megpályázni. Természetesen minden önkormányzat gyűjti a támogató nyilatkozatokat. A
szegedi önkormányzat már megkereste Szarvas várost és kiadta a képviselő-testület a
támogató nyilatkozatot is. A gazdálkodás területén a szegedi önkormányzattal van kapcsolata
a városnak. Úgy gondolja, semmi hátrány nem származik abból, ha a támogató nyilatkozat
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önkormányzat lesz a nyertes.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
54/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
támogatja
Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata által létrehozandó ASP
Központhoz való csatlakozást.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.

20.) sz. bejelentés:

Belterületi utak felújítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata pályázott és
támogatásban részesült a Tessedik S., Vajda Péter utca, Arany János utca, Dózsa Gy. u.
építésére, felújítására. Annak érdekében, hogy az építendő új utak alatt ne maradjanak
elhasználódott ivóvízvezetékek szükséges azok rekonstrukciója. A rekonstrukciós munkák
megtervezésére 6 tervezőtől kért ajánlatot a hivatal. A megkeresésre 4 ajánlat érkezett.
Legkedvezőbb ajánlatot a Körös-Szigma Bt. bruttó 500,-Ft/fm áron adta. Javasolja, hogy a
legkedvezőbb ajánlatot tevővel kerüljön sor a szerződés megkötésére.
Babák Mihály polgármester: Ahol gond van, ott a legfontosabbakat meg kell csinálni.
Ehhez szükséges a tervek elkészítése.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét.
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előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatokat,
az előterjesztő által ismertetett céggel javasolja a bizottság a szerződés megkötését.
Babák Mihály polgármester: A beruházást megelőzően az utcákat keresztező közművek
állapotát meg kell vizsgálni.
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 az ivóvízvezeték rekonstrukciós terveinek elkészítésével
megbízza a legkedvezőbb ajánlatot adó Körös-Szigma Bt. (Szarvas, Árpád út 6.) bruttó 500,Ft/fm tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 22. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
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:
55/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
ivóvízvezeték rekonstrukciós terveinek elkészítésével megbízza a legkedvezőbb
ajánlatot adó Körös-Szigma Bt. (Szarvas, Árpád út 6.) bruttó 500,-Ft/fm tervezési
díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. január 22.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

Energiaszolgáltatási szerződésmódosítási ajánlat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Az E-on Energiaszolgáltató Kft. szerződés módosító
ajánlatot juttatott el az általános célú fogyasztókkal kapcsolatban. Az ajánlatban az áramdíjat
51,30 forint/KW óráról 49,60 forint/KW órárara csökkentette. A számlák kifizetésének
határidejét 14 napról 25 napra meghosszabbította, illetve a felmondási időt 30 napról 15 napra
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csökkentette. Kécskei Imre az önkormányzat volt energetikusa az ajánlatot megvizsgálta és
véleménye szerint jelenleg nincs ennél olcsóbb.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Mit jelent az egyetemes szolgáltatás?
Galambos Imre képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Minden, ami nem közvilágítás.
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 az E.ON Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest
Roosevelt tér 74.) egyetemes szolgáltatási árra, fizetési határidőre és felmondásra vonatkozó
ajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződésmódosítás aláírására, a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. január 22. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
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:
56/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az E.ON
Energiaszolgáltató Kft. (1051 Budapest Roosevelt tér 74.) egyetemes szolgáltatási
árra, fizetési határidőre és felmondásra vonatkozó ajánlatát elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződésmódosítás aláírására, a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. január 22.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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22.) sz. bejelentés:

„Belvízrendezés az élhetőbb településekért” című kiemelt projekt
konzorciumi együttműködési megállapodásának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: 15 Békés megyei településsel Szarvas város is
tagja a megyei belvíz kiemelt projekt megvalósítására irányuló konzorciumi
együttműködésnek. A konzorcium támogatási szerződéssel rendelkezik. Jelenleg a
közbeszerzés megindítása előtt áll. A konzorcium gesztora Kondoros Nagyközség
Önkormányzata. A közreműködő szervezet újabb kérésének megfelelően egységesítésre
került a konzorcium költségvetése, így az árak egységesek. A szarvasi költségvetés is
módosult, a műszaki tartalom nem csorbult, nem változott. A módosítás maga után vonja a
konzorciumi megállapodás módosítását, illetve a vállalt önerő mértékének megváltoztatását
is. Az 1.) sz. határozati javaslat a márciusban elfogadott határozat visszavonásáról szól, a 2.)
sz. pedig arról, hogy a megváltoztatott együttműködést új formában elfogadja a képviselőtestület és pontosítja az önerőt.
Babák Mihály polgármester: A műszaki tartalom nem változott, de az árakba belenyúltak az
egységesítés során.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési 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 a 100/2009.(III.03.) számú határozatát
visszavonja, mely a „Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP-5.2.1/D-2008-0002”
című kiemelt projekt megvalósítása érdekében a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás,
a Támogatási Szerződés elfogadásáról és az önerő biztosításáról szól.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Döntést követően azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

- 56 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
57/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
100/2009.(III.03.) számú határozatát visszavonja, mely a „Belvízrendezés az
élhetőbb településekért DAOP-5.2.1/D-2008-0002” című kiemelt projekt
megvalósítása érdekében a Konzorciumi Együttműködési Megállapodás, a
Támogatási Szerződés elfogadásáról és az önerő biztosításáról szól.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Döntést követően azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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 a 16 Békés megyei település által
megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért DAOP-5.2.1/D-2008-0002” című
kiemelt projekt megvalósítására irányuló új, 2010. január 18-án rendelkezésre bocsátott
Konzorciumi Együttműködési Megállapodást, valamint a közreműködő szervezet által az
önerő összegével módosított Támogatási Szerződést elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás aláírására és a Konzorcium vezetőjét a Támogatási Szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15%-os mértékű, bruttó
50.096.525,-Ft összegű saját erő összegét a 2010., 2011., és 2012. évi költségvetéseiben
biztosítja.
Határidő: Azonnal Felelős: Babák Mihály polgármester. Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
58/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16 Békés
megyei település által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért
DAOP-5.2.1/D-2008-0002” című kiemelt projekt megvalósítására irányuló új,
2010. január 18-án rendelkezésre bocsátott Konzorciumi Együttműködési
Megállapodást, valamint a közreműködő szervezet által az önerő összegével
módosított Támogatási Szerződést elfogadja.

- 57 A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására és a Konzorcium vezetőjét a
Támogatási Szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15%-os mértékű,
bruttó 50.096.525,-Ft összegű saját erő összegét a 2010., 2011., és 2012. évi
költségvetéseiben biztosítja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.

23.) sz. bejelentés:

Szarvasi Szárazmalom felújítása
Előterjesztő:Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A Nemzeti Kulturális Alap Műemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium pályázatot hirdetett a műemléki és régészeti célok megvalósítására.
Pályázni 4 témakörben lehet. Szarvas város az 1/A „Műemlék épületek és építmények
állagmegóvásának, részleges vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek
elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására” című
kiírásra kíván pályázni a Szárazmalom felújításával. A támogatás elnyeréséhez 50% önerő
biztosítása szükséges ami 4,5 mFt-ot jelent. A pályázat szakmai előkészítését a Tessedik
Sámuel Múzeum és Szárazmalom vállalja. A pályázat benyújtásának határideje 2010. január
29. A pályázathoz mellékelni kell egy tervdokumentációt. Sisa Béla tervei rendelkezésre
állnak ami a jelenlegi pályázat tervdokumentációját is képezi majd. Az 50%-os önerő
biztosítása elengedhetetlen feltétele a pályázat benyújtásának.
Babák Mihály polgármester: A 4,5 mFt összeget az M-44-es feltárási munkáiból kell
előteremteni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA Műemléki és Régészeti
Szakmai Kollégium pályázati kiírására az 1/A témakörben meghirdetett, „Műemlék épületek
és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának,
valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások
restaurálásának támogatására című, a 2732 altéma kódszámú kiírásra, a „Szarvasi
Szárazmalom teljes helyreállítása és működőképessé tétele” címen pályázatot nyújt be, a max.
bruttó 4,5 millió Ft-os támogatási összeg elnyerésére.

A támogatás elnyeréséhez a teljes bekerülési költség 50 %-át, azaz maximum bruttó
4,5 millió Ft-ot Szarvas Város Önkormányzata önerőként biztosítja, továbbá vállalja,
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hogy nevezési díj címen az igényelt támogatási összeg 1%-át + 25% áfát, azaz maximum
56.250,- Ft-ot
a pályázat benyújtásával egyidejűleg a Nemzeti Kulturális Alap
Igazgatóságának számlájára befizeti.
Felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, a pályázat benyújtásával összefüggő
intézkedések megtételére.
Határidő: Pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 29. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző, Roszik Zoltán történész-mb.vezető”.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
59/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az NKA
Műemléki és Régészeti Szakmai Kollégium pályázati kiírására az
1/A témakörben
meghirdetett,
„Műemlék
épületek
és
építmények
állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának,
valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások
restaurálásának támogatására című, a 2732 altéma kódszámú kiírásra, a
„Szarvasi Szárazmalom teljes helyreállítása és működőképessé tétele” címen
pályázatot nyújt be, a max. bruttó4,5 millió Ft-os támogatási összeg elnyerésére.

A támogatás elnyeréséhez a teljes bekerülési költség 50 %-át, azaz
maximum bruttó 4,5 millió Ft-ot Szarvas Város Önkormányzata önerőként
biztosítja, továbbá vállalja, hogy nevezési díj címen az igényelt támogatási
összeg 1%-át + 25% áfát, azaz maximum 56.250,- Ft-ot a pályázat
benyújtásával egyidejűleg a Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságának
számlájára befizeti.

Felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt, a pályázat benyújtásával
összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő:
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. január 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Roszik Zoltán történész-mb.vezető
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvasi Szárazmalom teljes helyreállítása és
működőképessé tétele” című pályázathoz szükséges teljes körű szakmai előkészítés, és
lebonyolítás biztosítására utasítja a Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom történész-mb.vezetőjét, Roszik Zoltánt.

- 59 Felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a határozati javaslattal összefüggő
intézkedések megtételére.
Határidő: azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Roszik
Zoltán történész-mb.vezető.”

Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
60/2010.(I.21.) sz. képviselő-testületi határozat
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvasi Szárazmalom teljes helyreállítása és működőképessé tétele” című
pályázathoz szükséges teljes körű szakmai előkészítés, és lebonyolítás
biztosítására utasítja a Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom történész-mb.vezetőjét, Roszik Zoltánt.
Felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a határozati javaslattal
összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Roszik Zoltán történész-mb.vezető

Egyéb bejelentések:
Galambos Imre képviselő: A Táncsics és a Dr. Melich János utca kereszteződésében a járda
teljesen járhatatlan, összetört, eltűnt, víz áll rajta. Néhány méter, de nagyon sokan használják.
Babák Mihály polgármester: Aljegyző asszony feljegyezte, a KOMÉP Kft. ügyvezető
igazgatója gondoskodik a probléma megoldásáról.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Csuka utca végétől földút vezet a Nyúlzugba. Az ott élők
kérik a földút javítását. A Nyúlzugban jelzőfényes közvilágítást is kérnének a külterületi
szakaszon. Tájékoztatta az igénylőket arról, hogy ennek jelenleg nincs esélye mert azon a
szakaszon elektromos vezeték sincs. Az E-on bizonyos számú igény esetében ingyen kiépíti a
hálózatot.
Galambos Imre képviselő: A Szappanosi lejáróhoz 9 út csatlakozik, 4 oszlopra irányfényt
kérnek mivel keskeny a járda és sötét van.
Babák Mihály polgármester: Aljegyző asszony jegyzi a kérést és megvizsgálja a
lehetőségeket.

- 60 Lázár Zsolt képviselő: Az önkormányzat biztosítja a diákok és nyugdíjasok részére a
tanulóbérletet. Azzal a kéréssel keresték meg, hogy a külterületen élő óvodások szüleinek
tudna-e valamilyen módon kedvezményes bérletet biztosítani az önkormányzat. A
tanyagondnoki feladatokkal merült fel ez a kérés. Több olyan család van aki nem tudja
finanszírozni.
Babák Mihály polgármester: Ilyen támogatása nincs az önkormányzatnak. A VOLÁN Zrtvel tárgyalást kell folytatni. Csak a nyugdíjasokra és iskolás korú gyermekekre vonatkozott.
Lázár Zsolt képviselő: A külterületen élők közül mindenki meg tudja szokni és szeretni a
tanyagondnoki szolgálat szolgáltatását. Az iskola járatokat az önkormányzat finanszírozza. A
két járatot nehéz párhuzamosan működtetni.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A hivatal megfontolja a támogatás lehetőségét.
Babák Mihály polgármester: Az Ápolási Központban 6 hónapig lehet valaki minimális
térítési összegért. Ezt követően drasztikusan csökken az állam szerepvállalása. A
költségvetésben erre egy fillér sincs, viszont támogatást kértek. Aki 6 hónapon túl veszi
igénye ezt a szolgáltatást annak be kell szállni a fizetésbe. Az önkormányzat gondoskodott az
épületről, a feltételekről, de további hozzájárulást nem tud vállalni a város.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A szociális intézményekbe lehetne irányítani az innen
kikerülő személyeket, vagy a házi segítségnyújtás igénybevétele felé, ahol 4 óra gondozási
időt vennének figyelembe.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztéseket.
1.) sz. előterjesztés: Szarvas, Sallai utca 23. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
2.) sz. előterjesztés: Szarvas, Kossuth Lajos utca 25/1. szám alatti társasházi ingatlan
tulajdonjogának megszerzése
3.) sz. előterjesztés: Szarvas, Somogyi utca 3. szám alatti ingatlan felajánlása megvételre
4.) sz. előterjesztés: Liget Hotel Kft. és a Liget Apartman Kft. kérelme
5.) sz. előterjesztés: Magántulajdonú ingatlanok felajánlása megvételre
6.) sz. előterjesztés: Szarvas, Deák F. u. 5. szám alattiingatlanok birtokba vétele
7.) sz. előterjesztés: Varga Antal kérelme a Szarvas, T. V. ker. 87. sz. alatti ingatlan
kényszerértékesítésével kapcsolatban
8.) sz. előterjesztés: Szarvas, „/0 lakás alatti” átjáró megnyitásának ügye
9.) sz. előterjesztés: Szarvas, Béke utca 7. fsz. 1. szám alatti ingatlan felajánlása
megvételre
10.) sz. előterjesztés: Gyomaendrődi hulladéklerakóval kapcsolatos bírósági és egyéb
eljárások folytatása és más további teendők meghatározása
11.) sz. előterjesztés: Szakorvosi rendelő felújításához kapcsolódóan orvostechnológiai és
informatikai eszközök beszerzése – részvételi felhívás elfogadása
12.) sz. előterjesztés: Kis-Lehel-Budai N.A. – Széchenyi utcák felújításához kivitelező
kiválasztása

- 61 13.) sz. előterjesztés: Az Orosházi úti kerékpárút építés kivitelezőjének kiválasztására
irányuló ajánlattételi felhívás
14.) sz. előterjesztés: Belterületi útépítések kivitelezőjének kiválasztása
15.) „Szarvas Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” és a „Szarvas Város
Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése”c. projektek
eszközbeszerzéseire vonatkozó ajánlattételi felhívás megtárgyalása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
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