Polgármesteri Hivatal
Titkárság
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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február 25-i
ülésén.

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes
Csasztvan András igazgató
Oltyán Sándor városi rendőrkapitány
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Brusznyiczki Erika SZVKKI gazdasági vezető

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 11 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Giricz Katalin és Hetényi István képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 11 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Szirony Pál sportfelügyelőt ismertesse a Szarvas város
legjobb női illetve férfi sportolóira beérkezett szavazatokat.
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sportolók: III. helyezett Gulyás Mercédesz, II. helyezett Mácsár Dorina, I. helyezett Nagy
Noémi.
Férfi sportolók: III. helyezett Fazekas Nándor, II. helyezett Melis Erik, I. helyezett Laurinecz
Zsolt.
Babák Mihály polgármester: Átadja az elismeréseket a sportolók részére.
A képviselő-testület tagjai gratulálnak a sportolóknak.
Kozák Imréné képviselő megérkezik az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni a
két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
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 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a jelentést áttekintette, észrevétele
nincs.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
87/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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napirendi pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a meghívóban szereplő napirendi pontok kiegészítését.
Pótanyagban került kiadásra:
23. sz. bejelentés: A Peresi út felújítási terveivel kapcsolatos megállapodás
24. sz. bejelentés: TIVI Kft-vel kötendő, 2010. évi közvilágítás üzemeltetési szerződés
25. sz. bejelentés: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye kollégiumának
felújítására vonatkozó pályázat
26. sz. bejelentés: Pályázat benyújtása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. termálhasznosító
rendszere jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervének sikeres végrehajtása érdekében
27. sz. bejelentés: Kisebbségi szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
28. sz. bejelentés: Szarvas városra vonatkozó Local Agenda 21 terv elkészítése
29. sz. bejelentés: Iskola-óvoda beruházások megvalósításához egyedi gyártású bútorok
megrendelése
30. sz. bejelentés: KEOP 1.1.1- Komposztálós pályázathoz kapcsolódó megállapodás
kiegészítések elfogadása és a 2. fordulós pályázathoz önerő biztosítása
Pótanyag II-ben került kiadásra:
1. sz. napirend: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(II.26.) rendelete a 2009. évi
költségvetéséről szóló többször módosított 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról – tervezet
31. sz. bejelentés: Civil Fejlesztő Központ létrehozása Szarvason
32. sz. bejelentés: Belterületi utak ivóvíz vezetékeinek felújítása
33. sz. bejelentés: Szakorvosi Rendelő Szabadság utcai épületének felújítására vonatkozó
kiviteli terv elfogadása
34. sz. bejelentés: „Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi papíráru beszerzése” című
pályázati eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Kiosztott anyagként került kiadásra:
35. sz. bejelentés: „Szarvas belterületi belvízrendezés VI. ütem” megvalósítása érdekében a
beérkezett tervezői árajánlatok megtárgyalása
36. sz. bejelentés: Szakorvosi rendelő felújításának nyertes pályázatához kapcsolódóan orvosszakértői segítségnyújtás
9. sz. zárt ülés: „Legelőkisérleti” telep melletti termőföldek tulajdonjogának megszerzése
10. sz. zárt ülés: „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a
Történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című nyertes pályázat kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
(az ülésen kerül kiosztásra)
11. sz. zárt ülés: Nyertes TEUT – Juhász Gy. utcai útfelújítási pályázat kivitelezőjének
kiválasztásához ajánlati felhívás elfogadása (az ülésen kerül kiosztásra)
12. sz. zárt ülés: Viziszínpad beruházás kivitelezőjének kiválasztásához Ajánlattételi felhívás
elfogadása (az ülésen kerül kiosztásra)
13. sz. zárt ülés: A „Szarvasi Ipari Park fejlesztése inkubátorház építésével” című nyertes
pályázat kivitelező kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárására beérkezett
ajánlatok megtárgyalása (az ülésen kerül kiosztásra)
14. sz. zárt ülés: Melegétel utalványok beszerzése érdekében ajánlattételi felhívás
megtárgyalása (az ülésen kerül kiosztásra)
15. sz. zárt ülés: Térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése projekt kivitelezőinek
kiválasztása (az ülésen kerül kiosztásra)
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kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontot 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(II.26.) rendelete a 2009. évi költségvetéséről szóló
többször módosított 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(II.26.) rendelete a háziorvosi körzetekről szóló
többször módosított 10/2002.(V.24.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. Beszámoló a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi Fejlesztési Tanács
2009. évi tevékenységéről
Előadó: Babák Mihály polgármester
4. Szarvas Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciójának és Helyi Ifjúsági
Cselekvési Tervének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. tájékoztatója az uszoda szerepéről a város sportéletében és
a szabadidő eltöltésében
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
6. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2010. évi lakások és helyiségek felújítási és
karbantartási terve
Előadó: Pákozdi János ügyvezető
7. Bejelentések:
- 3. sz. fogorvosi körzet megszüntetése, körzethatárok módosítása
- Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom igazgatói tisztségének betöltésére
vonatkozó pályázati felhívás
- Szarvas
Város
Önkormányzatának
Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága
tűzoltóparancsnoki álláshelyére történő pályázati felhívás
- Támogatási megállapodások jóváhagyása
- A Szarvasi Általános Művelődési Központ által megkötendő együttműködési
megállapodások jóváhagyása
- HANKA MÉDIA Kft. kérelme reklámtábla elhelyezés ügyében
- Szarvas, Dr. Melich J. u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás
értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
- Szarvas, Vasút utca 78. földszint 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú bérlakás
értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
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Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti („Kis Árpád”) üzlethelyiség bérletének ismételt
pályázati kiírása
M44 Tiszakürt-Kondoros közötti gyorsforgalmi út megvalósításához szükséges
területek kisajátítása
„KAMAS” típusú mezőgazdasági gépek értékesítése
Balczó Sándor 5540 Szarvas, Malom u. 17/1. sz. alatti lakos vállalkozóval kötött
megbízási szerződés jóváhagyása
A „Szarvasi Körös Holtágért” Alapítvánnyal kötendő megállapodás önkormányzati
feladatok ellátásról
2010. évi média szolgáltatás
Szavazatszámláló bizottsági tagok/póttagok megválasztása
Héra Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötése
A közcélú foglalkoztatás bér- és járulékköltségei 5%-ának átvállalása
Pályázat közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására
A 2010. évre megállapított vízterhelési díjak
Települési webfilm verseny megrendezése
A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP-3.2.11/10/1. számú pályázati
kiírás keretében benyújtott pályázatokhoz történő fenntartói nyilatkozat kibocsátása
Szarvas Város nevezése a 2010. évi „Nemzeti Vágta” elnevezésű lóversenyre
A Peresi út felújítási terveivel kapcsolatos megállapodás
TIVI Kft-vel kötendő, 2010. évi közvilágítás üzemeltetési szerződés
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye kollégiumának felújítására
vonatkozó pályázat
Pályázat benyújtása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. termálhasznosító rendszere
jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervének sikeres végrehajtása érdekében
Kisebbségi szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Szarvas városra vonatkozó Local Agenda 21 terv elkészítése
Iskola-óvoda beruházások megvalósításához egyedi gyártású bútorok megrendelése
KEOP 1.1.1- Komposztálós pályázathoz kapcsolódó megállapodás-kiegészítések
elfogadása és a 2. fordulós pályázathoz önerő biztosítása
Civil Fejlesztő Központ létrehozása Szarvason
Belterületi utak ivóvíz vezetékeinek felújítása
Szakorvosi Rendelő Szabadság utcai épületének felújítására vonatkozó kiviteli terv
elfogadása
„Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi papíráru beszerzése” című pályázati
eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
„Szarvas belterületi belvízrendezés VI. ütem” megvalósítása érdekében a beérkezett
tervezői árajánlatok megtárgyalása
Szakorvosi rendelő felújításának nyertes pályázatához kapcsolódóan orvos-szakértői
segítségnyújtás

Dr. Melis János jegyző: A 2.) napirendi pontban szereplő rendelet megalkotásához szükséges
az 1.) sz. bejelentésben szereplő határozati javaslatok elfogadása. Kéri, hogy a 2. napirendi
pont tárgyalását előzze meg az 1.) sz. bejelentés megtárgyalása.
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javasolja, hogy elsőként tárgyalja meg a testület a fogorvosi körzetek módosítását érintő
napirendet illetve bejelentést.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

3. sz. fogorvosi körzet megszüntetése, körzethatárok módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Dr. Fábry János fogorvos, a 3. sz. fogorvosi körzet
működtetője bejelentette, hogy március 31-ével nem kívánja működtetni a körzetet. Kéri,
hogy a vele kötött szerződést közös megegyezéssel szüntesse meg az önkormányzat.
Mindhárom körzet ellátásáról gondoskodni kell mivel az önkormányzat kötelező feladata. A
működő fogorvosok jelezték, hogy ezt a körzetet ellátnák. Erre vonatkozóan javaslatot is
tettek. Szükséges a meglévő fogorvosi megállapodások kiegészítése, módosítása a 3. sz.
körzet felosztásával. A fogorvos használatában áll egy fogászati kezelőegység melynek
bérletéről lemond. Így a bérleti szerződést is kéri megszüntetni. A Vasút utcai önkormányzati
tulajdonban használ a fogorvos egy rendelőt a hozzá kapcsolódó eszközökkel. Kéri, hogy az
erre vonatkozó bérleti szerződést is szüntesse meg közös megegyezéssel az önkormányzat. Az
önálló orvosi tevékenységről szóló törvény kötelezővé teszi az önkormányzatok számára,
hogy az orvosi ellátást illetően rendeletben határozza meg a körzeteket. Az 1. sz. bejelentés
tartalmazza a határozati javaslatokat. A helyi rendelet módosítása a fogorvosokkal történt
egyeztetést követően készült el. Az 5. sz. körzet kialakításánál a meglévő körzetekből került
terület elvételre. Így most ezek visszakerülnek, illetve az akkor kifogásolt lakosságszám is
rendeződik. A megmaradó 4 körzetben 4320 fős körzet került megállapításra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja a
határozati javaslatokat.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint javasolja
elfogadni a határozati javaslatokat.
Galambos Imre képviselő megérkezik az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
88/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Anaesth-Dent”
Fogszakorvosi Bt.-vel (Szarvas, Vasút u. 46.), - képviseli: dr. Fábry János területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvos - 2002. április hó 4. napján kelt
Megállapodást közös megegyezéssel megszünteti 2010. március 31. napjával.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás-megszüntetés
aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Fábry János fogorvos
Határidő:
2010. március 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
89/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
„Anaesth-Dent” Fogszakorvosi Bt.-vel - képviseli dr. Fábry János területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező fogorvos - 2002. június hó 12. napján kelt fogorvosi
kezelőegység használatára vonatkozó Bérleti Szerződést közös megegyezéssel
2010. március 31. napjával megszünteti. Egyidejűleg a Felek kijelentik, hogy
egymással szemben semminemű követelést a jövőben nem állítanak a megszűnt
jogviszonyból eredően.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás-megszüntetés
aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Fábry János fogorvos
Határidő:
2010. március 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
90/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
„Anaesth-Dent” Fogszakorvosi Bt.-vel - képviseli dr. Fábry János területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező fogorvos - 2008. szeptember 29-én kelt 421/2008. sz.
határozatával jóváhagyott a Szarvas Vasút u. 46. szám alatti önkormányzati
ingatlannak az „Anaesth-Dent” Bt. által használt helységek használatával
összefüggő Megállapodást közös megegyezéssel 2010. március 31. napjával
megszünteti. Egyidejűleg a Felek kijelentik, hogy egymással semminemű
követelést a jövőben nem állítanak a megszűnt jogviszonyból eredően.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás-megszüntetés
aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Fábry János fogorvos
Határidő:
2010. március 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
91/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. sz.
fogorvosi körzetet a háziorvosi körzetekről szóló többször módosított 10/2002.
(V.24.) helyi rendeletében foglaltak szerint 2010. április 01. napjával felosztja a
jelenleg vállalkozások által működtetett fogorvosi körzetek között.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 01.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-992/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kelement és Társa
Fogszakorvosi Bt. (Szarvas, Vasút u. 46.) képviseli: dr. Kelement Éva területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvossal 2002. április 04. napján kötött
Megállapodást közös megegyezéssel 2010. április 01. hatállyal módosítja az
alábbiak szerint:
A Megállapodás mellékletét képező 1. sz. fogorvosi körzet részletes leírása az
alábbiakkal bővül:
- Béke u. 1-18. hsz.
- Damjanich u. 123. hsz.-tól végig
- Kossuth L. u. 25/1. hsz.-tól páratlan végig
- Kossuth L. u. 64. hsz.-tól páros végig
- Tanya IV. kk.
- Vasút u. 64. hsz.-tól páros végig
- Vasút u. 71. hsz.-tól páratlan végig
A módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás-módosítás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Kelement Éva fogorvos
Határidő: 2010. április 01.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
93/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Majzik és Társa
Fogszakorvosi Bt. (Szarvas, Vasút u. 46.) képviseli: dr. Majzik Katalin területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvossal 2002. április 04. napján kötött
Megállapodást közös megegyezéssel 2010. április 01. hatállyal módosítja az
alábbiak szerint:
A Megállapodás mellékletét képező 2. sz. fogorvosi körzet részletes leírása az
alábbiakkal bővül:
- Áchim u. teljes
- Ady E. u. teljes
- Állomás tér teljes
- Állomás u. teljes
- Bem J. u. 22. hsz.-tól páros végig
- Bem J. u. 33/1. hsz.-tól páratlan végig
- Benka Gy. u. 22. hsz.-tól páros végig
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- Csicsely P. u. teljes
- Hunyadi J. u. teljes
- Tessedik S. u. 48. hsz.-tól páros végig
- Tessedik S. u. 61. hsz.-tól páratlan végig
A módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás-módosítás
aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Majzik Katalin fogorvos
Határidő: 2010. április 01.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 7.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
94/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Koszti és Társa
Fogszakorvosi Bt. (Szarvas, Vasút u. 46.) képviseli: dr. Koszti Gabriella területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvossal 2002. április 04. napján kötött
Megállapodást közös megegyezéssel 2010. április 01. hatállyal módosítja az
alábbiak szerint:
A Megállapodás mellékletét képező 4. sz. fogorvosi körzet részletes leírása az
alábbiakkal bővül:
- Esze T. u. teljes
- Hámán K. u. teljes
- József A. u. 17. hsz.-tól folyamatos
- Partizán u. teljes
- Tanya VI. kk.
- Irinyi u. teljes
A módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás-módosítás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Koszti Gabriella fogorvos
Határidő:
2010. április 01.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 8.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
95/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Galambos és Társai
Kft. (Szarvas, Krúdy Gy. u. 6.) képviseli: dr. Galambos Andrea területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező fogorvossal 2002. április 08. napján kötött
Megállapodást közös megegyezéssel 2010. április 01. hatállyal módosítja az
alábbiak szerint:
A Megállapodás mellékletét képező 5. sz. fogorvosi körzet részletes leírása az
alábbiakkal bővül:
- Arany J. u. 59. hsz.-tól páratlan végig
- Arany J. u. 84. hsz.-tól páros végig
- Dobó I. u. teljes
- Dózsa Gy. u. teljes
- Fürst S. u. teljes
- Kálvin J. u. teljes
- Martos F. u. teljes
- Rét u. teljes
- Ságvári u. teljes
- Sallai u. teljes
- Tanya V. kk.
- Vasútállomás
A Megállapodás 10. pontja hatályát veszti.
A módosítás a Megállapodás egyéb rendelkezéseit nem érinti.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás-módosítás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Galambos Andrea fogorvos
Határidő:
2010. április 01.
Babák Mihály polgármester: Kéri, hogy a hivatal a helyi sajtóban jelentesse meg az új,
kibővített fogorvosi körzeteket.
Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását, mely szorosan kapcsolódik az 1.) sz.
bejelentéshez.
2.) sz. napirendi pont:

A Szarvasi Önkormányzat ../2010.(II.26.) rendelete a háziorvosi
körzetekről szóló többször módosított 10/2002.(V.24.) rendelet
módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.

- 12 Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta a
rendelet módosítását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint javasolja a
rendelet-tervezet módosítását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület- 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 3/2010.(II.26.) rendelete a háziorvosi körzetekről szóló
többször módosított 10/2002.(V.24.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület a múzeumban
megrendezésre kerülő kiállítás megnyitóján vesz részt. A megnyitó idejére szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2010.(II.26.) rendelete a 2009. évi
költségvetésről szóló többször módosított 3/2009.(II.20.) rendelet
módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Jelen költségvetési rendelet-módosítás 2009. évre vonatkozóan az
utolsó, törvényi határidőben történő módosítás. Erre azért van szükség, hogy az egyeztető
táblák átvizsgálása után megteremtődjön az egyensúly a Magyar Államkincstár adataival. E
módosítás következtében a költségvetés főösszege 7.518.152 eFt összegre emelkedik. Az
emelkedés összege 171.686 eFt.
A változáson belül néhány jelentősebb volumenű bevételi sor: Az önkormányzat sajátos
működési bevétele 89.699 eFt összeggel nő, ezen belül is nagy jelentőséggel bír a helyi adók,
továbbá a gépjárműadó emelkedése. Az iparűzési adónál 69.807 eFt az az összeg, mellyel az
előirányzat megemelkedett, hiszen ennyi érkezett be az önkormányzathoz december 20-ig
adófeltöltés címén. Jelentősebb összeggel emelkedett meg a támogatás értékű felhalmozási
bevétel. Az emelkedés összege 59.345 eFt, tekintettel arra, hogy megérkezett a belterületi
utak felújítása I. ütemének támogatási összege.
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átkönyvelések miatt.
Jelentősebb mértékben nőtt viszont a felhalmozási kiadások összege, összességében 176.290
eFt-al. Ebből két jelentősebb tétel: a belterületi utaknál az előbb említett támogatás
megérkezése miatt 61.528 eFt-al emelkedett az előirányzat, illetve az új tűzoltó laktanya
építése kapcsán 88.000 eFt került a felhalmozási kiadások közé.
A rendelet-módosítás során a működési kiadások előirányzata 2.957.283 eFt-ra, a
felhalmozási kiadások előirányzata 4.459.002 eFt összegre módosult. A rendelet-tervezet
továbbra sem tartalmaz hitelfelvételi előirányzatot.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a
Turisztikai Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot. A könyvvizsgáló a bizottsági ülésen jelen volt. Írásos véleménye kiadásra került.
Elsősorban a törvényi változásokból, pontosításokból eredő módosítások kerültek átvezetésre.
A 2009. évi költségvetésről szóló rendelet vélhetően utolsó módosítására kerül sor. A
könyvvizsgáló elmondta, hogy a módosítások szabályszerűek. A könyvvizsgáló és a bizottság
elfogadásra javasolja a rendelet módosítását.
Hodálik Pál képviselő: Az ülés időpontjáig az anyag nem készült el, így a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság nem tudta megtárgyalni.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság nem tudta megtárgyalni a napirendet mivel
az ülés időpontjáig az anyag nem készült el.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság írásos anyag hiányában nem tárgyalta
a napirendi pontot.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság nem tudta
megtárgyalni a napirendet mivel az anyag az ülés időpontjáig nem készült el.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 4/2010.(II.26.) rendeletét a 2009. évi költségvetésről
szóló többször módosított 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról
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4.) napirendi pont: Beszámoló a Körös-szögi Kistérség Többcélú társulás és a Kistérségi
Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Mihaleczné Kovács Mária irodavezető
Babák Mihály polgármester: Felkéri Nagy Sándor irodavezető helyettest a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Nagy Sándor irodavezető helyettes: A Humán Szolgáltató Központ és a Kistérségi Szociális
Intézmény részletesebb beszámolót is elkészít a következő testületi ülésre, mely a
megtárgyalást követően megküldésre kerül a települési önkormányzatok részére is.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság,
valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést. A részletes anyagból lesz látható a pontos pénzügyi rész. Az anyagot
összességében kielégítőnek tartotta a bizottság és elfogadásra javasolta.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, 5 jelenlévő
tagja 5 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal előterjesztés szerint javasolja
elfogadásra.
Földesi Zoltán képviselő: A beszámolóból látszik, hogy Szarvas város az elsők között lépett
és helyesen. Egyre inkább összecsiszolódnak a közösen fenntartott intézmények. A
településeket vezető képviselő-testületek rájöttek, hogy vannak bizonyos ügyek melyeknek az
ellátottak oldaláról nézve jó színvonalon kell működniük. Vannak dolgok amiket az élet hoz
kényszerből de jónak bizonyulnak. Sok feladat ellátása során jó színvonalon lehet szolgáltatni
azért, mert időben felismerte az önkormányzat, hogy így érdemes csinálni. Kivonatos
formában a szélesebb közvéleményt is tájékoztatni kellene az anyagban foglaltakról. Az
oktatás területén még nem igazán működnek kistérségi jellegű dolgok. Kiemelendő a Nevelési
Tanácsadó és a Pedagógiai Szakszolgálat szolgáltatása a kistérségben.
Rejtő József képviselő megérkezik az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A feladatokat kistérségi formában, társulásban látja el a város.
Jó időben, jókor hozott hasznos döntést a képviselő-testület. Gondoskodni kell, hogy az anyag
minden településen hozzáférhető legyen.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
96/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása és a Kistérségi
Fejlesztési Tanács 2009. évi tevékenységéről készült beszámolót.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciójának és
Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Tervének felülvizsgálata
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Szarvas Város Önkormányzata 2003-ban fogadta el
az Ifjúságpolitikai Koncepciót. A határozat értelmében a koncepciót évente felül kell
vizsgálni és tájékoztatást kell nyújtani a képviselő-testületnek annak végrehajtásáról. 2009ben minden Szarvas városban működő oktatási, egészségügyi, művelődési intézmény illetve
minden ifjúságot segítő és támogató szervezet megkeresése megtörtént. Valamennyien
megküldték javaslataikat, aktualizált adataikat melyek beépítésre kerültek a koncepcióba. A
szervezetek megfogalmazták a jövőre vonatkozó terveiket, feladataikat is. Szarvas Város
Képviselő-testülete 2009-ben több ifjúságot segítő és támogató döntést hozott melyek közül
kiemelendők a következők: méhnyakrák illetve agyhártyagyulladás elleni védőoltás
biztosítása, Ezüstszőlőben új játszótér épült, a Kossuth téri játszótér fejlesztésre került,
átadásra került a Székely Mihály téri játszótér is. Szarvas város honlapján az anyag teljes
terjedelmében megtekinthető. Az összefoglaló 3. oldalán kiegészítés szükséges. A 30-60 éves
korosztály létszáma 7597 fő. Így jön ki a 17.576 fő lakosságszám.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, a Népjóléti Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag elfogadásra javasolja. Az ifjúságot szolgáló beruházások kiegészülnek a Kacsató melletti röplabdapálya és az iskola-óvoda felújítás megvalósításával. A Fő téri iskola
sportcsarnokának felújítása történelmi jelentőségű. Elbírálás alatt van a Székely Mihály téri
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Szolgáltató Központ biztosítja a megfelelő szakmai hátteret, valamint egy magánvállalkozó
pályázata jégpálya kialakítására. Egészségügy területén új szolgáltatás a fogszabályozás
valamint az önkormányzat által támogatott agyhártyagyulladás és méhnyakrák elleni
védőoltás. Sportorvos ügyében visszalépés történik, mivel különböző törvényi szabályozás
miatt a sportorvosok nem járhatnak vidékre rendelni. A Pedagógiai Szakszolgálatnál két új
szakfeladat erősödött meg. Egyik a továbbtanulási és pályaválasztási tanácsadás valamint a
korai fejlesztés. A Humán Szolgáltató Központ pályázatokból nagyon sok ifjúsági és
gyermekprogramot valósított meg. Új szolgáltatás a kistérségben az iskola pszichológus
valamint a TÁMOP 5.2.5. Körös-szögi Kistérség Humán Szolgáltató Központ információs
szolgálat és közösségi tér programjainak fejlesztése. Ez olyan program ami 12-29 éves korig
biztosít mentális, szociális, egészségügyi fejlesztő programokat. A fiatal felnőtteket érintő
program a társadalmi és munkaerőpiaci integráció elősegítése. A „Biztos kezdet” program
modellértékű fejlesztése 0-5 éves korig olyan gyerekeket érint akik nem vesznek részt
intézményi nevelésben. Intézményhez kapcsolódik az Emberöltő Alapítvány Tanoda
programja ami 40 halmozottan hátrányos helyzetű, főleg cigány tanulónak biztosít
lehetőséget. Sajnos 23 főre emelkedett a magántanulók száma az önkormányzati iskolában. Ez
a 18 évre kitolódott kötelező oktatásnak köszönhető, hiszen sokakat 16 éves korig is nagyon
nehéz volt az iskolarendszerben tartani. Ösztöndíjrendszert alkalmaznak a hiányszakmáknál –
jelenleg a kőműves és asztalos tanulók kapnak havi 10-30.000,-Ft összeg közötti ösztöndíjat.
A TISZK is alkalmaz iskolapszichológust, pályaválasztási és pályaorientációs tanárt aki segíti
a tanulók oktatásban maradását.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A hiányszakmák tekintetében jó kormányzati lépésnek tartja az ösztöndíj bevezetését. A
rendszerváltást követően a tulajdonváltás, gazdasági átalakulás közepette szétverésre került a
szakképzés. Mára az oktatás egyik prioritása lett szakképzés. Az ösztöndíj nem akkora
nagyságrendű összeg, hogy ne lehessen kiszélesíteni. A mai iskolarendszer találkozik minden
nagy, komoly társadalmi problémával. A mai magyar valóság rázúdul az oktatásra. Soha nem
volt könnyű tanítani, mindig voltak hátrányos helyzetű, különböző adottságú gyerekek. Ma
hihetetlen kihívásokkal találkozik az oktatási rendszer. Mára olyan mértéket öltött a hátrányos
helyzetű, adott esetben roma gyerekek viselkedése ami ellehetetleníthet egy-egy osztályt.
Semmilyen politikai pártígéret nem fogja tudni megoldani ezt a problémát egyik napról a
másikra. A társadalmi integráció, elsősorban a roma társadalom integrációja hosszú évtizedek
kormányzati feladata lesz. A lehető legnagyobb toleranciával kell legalább a gyermekek felé
közelíteni. A tanulásnak, a felzárkóztatásnak el kell juttatni ezt a csoportot oda, hogy a
társadalom hasznos tagjaivá váljanak. Nem megoldás elmenni a problémák mellett. A
magántanulók számának emelkedése az oktatás szempontjából a 18 éves tankötelezettségre
vezethető vissza. Még mindig jobb ha valamilyen módon a gyermek az iskolarendszerben van
mintha az utcára kerül és deviánsan viselkedik. A képviselő-testület a lehetőségekhez képest
nagyon sok megoldást keres az ifjúság segítése érdekében. Az előterjesztést korrektnek tartja.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
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tanügyi költségeinek finanszírozása. Ez visszahúzza az iskola pénzügyi helyzetét. A gyerek
mindig toleráns, a gond a szülőkkel van. Nem szarvasi, egyéni gondokról van szó az oktatás
területén, hanem rendszer tipikus problémákról. A városban a legkorszerűbb iskolarendszer
működik ami változásokon megy keresztül. A TISZK-en lehet vitatkozni, de így lehet
gondoskodni 900 gyerekről. Lehet berzenkedni, ellenpropagandát folytatni, de abból nincs
semmi haszon. Nem elég valamit bírálni, javaslatot is kell tenni. Mindent meg kell tenni, hogy
sikerüljön támogatást szerezni a jobb feltételek megteremtése érdekében.
Kiszely Mihály alpolgármester: A koncepció kiemelten foglalkozik a kábítószer, dohányzás
elleni küzdelemmel. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum napokon belül összeül és áttekinti a
ráeső feladatokat. Ajánlásként szerepel, hogy a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum lehetőség
szerint alakuljon át kistérségi fórummá. Nem a városon múlik, hogy a cselekvési terv
kistérségivé alakul vagy sem, a többi település döntése szükséges. Egy civil szervezet
sikeresen pályázott a kábítószer elleni küzdelmet szolgáló nagyszabású rendezvényre.
Dernovics László képviselő: A polgárőrök nagyon sok gyereket visznek haza éjszaka a
szórakozóhelyekről.
Babák Mihály polgármester: Ezekkel a gyerekekkel komoly gond van. Sokszor a szülők
úgy nyilatkoznak, hogy „mi közük hozzá”. Ez nem helyes, a segítő kezet el kell fogadni, mert
nem mindegy, hogy egy gyermek hogyan nő fel.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete, Szarvas Város Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciójának, valamint
Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Tervének felülvizsgálatát elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a dokumentumot, annak végrehajtása érdekében továbbítsa az
érdekeltek felé. 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 – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
97/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Szarvas Város
Önkormányzata Ifjúságpolitikai Koncepciójának, valamint Szarvas Város
Ifjúsági Cselekvési Tervének felülvizsgálatát elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a dokumentumot, annak végrehajtása érdekében
továbbítsa az érdekeltek felé.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
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5.) napirendi pont: A Szarvasi Gyógy-termál Kft. tájékoztatója az uszoda szerepéről a
város sportéletében és a szabadidő eltöltésében
Előadó: dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezető igazgatót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Az ülés előtt kitüntetett Nagy Noémi nagyon
tehetséges sportoló. A Kft. úgy döntött, hogy minden évben 6 úszó versenyzőnek
térítésmentesen biztosítja az uszodalátogatást. A szülők jelentős áldozatot vállalnak, hiszen
egy valamire való úszószemüveg 5-6000 forint. Az úszóegyesület bámulatos eredményeket
ért el három év alatt.
Minden bizottság megfogalmazta javaslatait az anyaggal kapcsolatban. A gyermek és ifjúsági
koncepció jobban tükrözné a tartalmát. Szarvas város lakosságának egyharmadáról szól az
előterjesztés. Nem mindegy, hogy az önkormányzat hogyan gondolkozik a gyerekekkel
kapcsolatban. Az anyag tartalmazza a fürdő által nyújtott szolgáltatásokat. A Kft. négy
tevékenységéből egyedül az uszodai szolgáltatás veszteséges. Ez a Kft. összes veszteségét is
jelenti. Ahhoz, hogy ezt a szolgáltatást fent lehessen tartani, évente 30 mFt készpénzes
támogatás szükséges. A termál fűtésből származó nyereség is itt csapódik le, így az összeg
megközelítően 70 mFt. Ha erre a szolgáltatásra 70 mFt-ot költ a város akkor nem mindegy,
hogy hogyan van kihasználva. A nyilvántartásból kiderül, hogy sport és szabadidő eltöltésre
vásárolják meg az összes jegy több mint 70%-át, ami kedvező arány. Sajnos az emelkedő
tendencia megtorpant és visszaesett a 2005. évi szint alá. Ennek okát meg kell vizsgálni.
Megvizsgálásra került az is, hogy napközben hogy alakul az úszómedence és a tanmedence
használata. A tanmedence délelőtt még kihasznált, viszont a nagy úszómedence szinte
kihasználatlan. A délutáni órákban éri el a maximumát és így marad zárásig. Minden iskola és
intézmény részére eljuttatásra került egy kérdőív mely összesített eredménye az anyagban
szerepel. Nagyon sok tanulságot lehet levonni az összesítésből. Egyik legnagyobb tanulság,
hogy az uszodalátogatás korosztály függő – a középiskolás korosztály nem szívesen látogatja.
Emberi tényező is áll az uszoda látogatás mögött – amelyik iskola komolyan veszi, ott járnak
a gyerekek, ahol nincs olyan pedagógus aki elviszi a gyerekeket, ott különböző problémákra
hivatkoznak. Meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy minél több gyerek látogassa az
uszodát. A város páratlan lehetőséggel rendelkezik amit nem kihasználni több mint bűn az
ifjúsággal szemben.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság, a
Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Népjóléti Bizottság
valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság minden részletre kiterjedően
megtárgyalta az előterjesztést. A határozati javaslat kiegészítését javasolja az alábbiakkal: A
bizottság támogatja, hogy a városban minden gyermek tanuljon meg úszni, ezért 2010.
szeptemberétől a diákok 10 éves korig a testnevelés óra keretében ingyenesen vehessék
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órarend kialakításáról. A képviselő-testület felhatalmazza a Gyógy-Termál Kft. vezetőjét,
hogy a 2010. évi üzleti tervében a mobil úszófal beszerzését tervezze be. Ez több éves
probléma. Az uszoda nem versenyzésre készült, de nagyon sok úszóversenyre használják. A
fordulás balesetveszélyes az úszófal hiánya miatt. A rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő gyermekek is térítésmentesen látogathassák az uszodát.
Gombár Györgyné képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta azzal, hogy ideje lesz a fürdőnek komolyabb kiadvánnyal megjelenni,
többet kell marketingre költeni az elkövetkező időszakban.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és értékes anyagnak tartotta. Gyakorló fürdő használóként látja, hogy valósak az adatok.
Szemmel láthatóan megnőtt a fiatalok száma a fürdőben. A bizottság 5 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Rejtő József képviselő: A fürdő rendszeres látogatójaként kéri, hogy lehetőség szerint az ülő
fürdőt vizét melegebben kellene tartani, kb. 34-35 Co-on. Nem könnyű a mai gazdasági
helyzetben ezeket a kéréseket teljesíteni, de köszönettel vennék a látogatók.
Kiszely Mihály alpolgármester: Minden város aki ilyen típusú fürdőt üzemeltet
megtapasztalta, hogy a fürdő támogatást igényel. A fürdő támogatási igénye nem
üzemgazdaságtani kérdés. Fel lehet fogni annak is, de kb. 10-15-ször annyi uszodai vendégre
és legalább 3-4-szeres áremelkedésre lenne szükség. Ez Szarvason a mai piaci viszonyok
között nem lehetséges. Olyan jóléti szolgáltatás az önkormányzat részéről a város lakói
számára ami ilyen összegű támogatást igényel. Szükség van arra, hogy egy bizonyos
korosztály számára az iskolai oktatás keretein belül ingyenesen biztosítsa a város az uszoda
használatát.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A fürdő támogatási igénye az elhangzott
igényekkel nem nő. Az állandó költségeket nem befolyásolja az, hogy hányan veszik igénybe
az uszoda szolgáltatást. Ha nem kerül többe, akkor miért ne legyen délelőtt is tele az uszoda.
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-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi Gyógy-
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betöltött szerepéről. Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, 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:
98/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi Gyógy-termál Kft. tájékoztatóját az uszodának a
város sportéletében és a szabadidő eltöltésében betöltött szerepéről.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az Ifjúsági és
Sportbizottság által megfogalmazott 2.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a.) 2010. szeptemberétől a diákok 10
éves korukig ingyen vehetik igénybe az uszodát. A programok egyeztetéséért a fürdő igazgató
és az intézményvezető a felelős. b.) Meg kell vizsgálni a rendszeres gyermekvédelmi
támogatásban részesülő gyermekek térítésmentes uszodai látogatásának lehetőségét. c.) A
képviselő-testület utasítja az uszoda igazgatóját, hogy a 2010. évi üzleti tervbe a mobil úszófal
beszerzését tervezze be. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr.
Demeter László ügyvezető. Határidő: Értelem szerint.”
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:
99/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
a.) 2010. szeptemberétől a diákok 10 éves korukig ingyen vehetik igénybe az
uszodát. A programok egyeztetéséért a fürdő igazgató és az intézményvezető a
felelős.
b.) Meg kell vizsgálni a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő
gyermekek térítésmentes uszodai látogatásának lehetőségét.
c.) A képviselő-testület utasítja az uszoda igazgatóját, hogy a 2010. évi üzleti
tervbe a mobil úszófal beszerzését tervezze be.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
Értelem szerint

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 2010. évi lakások és
helyiségek felújítási és karbantartási terve
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Fábri Zoltán ágazatvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály és Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből 10 képviselő van
jelen.
Fábri Zoltán ágazatvezető: A képviselő-testület munkaterve alapján a KOMÉP Kft.
elkészítette a 2010. évre tervezett karbantartási és felújítási tervét. A terv tartalmaz nyílászáró
cseréket, lakásfelújításokat, beruházásokat és a bérbeadó kötelezettségébe tartozó
karbantartási, felújítási munkákat. A régi lakások esetében ez 13,5 mFt, az új építésű lakások
esetében kb. 2 mFt, összesen 15.546 eFt.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság a kiegészítő anyagot is áttekintette. A bizottság elfogadta és
elfogadásra javasolja a felújítási és karbantartási tervet. A nyílászáró csere igen nagy összeg
amire árajánlatkérést kell lefolytatni. A KOMÉP Kft. által kért ajánlatokat a bizottság előzetes
piacfelmérésnek tekinti.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
mely egy elvi döntés a karbantartási munkákra vonatkozóan. Minden karbantartás az elvégzés
előtt a képviselő-testület elé kerül. A szükséges pénzeszköz a költségvetésben rendelkezésre
áll. A bizottság elfogadásra javasolja.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta, 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 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 elfogadja a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási Kft. által készített 2010. évre vonatkozó lakások és
helyiségek karbantartási és felújítási tervét.
A tervben szereplő felújítási munkákat kizárólag tételes költségvetéssel
alátámasztott vállalkozási szerződés megkötése után lehet elvégezni. A
karbantartási munkálatokat pedig a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
előzetes írásbeli bejelentése és tételes árajánlata alapján végezheti.
Az önkormányzat részéről az adott felújítási és karbantartási munkák műszaki
ellenőrzésével a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal Projekt Csoportját
bízza meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Pénzügyi és Gazdasági Osztály Projekt Csoport
Határidő:
2010. december 31.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

3.) sz. fogorvosi körzet megszüntetése, körzethatárok módosítása
(1.) napirendi pontot megelőzően került megtárgyalásra)

2.) sz. bejelentés:

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom igazgatói tisztségének
betöltésére vonatkozó pályázati felhívás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Tessedik Sámuel Múzeum igazgatójának
magasabb vezetői megbízása 2010. július 31-ével lejár. A múzeum jogi személyiséggel
rendelkező intézményegysége az Általános Művelődési Központnak, emellett területi
múzeum. Ennek értelmében az önkormányzat jogosult megbízni a vezetőjét, illetve az ezzel
kapcsolatos pályázati eljárást lefolytatni. A képviselő-testület korábban döntött arról, hogy
2010. február 28-ig kell kiírni a pályázatot. A pályázat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló
törvény, továbbá a 150/1992. korm. rendelet alapján került elkészítésre. A jogszabályok
értelmében a megbízás legfeljebb 5 évre adható nyilvános pályázat útján. A pályázati felhívást
közzé kell tenni a kormányzati személyügyi honlapon, továbbá a Magyar Közlönyben. A
felhívásnak tartalmazni kell az előterjesztésben szereplő dolgokat. A benyújtott pályázatokat
bíráló bizottságnak kell elbírálni. Speciális szabály, hogy a területi múzeum igazgatóját a
fenntartó az ágazati miniszter véleményének kikérésével bízhatja meg. Az 1.) sz. határozati
javaslat a pályázati kiírást tartalmazza, a 2.) sz. határozati javaslat pedig a bíráló bizottság
összetételéről rendelkezik.
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10 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
101/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének,
a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalomnak a múzeumigazgatói megbízására
az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1.) Munkahely és beosztás megnevezése:
Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom
5540 Szarvas, Vajda Péter u. 7.
Békés megye
igazgató
2.) Megbízás időtartama:
5 év
3.) Megbízás kezdő napja és megszűnésének időpontja:
2010. augusztus 1. – 2015. július 31.
4.) Megbízás feltételei:
- egyetemi szintű szakirányú végzettség,
- legalább középfokú A, vagy B típusú nyelvvizsga, valamely idegen nyelvből,
- kiemelkedő szakirányú tudományos tevékenység,
- legalább öt év szakmai gyakorlat,
- büntetlen előélet,
- magyar állampolgárság.
5.) Előnyök:
- múzeumigazgatói területen szerzett vezetői gyakorlat,
- további idegen nyelv ismerete.
6.) Bérezés és a beosztáshoz kapcsolódó juttatások:
A közalkalmazottakról szóló törvény és a végrehajtására vonatkozó
jogszabályok szerint.
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- szakmai önéletrajz,
- a múzeum vezetésére vonatkozó szakmai program,
- szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési program,
- végzettséget, valamint az idegennyelvtudást igazoló okiratok hiteles
másolata,
- 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a pályázatot a véleményezésre és
elbírálásra jogosultak megismerhetik.
8.) Benyújtás határideje:
A pályázatnak a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási
Képzési Központ (KSZK) internetes oldalán történő közzétételtől
számított 60 nap.
9.) Benyújtás helye:
Szarvas Város Polgármesteri Hivatal
Babák Mihály polgármester
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
10.) Elbírálás határideje:
Az intézményvezetői pályázati eljárására vonatkozó jogszabályok alapján,
a Képviselő testület 2010. júniusi ülése.
11.) Elbírálás rendje:
A benyújtott pályázatokról és a múzeumigazgatói megbízásról, a bíráló
bizottság (melyet a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja és a
Szarvasi Általános Művelődési Központ Igazgatótanácsának, valamint
Közalkalmazotti Tanácsának egy –egy delegált tagja, továbbá egy
országos szakmai szervezet képviselője alkot) javaslata alapján, az
Oktatási és Kulturális Miniszter véleményének kikérését követően,
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt.
A Képviselő - testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a
pályázat közzétételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. február 28.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
102/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének,
a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalomnak a múzeumigazgatói megbízása
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hoz létre, az alábbi összetételben:
Az öt tagú bíráló bizottságot
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízásából Szarvas Város
Önkormányzata Művelődési és Oktatási Bizottságának Elnöke,
- a munkáltatói jogkör gyakorlójának egy további megbízottja, valamint
- a Szarvasi Általános Művelődési Központ Igazgatótanácsának delegált tagja,
- a Szarvasi Általános Művelődési Központ Közalkalmazotti Tanácsának
delegált tagja,
- a közgyűjteményi ágazat egy országos szakmai szervezetének képviselője
alkotja.
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a bíráló bizottság felállításával
kapcsolatos intézkedéseket és a bizottság tagjainak írásbeli felkérését tegye meg,
ezáltal a bizottságot legkésőbb a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő
leteltéig hozza létre.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
értelem szerint
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Szarvas város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
tűzoltóparancsnoki álláshelyére történő pályázati felhívás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló törvény értelmében 2009. augusztus 15. napjától Bíró Zoltán
tűzoltó alezredest bízta meg az önkormányzat a tűzoltóparancsnoki feladatok ideiglenes
ellátásával. A törvény értelmében erre az álláshelyre is pályázatot kell kiírni. A törvény,
továbbá a 11/2009. és a 10/2008. ÖM rendeletben foglaltaknak megfelelően került
megfogalmazásra a pályázati kiírás. Tekintettel a fegyveres szervek hivatásos állományú
tagjaira vonatkozó törvényre a felhívás tartalmát előzetesen a Békés Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Koordinációs és Személyzeti osztályvezetőjével
véleményeztetni kell. Az egyeztetés megtörtént, a pályázati kiírással egyetért. A hivatalos út
betartásával valamennyi tűzoltóság megkapja a pályázati felhívást, ezen kívül pedig a
honlapon kell megjelentetni. A munkáltató személyügyi szervezete megbízottjának javasolja
Gombár Mihálynét.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
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Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
103/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága tűzoltóparancsnoki
álláshelyére az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
A pályázat kiírója: Szarvas Város Önkormányzata 5540 Szarvas Szabadság út
25-27.
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.
A munkavégzés helye: Szarvas, Deák Ferenc utca 7.
A kinevezés határozatlan időre szól.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői kinevezéssel járó lényeges feladatok:
- a hivatásos önkormányzati tűzoltóság tűzoltási, műszaki mentési, katasztrófa
elhárítási, tűzmegelőzési, tűzvizsgálati és munkavédelmi, minősített időszaki,
gazdálkodási és személyügyi feladatai ellátásának szervezése és felügyelete,
- működési, illetékességi területén kapcsolattartás az önkormányzatokkal, a
társszervekkel, a lakossággal, a gazdálkodó szervezetekkel.
Illetmény, egyéb juttatás: a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak
szolgálati viszonyáról szóló, többször módosított 1996. évi XLIII. törvény
(továbbiakban Hszt.) és végrehajtási rendeletei alapján.
Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- büntetlen előélet,
- hivatásos tűzoltótiszti állományviszony fennállása,
- felsőfokú állami iskolai végzettség,
- felsőfokú tűzoltó szakmai képesítés,
- rendészeti szakvizsga megléte,
- legalább 10 év hivatásos tűzoltói szolgálati jogviszony fennállása,
- legalább 10 éves tűzoltó szakmai gyakorlat a tűzoltás-műszaki mentés vagy
tűzmegelőzés szakterületén tűzoltó tiszti vagy főtiszti beosztásban,
- az 57/2009. (X. 30.) IRM-ÖM-PTNM együttes rendelet alapján a parancsnoki
beosztáshoz szükséges egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasság,
- hozzájárulás az „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzéshez,
- vagyonnyilatkozat megtételének vállalása.
Előnyt jelent:
- a tűzoltóság működési és illetékességi területének ismerete,
- legalább B kategóriás jogosítvány,
- felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
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iskolai végzettséget, képzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok, vagy azok
- személyügyi szerv által - hitelesített másolata,
- a parancsnoki beosztással kapcsolatos vezetői, szakmai program, igazolás a
szakmai gyakorlatról,
- nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének
vállalásáról,
- nyilatkozat az előírt „A” típusú nemzetbiztonsági ellenőrzés vállalásáról,
- az egészségi, pszichikai, fizikai alkalmasságot igazoló okirat másolata.
A pályázat benyújtásának módja: a pályázatot egy példányban, postai úton vagy
személyesen kell benyújtani Babák Mihály polgármester nevére, cím: 5540
Szarvas Szabadság út 25-27.
A borítékon kérjük feltüntetni „Tűzoltóparancsnoki pályázat”.
A munkakör betölthetőségének időpontja: 2010. május 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2010. április 2.
A pályázat elbírálásának határideje: legkésőbb a Képviselő-testület 2010. április
havi ülése.
A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítást nyújt:
dr. Hegedűs Norbert jogi előadó, Szarvas Város Polgármesteri Hivatala,
tel: 06-66-311-122 /175-ös mellék,
A pályázatok elbírálásáról, a pályázatok egyidejű visszaküldésével - a pályázatot
elnyert kivételével - az elbírálást követő 15 napon belül minden pályázó írásbeli
értesítést kap.
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázat
közzétételével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. február 28.
-

Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
104/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága tűzoltóparancsnoki
beosztására kiírt pályázat értékelésére - legkésőbb 2010. április 2. napjáig - az
alábbi bírálóbizottságot jelöli ki:
1. Babák Mihály polgármester, a munkáltatói jogkör gyakorlójának megbízottja, a
bírálóbizottság elnöke,
2. dr. Takács Árpád polgári védelmi alezredes, a Békés Megyei Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Igazgatója,
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Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízottja,
4. Gombár Mihályné a munkáltató személyügyi szervezetének megbízottja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bírálóbizottság tagjainak
felkérésére illetve megbízására, abból a célból, hogy a bizottság pályázatok
értékelését követően, tegyen javaslatot Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága esetében a tűzoltóparancsnok kinevezésére.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Támogatási megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző:

Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből 10 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A képviselő-testület 1/2010. rendeletével elfogadta
Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetését. A költségvetési rendeletben
megtervezésre került a Szarvasi Nagycsaládosok Egyesülete, a Futball Klub, a Polgárőr
Egyesület, a Tehetség és Siker Alapítvány, a Regionális Színház Kft és a Tourinform Iroda
támogatása. A költségvetésben a támogatás működési célú pénzeszköz átadásaként került
megtervezésre, így megállapodást kell kötni az önkormányzatnak a támogatott szervezetekkel.
A megállapodás-tervezetek elkészültek, kéri azok jóváhagyását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a
Turisztikai Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
bizottság hiányolta azokat a nyilatkozatokat amit a közpénzekből nyújtott támogatásokról
szóló törvény megkíván. A szervezetnek nyilatkozni kell, hogy nem ütközik a törvényben
foglalt előírásba. Szükséges lenne a megállapodáshoz ezen nyilatkozatok csatolása is.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
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előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dankó Pál képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja, hogy az Ügyrendi Bizottság által hiányolt
nyilatkozatok a megállapodások aláírásáig kerüljenek pótlásra.
Megkérdezi Dr. Molnár Mihály képviselőt, elfogadható-e a javaslat?
Dr. Molnár Mihály képviselő: Áthidaló megoldásként elfogadja.
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-testülete jóváhagyja a Szarvas Város Önkormányzata és a
Szarvasi Nagycsaládosok Egyesülete közötti - 2010. évre vonatkozó, az önkormányzati
költségvetésben megtervezett összeg szerint megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező támogatási megállapodást. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola pénzügyi és
gazdasági osztály osztályvezető, Homonnai Tiborné Szarvasi Nagycsaládosok Egyesülete
elnök. Határidő: 2010. február 28.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
105/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas
Város Önkormányzata és a Szarvasi Nagycsaládosok Egyesülete közötti - 2010.
évre vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben megtervezett összeg szerint
megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező - támogatási megállapodást. A
Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető
Homonnai Tiborné Szarvasi Nagycsaládosok Egyesülete elnök
2010. február 28.
Határidő:
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot.”Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas Város Önkormányzata és a
Szarvasi Futball Klub közötti - 2010. évre vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben
megtervezett összeg szerint megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező - támogatási
megállapodást. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
támogatási megállapodás aláírására. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző, Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető, Bogdán Péter Szarvasi
Futball Klub elnök. Határidő: 2010. február 28.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
106/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas
Város Önkormányzata és a Szarvasi Futball Klub közötti - 2010. évre vonatkozó,
az önkormányzati költségvetésben megtervezett összeg szerint megkötendő, az
előterjesztés mellékletét képező - támogatási megállapodást. A Képviselő-testület
egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási megállapodás
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető
Bogdán Péter Szarvasi Futball Klub elnök
Határidő:
2010. február 28.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas Város Önkormányzata és a
Szarvasi Polgárőr Egyesület közötti - 2010. évre vonatkozó, az önkormányzati
költségvetésben megtervezett összeg szerint megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező támogatási megállapodást. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola pénzügyi és
gazdasági osztály osztályvezető, Tusjak Tamás Szarvasi Polgárőr Egyesület elnök.
Határidő:2010. február 28.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
107/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas
Város Önkormányzata és a Szarvasi Polgárőr Egyesület közötti - 2010. évre
vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben megtervezett összeg szerint
megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező - támogatási megállapodást. A
Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető
Tusjak Tamás Szarvasi Polgárőr Egyesület elnök
Határidő:
2010. február 28.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 4.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 4.) sz. határozati javaslatot.” Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas Város Önkormányzata és a
Tehetség és Siker Alapítvány közötti - 2010. évre vonatkozó, az önkormányzati
költségvetésben megtervezett összeg szerint megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező támogatási megállapodást. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola pénzügyi és
gazdasági osztály osztályvezető, Fodor Mariann Tehetség és Siker Alapítvány kuratóriumi
elnök. Határidő: 2010. február 28.”
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:
108/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas
Város Önkormányzata és a Tehetség és Siker Alapítvány közötti - 2010. évre
vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben megtervezett összeg szerint
megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező - támogatási megállapodást. A
Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
támogatási megállapodás aláírására.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető
Fodor Mariann Tehetség és Siker Alapítvány kuratóriumi elnök
2010. február 28.

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 5.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 5.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas Város Önkormányzata és a
Regionális Színház Nonprofit Kft. közötti - 2010. évre vonatkozó, az önkormányzati
költségvetésben megtervezett összeg szerint megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező támogatási megállapodást. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző, Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető, Csasztvan
András Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető. Határidő: 2010. február 28.”
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:
109/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas
Város Önkormányzata és a Regionális Színház Nonprofit Kft. közötti - 2010. évre
vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben megtervezett összeg szerint
megkötendő, az előterjesztés mellékletét képező - támogatási megállapodást. A
Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető
Csasztvan András Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő:
2010. február 28.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 6.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 6.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas Város Önkormányzata és a
Körös-szögi Nonprofit Kft. közötti - 2010. évre vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben
a TOURINFORM Iroda támogatására megtervezett összeg szerint megkötendő, az
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a polgármestert és a jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály
osztályvezető, Hetényi István Körös-szögi Nonprofit Kft. ügyvezető. Határidő: 2010. február
28.”
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
110/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvas
Város Önkormányzata és a Körös-szögi Nonprofit Kft. közötti - 2010. évre
vonatkozó, az önkormányzati költségvetésben a TOURINFORM Iroda
támogatására megtervezett összeg szerint megkötendő, az előterjesztés
mellékletét képező - megállapodást. A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a támogatási megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pénzügyi és gazdasági osztály osztályvezető
Hetényi István Körös-szögi Nonprofit Kft. ügyvezető
Határidő:
2010. február 28.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ
együttműködési megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

által

megkötendő

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Szarvasi Általános Művelődési Központ az idén is
részt kíván venni az Aratónap illetve az Idénynyitó disznótor, töltöttkáposzta-főző és kolbászkészítő verseny rendezvényen. A rendezvényeket az intézmény a Szarvasi Hagyományőrző
Gazdák Egyesületével kívánja bonyolítani. Ez azonban csak az intézmény és az egyesület
között megkötött együttműködési megállapodás alapján történhet meg. Az intézmény saját
költségvetése terhére vállalta a költségeket, további pénzügyi forrást ezzel kapcsolatban nem
igényel.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
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bizottság kíváncsi volt a rendezvény költségkihatására. Ez a pótanyagban kiadásra került.
Felmerült az is, hogy kié a bevétel, de erre nem kapott választ a bizottság.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
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-testülete jóváhagyja a Szarvasi Általános Művelődési Központ
és a Szarvasi Hagyományőrző Gazdák Egyesülete közötti – 2010. évben megrendezésre
kerülő, XIII. Aratónap közös lebonyolítására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező –
együttműködési megállapodást azzal a feltétellel, hogy az intézmény a saját 2010. évi
költségvetési előirányzata terhére vállal kötelezettséget a megállapodásban.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Szarvasi Általános Művelődési Központ
igazgatóját a megállapodás aláírására. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző, Csasztvan András Szarvasi Általános Művelődési Központ igazgató. Határidő: 2010.
február 28.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
111/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvasi
Általános Művelődési Központ és a Szarvasi Hagyományőrző Gazdák Egyesülete
közötti – 2010. évben megrendezésre kerülő, XIII. Aratónap közös
lebonyolítására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező – együttműködési
megállapodást azzal a feltétellel, hogy az intézmény a saját 2010. évi költségvetési
előirányzata terhére vállal kötelezettséget a megállapodásban.
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Szarvasi Általános Művelődési
Központ igazgatóját a megállapodás aláírására.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András Szarvasi Általános Művelődési Központ igazgató
2010. február 28.

Kiszely Mihály alpolgármester: 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 jóváhagyja a Szarvasi Általános Művelődési Központ
és a Szarvasi Hagyományőrző Gazdák Egyesülete közötti – 2010. évben megrendezésre
kerülő „IV. Idénynyitó disznótor, töltöttkáposzta-főző, és kolbász-készítő verseny” közös
lebonyolítására vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező – együttműködési
megállapodást azzal a feltétellel, hogy az intézmény a saját 2010. évi költségvetési
előirányzata terhére vállal kötelezettséget a megállapodásban.
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Szarvasi Általános Művelődési Központ
igazgatóját a megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Csasztvan András Szarvasi
Általános Művelődési Központ Igazgató. Határidő: 2010. február 28.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
112/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Szarvasi
Általános Művelődési Központ és a Szarvasi Hagyományőrző Gazdák Egyesülete
közötti – 2010. évben megrendezésre kerülő „IV. Idénynyitó disznótor,
töltöttkáposzta-főző, és kolbász-készítő verseny” közös lebonyolítására
vonatkozó, az előterjesztés mellékletét képező – együttműködési megállapodást
azzal a feltétellel, hogy az intézmény a saját 2010. évi költségvetési előirányzata
terhére vállal kötelezettséget a megállapodásban.
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a Szarvasi Általános Művelődési
Központ igazgatóját a megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András Szarvasi Általános Művelődési Központ Igazgató
Határidő:
2010. február 28.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

HANKA MÉDIA Kft. kérelme reklámtábla elhelyezés ügyében
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az önkormányzat és a HANKA MÉDIA Kft. között 2006.
márciusában bérleti szerződés jött létre 1 db reklámtábla elhelyezésére vonatkozóan. A
szerződés december 31-én lejárt. Tekintettel arra, hogy a bérlő a bérleti díjat pontosan,
határidőre megfizeti, egyéb probléma nem merült fel, ezért javasolja a szerződés egy évvel
történő meghosszabbítását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy reklámtábla elhelyezése tárgyában a Hanka Média Kft-vel
(2112-Veresegyház, Fő út 6.) 2006. március hó 14. napján megkötött bérleti szerződést
további egy évvel meghosszabbítja, 30 napos felmondási idő kikötésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás
aláírására. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010.
február 28.”
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:
113/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
reklámtábla elhelyezése tárgyában a Hanka Média Kft-vel (2112-Veresegyház, Fő
út 6.) 2006. március hó 14. napján megkötött bérleti szerződést további egy évvel
meghosszabbítja, 30 napos felmondási idő kikötésével.
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módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. február 28.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Szarvas, Dr. Melich J. u. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület elmúlt ülésén döntött arról, hogy a Dr.
Melich J. u. 3. sz. alatti ingatlan értékesítésre kerüljön. Erre vonatkozóan a helyi rendelet
szerint elkészült a pályázati kiírás. Az ingatlant értékbecslő felbecsülte. Az ingatlan kikiáltási
árát bruttó 4.600 eFt-ban javasolja meghatározni. A lakáshoz tartozó teleknagyság 568 m2,
124 m2 a felépítmény. Az ingatlan 4 szobás, komfortos és egyéb gazdasági épületek is
találhatók mellette. Kéri a pályázati kiírás elfogadását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatja
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
114/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 4253. hrsz.-ú, természetben
Szarvas, Dr. Melich J. utca 3. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat útján
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forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
A pályázat megjelentetésére: 2010. február 26.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Szarvas, Vasút utca 78. földszint 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Ezen ingatlan értékesítéséről a képviselő-testület korábban már
döntött. Pályázat is kiírásra került. A kikiáltási ár bruttó 500 eFt volt. A lakás 23 m2 1 szobás,
komfort nélküli. A kiírt pályázat beadási határideje 2009. december hó 30. nap volt. Ezen
időpontig pályázat nem érkezett, ezért javasolja ismételten kiírni a pályázatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2343/A/5. hrsz.-ú,
természetben Szarvas, Vasút 78. földszint 5. szám alatti ingatlan nyilvános
pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 500.000, - Ft, azaz bruttó ötszázezer
forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2010. február 26.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti („Kis Árpád”) üzlethelyiség
bérletének ismételt pályázati kiírása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Szabadság u. 32. sz. alatti üzlethelyiség bérletére vonatkozóan
korábban pályázat került kiírásra. A beadási határidőig pályázat nem érkezett, ezért javasolja
ismételten meghirdetni a képviselő-testület által elfogadott feltételekkel. A bérlet időtartamát
5 évben, a felmondási időt 3 hónapban, a bérleti díjat 8000,-Ft/m2/év+Áfa összegben javasolja
meghatározni 150.000,-Ft kaució kikötésével.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
116/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti, 109 m2
alapterületű üzlethelyiséget nyilvános pályázat útján bérbeadás céljából
meghirdeti.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati hirdetmény közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
A pályázat megjelentetésére: 2010. február 26.
Határidő:

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

M44 Tiszakürt-Kondoros közötti gyorsforgalmi út megvalósításához
szükséges területek kisajátítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megbízásából egy
békéscsabai ügyvédi iroda megkereste az önkormányzatot azzal, hogy a tervezett
gyorsforgalmi út 33 önkormányzati tulajdonú ingatlant érint. Nagy többségében utakról és
csatornákról van szó. A megkeresés a kisajátítást helyettesítő adás-vételi szerződés
megkötésére vonatkozik értékbecslő által meghatározott értékeken melynek összege összesen:
4.683.619,-Ft. Tájékoztatja a képviselőket, hogy a kisajátítási eljárás része ez a kisajátítást
helyettesítő adás-vételi szerződés megkötése. Amennyiben a képviselő-testület nem fogadja
el, államigazgatási úton tovább folytatják a kisajátítást és nagy valószínűséggel ezen az áron
kisajátítja az állam ezen ingatlanokat.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság véleményét.
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előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
117/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 01211. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0500 ha területű ingatlanrészért felajánlott 100.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
118/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 01170/1. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,1682 ha területű ingatlanrészért felajánlott 336.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
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Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
119/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 01184. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0814 ha területű ingatlanrészért felajánlott 163.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
120/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 01197. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,1845 ha területű ingatlanrészért felajánlott 369.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
121/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat

- 43 tulajdonát képező szarvasi külterületi 01200/44. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0464 ha területű ingatlanrészért felajánlott 93.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
122/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0836/2. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,3107 ha területű ingatlanrészért felajánlott 621.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 7.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
123/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0905. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0314 ha területű ingatlanrészért felajánlott 63.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 8.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 44 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
124/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0904. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0191 ha területű ingatlanrészért felajánlott 38.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 9.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
125/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0903. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0032 ha területű ingatlanrészért felajánlott 6.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 10.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
126/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0901. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,1046 ha területű ingatlanrészért felajánlott 209.000,-Ft ellenértéket elfogadja,

- 45 egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 11.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
127/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0900/8. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
1,3623 ha területű ingatlanrészért felajánlott 14.619,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 12.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
128/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0885. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0578; 0,0680; és 0,0784 ha területű ingatlanrészért felajánlott 408.000,-Ft
ellenértéket elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a
kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 13.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 46 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
129/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0884. hrsz-ú teljes ingatlan kisajátításáért
felajánlott 110.000,-Ft ellenértéket elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő adásvételi szerződés
megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 14.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
130/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0896. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0776; 0,0063 ha területű ingatlanrészért felajánlott 168.000,-Ft ellenértéket
elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 15.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
131/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0886/11. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0627 ha területű ingatlanrészért felajánlott 125.000,-Ft ellenértéket elfogadja,

- 47 egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 16.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
132/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0887. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0067; 0,0404 ha területű ingatlanrészért felajánlott 94.000,-Ft ellenértéket
elfogadja, egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást
helyettesítő adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 17.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
133/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0796. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0437 ha területű ingatlanrészért felajánlott 87.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 18.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 48 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
134/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0799. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0703 ha területű ingatlanrészért felajánlott 141.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 19.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
135/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0801. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0482 ha területű ingatlanrészért felajánlott 96.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 20.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
136/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0802. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0812 ha területű ingatlanrészért felajánlott 162.000,-Ft ellenértéket elfogadja,

- 49 egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 21.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
137/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0803. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0537 ha területű ingatlanrészért felajánlott 107.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 22.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
138/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0805. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0584 ha területű ingatlanrészért felajánlott 117.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 23.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 50 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
139/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0807. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0385 ha területű ingatlanrészért felajánlott 77.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 24.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
140/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0808. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0548 ha területű ingatlanrészért felajánlott 110.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 25.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
141/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0810. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0322 ha területű ingatlanrészért felajánlott 64.000,-Ft ellenértéket elfogadja,

- 51 egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 26.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
142/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0792. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0999 ha területű ingatlanrészért felajánlott 200.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 27.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
143/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0791. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0995 ha területű ingatlanrészért felajánlott 199.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 28.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 52 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
144/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0781. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0285 ha területű ingatlanrészért felajánlott 57.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 29.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
145/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0780. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0270 ha területű ingatlanrészért felajánlott 54.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 30.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
146/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0777/5. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0363 ha területű ingatlanrészért felajánlott 73.000,-Ft ellenértéket elfogadja,

- 53 egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 31.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
147/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0886/11. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0627 ha területű ingatlanrészért felajánlott 125.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 32.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
148/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0958/9. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0099 ha területű ingatlanrészért felajánlott 20.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. április 30.
Határidő:
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 33.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
149/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az M44
Tiszakürt – Kondoros közötti gyorsforgalmi útépítés miatt az önkormányzat
tulajdonát képező szarvasi külterületi 0957. hrsz-ú ingatlanból kisajátítandó
0,0386 ha területű ingatlanrészért felajánlott 77.000,-Ft ellenértéket elfogadja,
egyidejűleg felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a kisajátítást helyettesítő
adásvételi szerződés megkötésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. április 30.

Babák Mihály polgármester visszatér, Dankó Pál képviselő távozik az ülésteremből, 11
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

„KAMAS” típusú mezőgazdasági gépek értékesítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: 2007-ben a legelőkísérleti telep megvételével együtt az
önkormányzat bizonyos ingóságokat is megvásárolt, így 2 db „KAMAS” típusú
mezőgazdasági gépet egy un. paddi asztalt és egy levegős tisztítót. Az elmúlt hónapban egy
vállalkozó érdeklődött a gépek iránt. Tekintettel arra, hogy az önkormányzatnak ezekre a
gépekre nincs szüksége, javasolja értékesítésüket a helyi rendelet alapján, árverés útján
530.000,-Ft+ÁFA kikiáltási áron.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat ismertetésére.
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Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát képező KAMAS levegős tisztító (gyári
száma: 169199.), valamint a KAMAS paddi asztal (gyári száma:9154036.) megnevezésű
gépeket értékesíti, árverés útján, nettó 530.000,-Ft + ÁFA vételárért.
Megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt az árverés kiírására, 2010. március hó 11.
napjára, a vonatkozó helyi rendelet alapján az árverést a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság bonyolítja.
Eredményes árverés lebonyolítása esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármester és
a jegyzőt az ingóságokra vonatkozó adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság. Határidő: Az árverés kiírására: 2010. február 26.”
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:
150/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a tulajdonát
képező KAMAS levegős tisztító (gyári száma: 169199.), valamint a KAMAS
paddi asztal (gyári száma:9154036.) megnevezésű gépeket értékesíti, árverés
útján, nettó 530.000,-Ft + ÁFA vételárért.
Megbízza a Pénzügyi és Gazdasági Osztályt az árverés kiírására, 2010. március
hó 11. napjára, a vonatkozó helyi rendelet alapján az árverést a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság bonyolítja.
Eredményes árverés lebonyolítása esetén a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármester és a jegyzőt az ingóságokra vonatkozó adásvételi szerződés
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
Határidő:
Az árverés kiírására: 2010. február 26
Kiszely Mihály alpolgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Gombár Györgyné és Hodálik Pál képviselő
nem tér vissza az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az Ügyrendi Bizottság nem kapott választ arra a kérdésre,
hogy a rendezvények bevétele kié. Kéri megfogalmazni és eljuttatni a választ. A civil
szervezetekkel megállapodást kell kötni, mert a város nem tudja ezeket a rendezvényeket
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eddigiekhez hasonlóan, de a bevétel nem a városé. A lakosságnak tudnia kell, hogy melyik
rendezvénynél mit finanszírozott a város közpénzen. A parlament döntött, hogy a
Hagyományőrző Egyesület 200.000,-Ft támogatásban részesült. Sajnálatos, hogy több
szervezet nem pályázott.
A támogatásokkal kapcsolatban: Amennyiben az üvegzseb törvény vagy az államháztartásról
szóló törvény nyilatkozathoz köti a folyósítást, akkor azt a Pénzügyi Osztálynak be kell
szerezni.
Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Balczó Sándor 5540 Szarvas, Malom u. 17/1. sz. alatti lakos
vállalkozóval kötött megbízási szerződés jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Balczó Sándor 2008. óta dolgozik a hivatal projekt csoportjánál
főként a belterületi vízrendezéssel kapcsolatos feladatok ellátásában. Jogviszonyát illetően
megbízási szerződés alapján látja el a munkát. Kellően bizonyította az elmúlt két évben
hozzáértését. Megbízási díját a pályázatokban elszámolható költségek között lehetőség szerint
szerepelteti az önkormányzat. A fedezet a hivatali bérköltségben is rendelkezésre áll. 2010ben a szakterületéhez illeszkedő további projektek valósulnak meg, ezért indokolt megbízási
szerződésének elfogadása, jóváhagyása a képviselő-testület részéről. A megbízási díjat
lehetőség lesz elszámolni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja a Balczó Sándor 5540 Szarvas, Malom u. 17/1.
sz. alatti vállalkozóval kötött megbízási szerződést 2010. január 1-2010. december 31. közötti
időtartamra. Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
151/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és jóváhagyja
a Balczó Sándor 5540 Szarvas, Malom u. 17/1. sz. alatti vállalkozóval kötött
megbízási szerződést 2010. január 1-2010. december 31. közötti időtartamra.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

A „Szarvasi Körös Holtágért” Alapítvánnyal kötendő megállapodás
önkormányzati feladatok ellátása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az alapítvány közhasznú alapítvány, céljai között olyan feladatokat
is szerepeltet melyeket fő szabályként az önkormányzat köteles ellátni. Lehetőség van arra,
hogy közhasznú szervezettel kötött megállapodással lássa el az önkormányzat. Az alapítvány
által átvállalt feladatokat a megállapodás-tervezet részletesen tartalmazza.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság támogatja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az alapítványnak alapítója Hetényi István, Dr. Molnár Mihály
és személye is, így nem vesznek részt a szavazásban. A határozati javaslatban felelősként kéri
Kiszely Mihály alpolgármestert megjelölni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a pontosított határozati javaslat ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a „Szarvasi Körös Holtágért”
Közhasznú Alapítvány és Szarvas Város Önkormányzata között kötendő megállapodást egyes
önkormányzati feladatok ellátásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Határidő: 2010. február 28. Felelős: Kiszely Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen, 10 fő vesz részt a
szavazásban – 10 igen szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
152/2010.(II.25.)sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
„Szarvasi Körös Holtágért” Közhasznú Alapítvány és Szarvas Város
Önkormányzata között kötendő megállapodást egyes önkormányzati feladatok
ellátásáról.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás
aláírására.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

2010. évi média szolgáltatás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A média szolgáltatást 2009. december 31-ig érvényes szerződések
rendezték. Az önkormányzat médiabeli megjelenése megfelelően szolgálja a köz érdekeit. A
szerződések több törvényességi próbát is kiálltak, ezért indokolt és célszerű a szerződések
további 1 év időtartamra való meghosszabbítása külön pályázat nélkül. A szolgáltatási
díjaknál ebben az évben nincs tervezve emelés, kizárólag az infláció hivatalosan közzétett 4,2
%-os mértékével javasolja a díjakat megemelni. Az inflációval való emelkedés összesen
bruttó 482.625,-Ft-ot jelent éves szinten.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Népjóléti
Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
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egyhangúlag támogatta.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal támogatta a határozati
javaslatokat.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság támogatta az előterjesztést azzal a
megjegyzéssel, hogy a „Nap mint nap” műsor terhére 5 perc időtartamban elsősorban a városi
programok népszerűsítése is szerepeljen. Nincs plusz fizetség, hanem plusz feladatként
kerüljön elvégzésre.
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 Szarvashír Bt. (Szarvas, Bajcsy-Zs.
u. 15.), a Szarvasi Általános Informatikai Kft. (Szarvas, Szabadság u. 21.) valamint a
MEDIORIX Betéti Társaság (5561 Békésszentandrás, Stefánia u. 27.) – korábban jogelődje a
„Dr. Sajti Edit” Bt- média-partnerekkel kötött szerződéseit 2010. január 1. napjától kezdődően
2010. december 31-ig terjedő időszakra a már megismert és elfogadott feltételek változatlan
fenntartása mellett, a jelenleg hatályos díjtételeknek a 2009. évi infláció hivatalosan közzétett
4,2 %-os mértékével emelve kívánja fenntartani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.
Határidő: 2010. február 28. 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:
153/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szarvashír Bt. (Szarvas, Bajcsy-Zs. u. 15.), a Szarvasi Általános Informatikai Kft.
(Szarvas, Szabadság u. 21.) valamint a MEDIORIX Betéti Társaság (5561
Békésszentandrás, Stefánia u. 27.) – korábban jogelődje a „Dr. Sajti Edit” Bt-
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december 31-ig terjedő időszakra a már megismert és elfogadott feltételek
változatlan fenntartása mellett, a jelenleg hatályos díjtételeknek a 2009. évi
infláció hivatalosan közzétett 4,2 %-os mértékével emelve kívánja fenntartani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések
aláírására.
2010. február 28.
Határidő:
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 XEROPRESS Bt-vel (5540 Szarvas,
Szabadság u. 30.) a „Nap mint nap” című élő közéleti műsorra kötött szerződését 2010. január
1. napjától kezdődően 2010. december 31-ig terjedő időszakra a már megismert és elfogadott
feltételek változatlan fenntartása mellett, a jelenleg hatályos díjtételeknek a 2009. évi infláció
hivatalosan közzétett mértékével (4,2 %) emelve kívánja fenntartani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.
Határidő: 2010. február 28. 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:
154/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
XEROPRESS Bt-vel (5540 Szarvas, Szabadság u. 30.) a „Nap mint nap” című élő
közéleti műsorra kötött szerződését 2010. január 1. napjától kezdődően 2010.
december 31-ig terjedő időszakra a már megismert és elfogadott feltételek
változatlan fenntartása mellett, a jelenleg hatályos díjtételeknek a 2009. évi
infláció hivatalosan közzétett mértékével (4,2 %) emelve kívánja fenntartani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések
aláírására.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a XEROPRESS Bt-vel (5540 Szarvas,
Szabadság u. 30.) a „Szarvasi Városi Krónika” című szerkesztett műsorra kötött szerződését
2010. január 1. napjától kezdődően 2010. december 31-ig terjedő időszakra a jelenleg
hatályos díjtételeknek a 2009. évi infláció hivatalosan közzétett mértékével (4,2 %) emelve
kívánja fenntartani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések aláírására.
Határidő: 2010. február 28. 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:
155/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
XEROPRESS Bt-vel (5540 Szarvas, Szabadság u. 30.) a „Szarvasi Városi
Krónika” című szerkesztett műsorra kötött szerződését 2010. január 1. napjától
kezdődően 2010. december 31-ig terjedő időszakra a jelenleg hatályos
díjtételeknek a 2009. évi infláció hivatalosan közzétett mértékével (4,2 %) emelve
kívánja fenntartani.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződések
aláírására.
Határidő:
2010. február 28.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A Szarvas és Vidéke Önkormányzati hetilapban a politikai
tartalom arányát vesztette. A lap felelős kiadója Dr. Melis János jegyző. Kéri, hogy pontosan
egyező mennyiség jelenjen meg a politikai témájú hirdetésből. Ha fizetett hirdetés akkor oda
kell írni. Ha nem akkor egyező mennyiség jár mindenkinek. Az arányosságra feltétlenül oda
kell figyelni. Nem lenne jó ha ezért megszólnák.
Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

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

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Választási eljárásról szóló törvény értelmében a
Szavazatszámláló Bizottságok három tagját és szükséges számban póttagokat a települési
önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kiírását
követően, de legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napig választja meg. Személyükre a
Választási Iroda vezetője tesz indítványt. Ennek megfelelően került összeállításra a 21
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történő elfogadás után Szarvas város honlapján és a médiában is megjelenik.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
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 Szavazatszámláló Bizottságok tagjaivá és póttagjaivá az alábbi
személyeket választja:
1./ Szavazókör: Benka Gyula Általános Isk. Kossuth u. 17.
Tagjai: Tusjak Lászlóné Jókai u.38. B. lh. I. em. 4., Körösparti Andrásné Bethlen G. u.
2.C.II.5. Somogyvári Jánosné Árpád u. 5. B. fsz.2.
Póttagjai: Pálinkás Ágnes Jókai u. 38/B.II.em.6., Szatur Gézáné Fő tér 2. A. lh. III. em. 7.
Demcsákné Furár Katalin Lehel u. 3-5. A. lh. 2/7.
2./ Szavazókör: Szlovák Ált. Iskola Szabadság u. 29.
Tagjai: Nagy Imréné Béke ltp. 1. C.lh. III. em. 11., Koltai Lajosné Jókai u. 36/b./4.,
Prjevaráné Szalbot Katalin Bethlen G. u. 6. A. I/3.
Póttagjai: Szalontainé Szirony Éva Béke u. 3. B. III.27., Dr. Ágoston Béláné Szabadság u. 610. III.19.
Körmendi Erzsébet Szabadság u. 15-19.
3./ Szavazókör: Általános Iskola Kossuth u. 43.
Tagjai: Csernus István Szabadság u. 54-56. III. em.15., Fehér Lajosné Dr. Melich J. u. 1. A.
lh. I. em. 4., Sztrehovszki Tibor Hunyadi u. 4. A. lh. IV. em. 13.
Póttagjai: Feifrik Sándorné Szabadság u. 50-52., Dr. Janurik Vilmosné Bajcsy-Zs. u. 1/1.
A. lh. 8.
4./ Szavazókör: Vásártéri Napfény Óvoda Damjanich u. 116.
Tagjai: Sonkoly Mátyás Szabadság u. 73. I. em. 6., Hudák Mária Erzsébet Dr. Melich J. u. 1.
D. lh. III. em. 10., Frankó Katalin Jókai u 86. A. 1/5.
Póttagjai: Csernus Istvánné Szabadság u. 54-56. III. 15., Szemenyei Sándorné Dr. Melich J. u.
1. D. fsz.1.
5./ Szavazókör: Benka Gyula Ált. Iskola Kossuth u. 17.
Tagjai: Bencsik TibornéHámán K.u.5., Pekár Pálné Klucsjár u.26., Orcsikné Fazekas Edit
Somogyi u. 47.
Póttagjai: Kituljak Eszter Somogyi B. u. 4/2., Balla Borbála Kossuth u. 31-33.
6./ Szavazókör: Általános Iskola Kossuth u. 43.
Tagjai: Bencsik Tibor Hámán K.u.5., Zahorecz Pálné Bajcsy Zs. u. 26., Vas Béláné Ságvári u.
9.
Póttagjai: Janurik András Állomás tér 2., Pekár István Tamás Klucsjár u. 26., Gubucz Zoltán,
Kálvin u. 5.
7./ Szavazókör: Szlovák Ált. Iskola Szabadság u. 29.
Tagjai: Szerb György Pántlika u. 3., Patkó Lajosné Damjanich u. 2., Körösiné Zvara Mária
Zrínyi u. 16.
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Mária, Damjanich u. 26-28., Petényi Roland Pántlika u. 2.
8./ Szavazókör:Óvoda Damjanich u. 64.
Tagjai: Pljesovszki Anna Damjanich u. 38., Németh Rozália Judit Rákóczi u.8., Bakulya Pál
Damjanich u. 45.
Póttagjai: Béni Éva Pántlika u. 8., Demeter Péter Jókai u. 49. 2. ajtó
9./ Szavazókör: Óvoda Damjanich u. 64.
Tagjai: Ifj.Körösparti János Tamás Szentesi u.9., Nyemcsok Zoltánné Tompa u.4., Gáspár
Pálné Táncsics M. u. 29.
Póttagjai: Brusznyiczki Andrásné Erkel tér 2., Gombárné Bata Mária Szentesi u. 20.
10./ Szavazókör: Vásártéri Napfény Óvoda Damjanich u. 116.
Tagjai: Kriska Mihályné Vágóhíd u.78., Kugyela Zsuzsanna Tanya, II. ker. 16/1., Sándor
Márta Semmelweis u. 15.
Póttagjai: Varga Jánosné Csokonai u. 31., Borosné Janecskó Mária Táncsics M. u. 67.
11./ Szavazókör: Mótyói Id. Klubja Tanya II. kk. 86.
Tagjai: Hajdú János Tanya, II. ker. 76/1., Györe Károly Vágóhíd u. 91., Bakulya György
Rózsa F. u. 80
Póttagjai: Holló Kinga Juhász Gy. U. 13., Détár Antalné Tanya, II. ker. 20/1.
12./ Szavazókör: Gimnázium Vajda P. u. 20.
Tagjai: Kozsuch Andrea Kárász u. 16., Tóth Istvánné Tanya, I. kk. 9/3., Kohut Józsefné
Fenyő u. 28.
Póttagjai: Závogyán Judit Malom u. 11/4., Fazekas Béláné Malom u. 14.,
Bány Jánosné Bolza sétány 3., Brachna Irén Körös u. 31.
13./ Szavazókör: Zöldpázsiti Óvoda Zöldpázsit u. 4/1.
Tagjai: Hadadiné Faragó Erika Munkás u. 10., Unk Sándorné Alkotmány u.53., Misik Éva
ZsuzsannaZalka u. 2/2.
Póttagjai: Borzovánné Burai Julianna Malom u. 19/A., Kemény Mariann Alkotmány u. 23.,
Czerjak Pál Munkás u. 2.
14./ Szavazókör: Óvoda Bacsó B. u. 13.
Tagjai: Kovács Istvánné Tessedik u. 73., Szebedinszky Jánosné Deák u. 51., Medvegy
Zoltán, Tessedik u. 10/1.
Póttagjai: Raj Pálné Deák F. u. 46., Pekár Mihályné Tessedik u. 55.
15./ Szavazókör: Szlovák Közösségi Ház Eötvös u.44/1.
Tagjai: Béni Csaba Ernő Benka Gy. u. 27/1., Szigeti Erika Arany J.u. 5., Molnár Györgyné
Benka Gy. u. 25.
Póttagjai: Krajcsovicz Ágnes Arany J. u. 12., Romhányi Józsefné Benka Gy. u. 10/2., Hraskó
Andrásné Arany J. u. 48.
16./ Szavazókör: Előre SE Klub Arató P. u. 1/1.
Tagjai: Hraskó Ildikó Katalin Klapka u. 12., Valach Mihály Arató P. u. 13., Somogyi
Gergely, Néphadsereg 16/1.
Póttagjai: Gömöri János Dózsa Gy. u. 27/1., Litauszki János Néphadsereg u. 56.
17./ Szavazókör: Idősek Klubja Dózsa Gy. u. 29.
Tagjai: Zolván Mihályné Madách u. 4/1. Galambos Ágnes Partizán u. 14., Tóthné Jansik
Erzsébet Néphadsereg u. 18/1.
Póttagjai: Laucsik Pál Dobó u. 11., Hraskó JánosnéKlapka u. 12.
18./ Szavazókör: Takarmánybolt Tanya III. kk. 86.
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Csányi István Tanya, II. 353.
Póttagjai: Zvara Pálné Tanya III. kk. 75., Nagy Alexandra Tanya III. kk. 152.
19./ Szavazókör: Kákaközpont Tanya II. kk. 263.
Tagjai: Dr. Bartolák Zoltán Tanya, III. ker. 166/1., Csányiné Szarka Ilona Tanya II. 353.
Nagy Sándor Jánosné Tanya III. kk. 152.
Póttagjai: Vargáné Búzás Tímea Kákaközpont 16., Ruminé Niethammer Edina MarinaTanya
III. kk. 155.
20./ Szavazókör: Ezüstszőlői Klub Tanya III. kk.. 411.
Tagjai: Katona Máté Tiborné Tanya, III. ker. 421., Csékéné Janis Erzsébet Tanya, III. ker.
415.,
Bács Jolán Tanya III. 417.
Póttagjai: Sárkány Éva Tanya III. 411., Lestyanné Uhljár Éva
Tanya III. 386/4.
21./ Szavazókör Középhalmi Ev. Misszió Tanya V. ker. 28.
Tagjai: Sechna János Tanya, V. ker. 91., Szalbotné Kovács Mária Tanya, IV. ker. 218., Dr.
Csontos Éva Tanya, V. kk. 156.
Póttagjai: Korbely Zoltán Tanya, V. ker. 150., Nyemcsok Györgyné Tanya, IV. kk. 208.
Határidő: Azonnal Felelős: Dr. Melis János jegyző, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző”
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:
156/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjaivá és póttagjaivá az alábbi személyeket választja:
1./ Szavazókör Benka Gyula Általános
Isk.
Tag
Tusjak Lászlóné
Tag
Körösparti Andrásné
Tag
Somogyvári Jánosné
Póttag
Pálinkás Ágnes
Póttag
Szatur Gézáné
Póttag
Demcsákné Furár
Katalin
2./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag

Szlovák Ált. Iskola
Nagy Imréné
Koltai Lajosné
Prjevaráné Szalbot
Katalin
Szalontainé Szirony Éva
Dr. Ágoston Béláné
Körmendi Erzsébet

Kossuth u. 17.
Jókai u.38. B. lh. I. em. 4.
Bethlen G. u. 2.C.II.5.
Árpád u. 5. B. fsz.2.
Jókai u. 38/B.II.em.6.
Fő tér 2. A. lh. III. em. 7.
Lehel u. 3-5. A. lh. 2/7.

Szabadság u. 29.
Béke ltp. 1. C.lh. III. em. 11.
Jókai u. 36/b./4.
Bethlen G. u. 6. A. I/3.
Béke u. 3. B. III.27.
Szabadság u. 6-10. III. 19.
Szabadság u. 15-19.
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3./ Szavazókör Általános Iskola
Tag
Csernus István
Tag
Fehér Lajosné
Tag
Póttag
Póttag
4./ Szavazókör

Sztrehovszki Tibor
Feifrik Sándorné
Dr. Janurik Vilmosné

Kossuth u. 43.
Szabadság u. 54-56. III. em.15.
Dr. Melich J. u. 1. A. lh. I. em.
4.
Hunyadi u. 4. A. lh. IV. em. 13.
Szabadság u. 50-52.
Bajcsy-Zs. u. 1/1. A. lh. 8.

Tag
Tag

Vásártéri Napfény
Óvoda
Sonkoly Mátyás
Hudák Mária Erzsébet

Damjanich u. 116.

Tag
Póttag
Póttag

Frankó Katalin
Csernus Istvánné
Szemenyei Sándorné

Szabadság u. 73. I. em. 6.
Dr. Melich J. u. 1. D. lh. III. em.
10.
Jókai u 86. A. 1/5.
Szabadság u. 54-56. III. 15.
Dr. Melich J. u. 1. D. fsz.1.

5./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Benka Gyula Ált. Iskola
Bencsik Tiborné
Pekár Pálné
Orcsikné Fazekas Edit
Kituljak Eszter
Balla Borbála

Kossuth u. 17.
Hámán K.u.5.
Klucsjár u.26.
Somogyi u. 47.
Somogyi B. u. 4/2.
Kossuth u. 31-33.

6./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag

Általános Iskola
Bencsik Tibor
Zahorecz Pálné
Vas Béláné
Janurik András
Pekár István Tamás
Gubucz Zoltán

Kossuth u. 43.
Hámán K.u.5.
Bajcsy Zs. u. 26.
Ságvári u. 9.
Állomás tér 2.
Klucsjár u. 26.
Kálvin u. 5.

7./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Szlovák Ált. Iskola
Szerb György
Patkó Lajosné
Körösiné Zvara Mária
Tóth Mihályné
Sztancsik Zita
Lovászné Lestyan Mária
Petényi Roland

Szabadság u. 29.
Pántlika u. 3.
Damjanich u. 2.
Zrínyi u. 16.
Széchenyi u. 8.
Zrínyi u. 25/2.
Damjanich u. 26-28.
Pántlika u. 2.

8./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Óvoda
Pljesovszki Anna
Németh Rozália Judit
Bakulya Pál
Béni Éva
Demeter Péter

Damjanich u. 64.
Damjanich u. 38.
Rákóczi u.8.
Damjanich u. 45.
Pántlika u. 8.
Jókai u. 49. 2. ajtó
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9./ Szavazókör
Tag

Óvoda
Ifj.Körösparti János
Tamás
Nyemcsok Zoltánné
Gáspár Pálné
Brusznyiczki Andrásné
Gombárné Bata Mária

Damjanich u. 64.
Szentesi u.9.

Damjanich u. 116.

Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Vásártéri Napfény
Óvoda
Kriska Mihályné
Kugyela Zsuzsanna
Sándor Márta
Varga Jánosné
Borosné Janecskó Mária

Vágóhíd u.78.
Tanya, II. ker. 16/1.
Semmelweis u. 15.
Csokonai u. 31.
Táncsics M. u. 67.

11./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Mótyói Id. Klubja
Hajdú János
Györe Károly
Bakulya György
Holló Kinga
Détár Antalné

Tanya II. kk. 86.
Tanya, II. ker. 76/1.
Vágóhíd u. 91.
Rózsa F. u. 80
Juhász Gy. U. 13.
Tanya, II. ker. 20/1.

12./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Gimnázium
Kozsuch Andrea
Tóth Istvánné
Kohut Józsefné
Závogyán Judit
Fazekas Béláné
Bány Jánosné
Brachna Irén

Vajda P. u. 20.
Kárász u. 16.
Tanya, I. kk. 9/3.
Fenyő u. 28.
Malom u. 11/4.
Malom u. 14.
Bolza sétány 3.
Körös u. 31.

13./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag

Zöldpázsit u. 4/1.
Munkás u. 10.
Alkotmány u.53.
Zalka u. 2/2.
Malom u. 19/A.

Póttag
Póttag

Zöldpázsiti Óvoda
Hadadiné Faragó Erika
Unk Sándorné
Misik Éva Zsuzsanna
Borzovánné Burai
Julianna
Kemény Mariann
Czerjak Pál

Alkotmány u. 23.
Munkás u. 2.

14./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Óvoda
Kovács Istvánné
Szebedinszky Jánosné
Medvegy Zoltán
Raj Pálné
Pekár Mihályné

Bacsó B. u. 13.
Tessedik u. 73.
Deák u. 51.
Tessedik u. 10/1.
Deák F. u. 46.
Tessedik u. 55.

Tag
Tag
Póttag
Póttag
10./ Szavazókör

Tompa u.4.
Táncsics M. u. 29.
Erkel tér 2.
Szentesi u. 20.
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15./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag

Szlovák Közösségi Ház
Béni Csaba Ernő
Szigeti Erika
Molnár Györgyné
Krajcsovicz Ágnes
Romhányi Józsefné
Hraskó Andrásné

Eötvös u.44/1.
Benka Gy. u. 27/1.
Arany J.u. 5.
Benka Gy. u. 25.
Arany J. u. 12.
Benka Gy. u. 10/2.
Arany J. u. 48.

16./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Előre SE Klub
Hraskó Ildikó Katalin
Valach Mihály
Somogyi Gergely
Gömöri János
Litauszki János

Arató P. u. 1/1.
Klapka u. 12.
Arató P. u. 13.
Néphadsereg 16/1.
Dózsa Gy. u. 27/1.
Néphadsereg u. 56.

17./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Idősek Klubja
Zolván Mihályné
Galambos Ágnes
Tóthné Jansik Erzsébet
Laucsik Pál
Hraskó Jánosné

Dózsa Gy. u. 29.
Madách u. 4/1.
Partizán u. 14.
Néphadsereg u. 18/1.
Dobó u. 11.
Klapka u. 12.

18./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Takarmánybolt
Kovácsné Timár Ildikó
Kliment Anna
Csányi István
Zvara Pálné
Nagy Alexandra

Tanya III. kk. 86.
Tanya, III. ker. 168.
Tanya, II. ker. 249.
Tanya, II. 353.
Tanya III. kk. 75.
Tanya III. kk. 152.

19./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Kákaközpont
Dr. Bartolák Zoltán
Csányiné Szarka Ilona
Nagy Sándor Jánosné
Vargáné Búzás Tímea
Ruminé Niethammer
Edina Marina

Tanya II. kk. 263.
Tanya, III. ker. 166/1.
Tanya II. 353.
Tanya III. kk. 152.
Kákaközpont 16.
Tanya III. kk. 155.

20./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Ezüstszőlői Klub
Katona Máté Tiborné
Csékéné Janis Erzsébet
Bács Jolán
Sárkány Éva
Lestyanné Uhljár Éva

Tanya III. kk.. 411.
Tanya, III. ker. 421.
Tanya, III. ker. 415.
Tanya III. 417.
Tanya III. 411.
Tanya III. 386/4.

21./ Szavazókör
Tag

Középhalmi Ev. Misszió Tanya V. ker. 28.
Sechna János
Tanya, V. ker. 91.

- 68 Tag
Tag
Póttag
Póttag

Határidő:
Felelős:

Szalbotné Kovács
Mária
Dr. Csontos Éva
Korbely Zoltán
Nyemcsok Györgyné

Tanya, IV. ker. 218.
Tanya, V. kk. 156.
Tanya, V. ker. 150
Tanya, IV. kk. 208.

Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Héra Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Héra Alapítvány támogatásáról az önkormányzat
korábban döntött. Az átutalásnál a polgármester hiányolta a pénzeszköz átadásáról szóló
szerződést. Ez elkészült, továbbá rendelkezés született a szerződésben arról, hogy az
alapítványnak igazolnia kell, hogy a tartozásokat az E-on felé rendezte. Összegszerűségében a
2009. évi maradvány és a 2010. évi költségvetés kerete együttesen 215.021,-Ft amely 10%-a
az alapítvány által nyújtott 2.150.213,-Ft-nak. Ezt tartalmazza az 1.) sz. határozati javaslat. A
2.) sz. határozat tartalmazza a korábbi döntés visszavonását.
Babák Mihály polgármester: Előfordult, hogy a villamos művek többet számlázott. Ezt nem
azoknak fizették vissza akiknek többet számláztak, hanem egy alapba helyezte a kormány.
Szarvason 66 család jelentkezett arra, hogy segítséget kapjon villanyszámla dolgában.
2.150.213,-Ft az az összeg amit megkaphatnak. Fontos, hogy a szolgáltató igazolja, hogy
megkapta ezt az összeget.
Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag
támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

- 69 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 az előterjesztés mellékletét képező, Szarvas Város
Önkormányzata és a Héra Alapítvány között megkötendő szerződést megismerte, azt
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a jóváhagyott szerződés aláírására.
A fenti szerződés aláírását követően, a szerződés alapján Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az elnyert támogatások után fizetendő adomány
biztosítására 215.021,-Ft azaz kettőszáztizenötezerhuszonegy forint összegben.
Határidő: 2010. március 15., 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:
157/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata és a Héra Alapítvány között
megkötendő szerződést megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a jóváhagyott szerződés aláírására.
A fenti szerződés aláírását követően, a szerződés alapján Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal az elnyert
támogatások után fizetendő adomány biztosítására 215.021,-Ft azaz
kettőszáztizenötezerhuszonegy forint összegben.
2010. március 15.
Határidő:
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 visszavonja a Héra Alapítvány részére fizetendő
adomány biztosításáról szóló 37/2010.(I.21.) sz. határozatát.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr.
Réthy Vilmosné osztályvezető”
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:

- 70 158/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Héra
Alapítvány részére fizetendő adomány biztosításáról szóló 37/2010.(I.21.) sz.
határozatát.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

A közcélú foglalkoztatás bér- és járulékköltségei 5%-ának átvállalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Szociális törvény módosítása tette lehetővé azt, hogy
azok a szervezetek melyek nem az önkormányzat szervezeti struktúrájában vannak
igényelhetnek közcélú munkaerőt. Az elfogadott közfoglalkoztatási terv is tartalmazza azt,
hogy elsősorban önkormányzati feladat kerüljön ellátásra. Ha van lehetőség akkor más
szervezetek is igényelhetnek munkaerőt. Az igény felmérésre került, melynek megfelelően
készültek el a megállapodás-tervezetek. Hat megállapodás a már meglévő megállapodás
módosítása az 5% megtérítése miatt, és vannak teljesen új megállapodások melyek az 5%
vállalásáról szólnak. Az előterjesztés mellékletét képezik a megállapodás-tervezetek és az
egységes szerkezetbe foglalt szövegrész is megtalálható.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Eenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság határozati javaslat szerint
támogatja az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatja az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztés.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság támogatta a határozati javaslatokat.
Babák Mihály polgármester: Megyei és egyéb intézményeknél a város igényt tart az 5%
megtérítésére. Jó pár karbantartási munka van amit közcélú foglalkoztatottakkal kell
elvégeztetni (gimnázium nyílászáróinak mázolása, járdajavítás, utak hézagmentesítése, stb.)
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

- 71 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
159/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Békés Megyei Körös-menti Szociális
Centrum között közcélú foglalkoztatás tárgyában megkötött megállapodás
módosításáról szóló megállapodás-tervezetet megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
160/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Békés Megyei Földhivatal között közcélú
foglalkoztatás tárgyában megkötött megállapodás módosításáról szóló
megállapodás-tervezetet megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 72 161/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Szent István Egyetem Víz- és
Környezetgazdálkodási Kara között közcélú foglalkoztatás tárgyában megkötött
megállapodás módosításáról szóló megállapodás-tervezetet megismerte, azt
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
162/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 4. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara
között közcélú foglalkoztatás tárgyában megkötött megállapodás módosításáról
szóló megállapodás-tervezetet megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. 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 5. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti
Kar Szarvasi Arborétum között közcélú foglalkoztatás tárgyában megkötött
megállapodás módosításáról szóló megállapodás-tervezetet megismerte, azt
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
164/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 6. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
között közcélú foglalkoztatás tárgyában megkötött megállapodás módosításáról
szóló megállapodás-tervezetet megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 7.) sz. 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 7. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Szlovák Általános Iskola, Óvoda és
Diákotthon között megkötendő háromoldalú megállapodásról szóló tervezetet
megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 8.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
166/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 8. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási
Kft.,
valamint
az
Újtemplomi
Evangélikus
Szeretetintézmények között megkötendő háromoldalú megállapodásról szóló
tervezetet megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
2010. február 28.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 9.) sz. 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 9. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint az Ótemplomi Szeretetszolgálat között
megkötendő háromoldalú megállapodásról szóló tervezetet megismerte, azt
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 10.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
168/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 10. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és
Óvoda között megkötendő háromoldalú megállapodásról szóló tervezetet
megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
2010. február 28.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 11.) sz. 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 11. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. között
megkötendő háromoldalú megállapodásról szóló tervezetet megismerte, azt
jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy a megállapodás aláírását követően haladéktalanul
intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából történő
megküldése iránt.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Pályázat közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Ebben az évben is lehetőség van arra, hogy
közfoglalkoztatás szervezők foglalkoztatására pályázat útján nyerjen pénzügyi forrást az
önkormányzat. Az elmúlt évben a kistérség pályázott mert akkor az volt a kedvezőbb. Az idei
évben pedig csak Szarvas Város Önkormányzata pályázik azért, mert a költségvetési törvény
előírja, hogy aki a közfoglalkoztatás szervezését végzi az igényelheti meg a 95%-ot. A
pályázati kiírás szerint az pályázhat aki az elmúlt évben pályázott. Felelősen csak Szarvas
Város Önkormányzata pályázhat. Az alapítvány azt a javaslatot tette, hogy a társulás
nyilatkozzon arról, hogy a feladatot visszaadja Szarvas Város Önkormányzatának és az
önkormányzat ezt a feladatot vállalja. Így esély van arra, hogy az önkormányzat nyer a
pályázaton.
Babák Mihály polgármester: Az elmúlt évben kistérségi közmunka szervezőkre került
benyújtásra a pályázat. Ahol nem célszerű és gazdaságos ott nem kell közösködni a többi
településsel. Becsületes, tisztességes emberek vannak munka nélkül. A nyilvános WC
üzemeltetését dicsérte egy állampolgár. Itt is „RÁT-os” dolgozó végzi a munkát. Kéri a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.

- 77 Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány által
meghirdetett, a közfoglalkoztatás-szervezők foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázat
benyújtását jóváhagyja, és kötelezettséget vállal a 3.000,-Ft pályázati díj megfizetésére.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
170/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Országos
Foglalkoztatási Közalapítvány által meghirdetett, a közfoglalkoztatás-szervezők
foglalkoztatásának támogatására kiírt pályázat benyújtását jóváhagyja, és
kötelezettséget vállal a 3.000,-Ft pályázati díj megfizetésére.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Szarvas Város Képviselő-testülete nem fogadott el új hatósági
árat mert ahhoz nem adott a Vízművek Zrt. időben megfelelő ajánlatot. Szakítani kíván azzal
a gyakorlattal, hogy oktrojálnak egy árat és azt elfogadja a képviselő-testület. Négy típusú árat
kért a város. Amint az árrendelet megalkotásához szükséges adatok megérkeznek, napirendre
tűzi a képviselő-testület. Megfenyegették azzal, hogy pert indítanak. Szarvas Város
Képviselő-testülete érti a dolgát, nem fogad el oktrojált, kötelező döntést, ultimátumot pedig
végképp nem. A tájékoztató anyagban valamennyi levelezés szerepel.
Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

A 2010. évre megállapított vízterhelési díjak
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztést szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A kijuttatott vízszennyező anyagok minden
egysége után vízterhelési díjat kell fizetni a szolgáltatónak. A közszolgáltató jogszabályi
felhatalmazás alapján ezt átháríthatja a szolgáltatást igénybe vevőkre. Ehhez szükséges
megkérni az árhatóság egyetértését. A Békés Megyei Vízművek Zrt. megkereste Szarvas
város Képviselő-testületét és kérte, hogy az általa kikalkulált 2010. évi vízterhelési díjak
összegével értsen egyet. Összehasonlítva a 2009. és a 2010. évi vízterhelési díjakat látható,
hogy minimális emelkedés van. A lakossági és önkormányzati igénybevevőknél 15,70,Ft/m3+ÁFA, hatósági csatornadíjat fizető igénybevevőknél az emelkedés 23,60,-Ft/m3+ÁFA,
szippantott szennyvíz után pedig 35,30,-Ft/m3+ÁFA összeg fizetendő.

- 78 A vízterhelési díj egy átlagos 6 m3 vízfogyasztású háztartás esetében 118,-Ft plusz kiadást
jelent
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést. A bizottság tudomásul vette, hogy a jelenleg érvényben lévő 49 adófajtából
ez egy. Jogszabály rendelkezik a megfizetéséről, így a bizottság elfogadta.
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei Vízművek Zrt. – mint közszolgáltatást végző –
által kialakított 2010. évi vízterhelési díjak alábbiakban meghatározott összegeivel és 2010.
március 1-től történő bevezetésével:
- lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást igénybevevőknél: 15,70,-Ft/m3+ÁFA
- hatósági csatornadíjat fizető igénybevevőknél: 23,60,-Ft/m3+ÁFA
- szippantott szennyvíz után fizetendő: 35,30,-Ft/m3+ÁFA
Határidő: a határozat továbbítására: 2010. február 26. Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető”
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:
171/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyetért a Békés Megyei
Vízművek Zrt. – mint közszolgáltatást végző – által kialakított 2010. évi
vízterhelési díjak alábbiakban meghatározott összegeivel és 2010. március 1-től
történő bevezetésével:

- 79 - lakossági és önkormányzati csatornaszolgáltatást
igénybevevőknél:
15,70,-Ft/m3+ÁFA
- hatósági csatornadíjat fizető igénybevevőknél:
23,60,-Ft/m3+ÁFA
- szippantott szennyvíz után fizetendő:
35,30,-Ft/m3+ÁFA
Határidő:
a határozat továbbítására: 2010. február 26.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

Települési webfilm verseny megrendezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Az idei évben is megrendezésre kerülhet a települési
webfilm verseny. Szarvas, Gyula és a Békés Megyei Önkormányzat támogatásával indulhat a
verseny, melyen a résztvevőknek 11 témából álló 2 perces Szarvast, Gyulát és Békés megyét
népszerűsítő filmet kell készíteni. A verseny Szarvason kerülne megrendezésre. A verseny
költsége bruttó 16.250.000,-Ft melyhez Szarvas Város Önkormányzata és a Békés Megyei
Önkormányzat egyaránt bruttó 3.750.000,-Ft összeggel járulna hozzá. Gyula város bruttó
2.500.000,-Ft összeggel. Meg kell említeni még, hogy 2.500.000,-Ft várható szponzori
bevételből. Pályázat került benyújtásra az ORTT-hez is ami további bruttó 3.750.000,-Ft-ot
jelenthet.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Csasztvan András igazgató: Bizottsági ülésen több kérdés is felmerült, többek között az is,
hogy hogyan hasznosul Szarvas város számára ez a pénzösszeg. A reklámfilm fesztivál média
megjelenést biztosított lehetőségként. Ez közel 400 megjelenést jelentett. Ebben voltak
hosszabb stúdió beszélgetések, vásárolt reklámidők, reklám spotok, hírműsorok.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a
Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és nem támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az ülésen
is elhangzottak a Csasztvan András által elmondottak. A bizottság kéri, hogy a helyi médiák
is induljanak ezen a megmérettetésen. Az összeg elég magas, de a média megjelenéseket
tekintve a bizottság támogatta az előterjesztést.

- 80 Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság ülésén az előterjesztés vitát
váltott ki. A bizottság a webfilm versenyt, a nemzeti vágtát és a kollégium felújítását nem
tudta „külön fejjel” tekinteni. Amikor minden fillérrel elszámoltatja a képviselő-testület az
intézményeket akkor egy ilyen összeg egy webfilm versenyre nagyon sok. A bizottság kérte,
hogy az igazgató ismertesse a verseny lényegét. Kérdésként elhangzott, hogy „kinek a boltja
ez”? A bizottság nem látta értelmét az előterjesztés támogatásának. A bizottság 5 jelenlévő
tagjából 4 fő nemmel szavazott, 1 fő pedig tartózkodott. A város marketingje kifejezetten jó.
Elnyerte a város az „Év polgármestere”, az „Év jegyzője” címet. A bizottság nem találja
arányosnak a bekerülési összeget a rendezvény hasznával.
A Nemzeti vágta körül is anomáliák vetődtek fel a bizottságban. A kollégium felújításánál 1
mFt-ért 10 mFt-ot lehetne szerezni. Inkább itt kellene 3 millió forintot beállítani amivel 13
mFt-ot lehet szerezni. A Művelődési és Oktatási Bizottság a szakterületének megfelelő
prioritásokat állította fel.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Kell költeni városmarketingre, de meg kell gondolni hogy
mennyit. Meg kell találni a helyes arányt. Tartani kell egy színvonalat mert különben
feledésbe merül a város.
Csasztvan András igazgató: A 2009. évhez képest a gazdasági helyzet még tovább romlott.
Bojáki Attila hozta a városba az ötletet. A Fő tér c. műsor kitalálója, elindítója tett javaslatot
2008. őszén. Szóba került az is, hogy ha Békés megye nem nyitott erre a fesztiválra akkor
elviszik máshová. Amíg a Tourinform iroda a művelődési központ szakfeladataként
dolgozott, akkor 10 millió Ft fölötti éves költségvetésből 40% ment el bérre, a maradék 60%
rendelkezésre állt városmarketingre. Most ilyen nincs. A reklámfilmfesztivál nem marketingre
tud pénzt lehozni az ORTT-től, hanem magára a rendezvényre. A város marketingjét más,
nyertes pályázatok keretéből kell majd biztosítani.
Babák Mihály polgármester: A városnak 50 % önerőt kellett biztosítani egy turisztikai
kiadványhoz ami kötelező és 4,6 mFt. Kötelező a Fő téri iskolánál a nagy tábla 1,5 mFt-ért.
Ezen kívül nincs más lehetőség.
Hetényi István képviselő: Valóban magas az összeg, de Szarvas város minden filmnél,
bejátszásnál említésre kerül. Egy 2 perces tv-beli megjelenés nagyon drága. A szarvasi
médiáknak aktívabban kellene részt venni. Szarvas tekintetében sokkal jobb versenyfilm
készülhet. Az elmúlt évi megmérettetésnél a szarvasi filmet általában gyengébbnek tartották.
Meg kellene próbálni mert nem tudni, hogy milyen pályázati kiírások lesznek. Ez viszont
biztos lenne.
Földesi Zoltán Zoltán képviselő: A Fő tér című műsor szarvasi adásának nagyon jó
visszhangja volt. Valamennyi szarvasi büszke lehet a természeti adottságokra, épített
értékekre. A Fő tér című műsorba mennyi összeggel kellett beszállni? A város internetes
elérhetősége jó, szinte bár mely település látnivalói megtekinthetők. Az előterjesztésben az
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mFt+ÁFA összeggel. Ez miért van így?
Babák Mihály polgármester: Egy dolog, hogy mire kattintanak az interneten. A média világ
megváltozott, nem elegendő a fotó, a honlap, kisfilmek kellenek. A Fő tér című műsort ingyen
szerezte meg a város. Novodomszki Éva és Sári Zsuzsa közreműködésével sikerült ingyen
részt venni ebben a műsorban.
Szarvas volt a fesztivál házigazdája az elmúlt évben. Így Szarvasnak magasabb összeget
kellett állni. Az, hogy a szarvasiak nem vettek részt az bénaság. Nem jól volt szervezve az
elmúlt évben. Kondorosról is készült film és egy fillért sem tettek hozzá. A megye adott hozzá
pénzt. Az itteni tespedtség jele, hogy Szarvasról nem vettek részt a fesztiválon ahol 1 mFt-os
fődíj volt. Ha lehetőséget kap valaki akkor arra rá kell vetődni. Békés és Gyomaendrőd is
szeretne csatlakozni de ez még nem tisztázódott. Valóban nagyon sok média megjelenést
kapott a város a fesztivál megrendezése kapcsán. Nem szabad mással párhuzamba hozni mert
az demagógia.
Csasztvan András igazgató: A Színház Kft. kapta az elmúlt évben a pénzügyi lebonyolítást.
A szakmai bonyolítást a Média networking végezte. A pénzbeli különbség abból adódik, hogy
még Békés megye négy témát, Szarvas szintén négy témát és címet adhatott meg, Gyula
városa csak kettőt. Szarvas város 3 mFt+ÁFA összegért négy témát adhatott a közös
csomagba, Gyula város pedig 2 mFt+ÁFA összegért két témát. A bonyolításnál több film
készült Szarvasról mint Gyuláról. Amikor egy adott jelentkező bejelentkezett akkor a soron
következő témát kapta meg, nem ő választott. A városban e területen tevékenykedők úgy
gondolták, hogy ez amatőröknek kiírt verseny és nem érezték kihívásnak a megjelenést.
Remélhetőleg az idei évben már szarvasi résztvevője is lesz a rendezvénynek. Sajnos valóban
volt minőségi különbség a Gyuláról és Szarvasról készült filmek között.
Dankó Pál képviselő: A nyár végén végignézte a pályamunkákat. Szarvasról elég „bugyuta”
kisfilmek készültek. Nem ütötték meg azt a színvonalat amit egy csalogatónak el lehetne adni.
Gyuláról valóban nagyon jó kisfilmek készültek. Számára is érthetetlen, hogy Szarvas miért
fizet többet mint Gyula. Miért nem száll be több település ha a megyéről készülnek filmek.
Ennyi pénzért Szarvas város több megjelenést és filmet tudna megrendelni marketing
munkájához.
Földesi Zoltán képviselő: Azért lenne fontos a döntés mert ismét Szarvas tudná
megrendezni?
Csasztvan András igazgató: A rendezés joga, a döntő lebonyolítása, a díjkiosztó procedúra,
a sajtótájékoztató előkészítése az mind Szarvas város nevéhez kötődne attól függetlenül, hogy
az elkövetkező 3-4 héten belül mely Békés megyei települések csatlakoznak még ehhez.
Babák Mihály polgármester: Nem reklámfilmet rendel a város, hanem egy rendezvényről
van szó. Kérdés, hogy kell-e a városnak ez a rendezvény vagy sem. A tavalyi fesztiválról
készült kimutatás kiadásra került. Ebben szerepel, hogy mennyi média megjelenést jelentett a
városnak. Valószínű, hogy jobban kell menedzselni a helyi filmeseket, a helyi szakmát.
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Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 2010. évi „Települési webfilm verseny”
Szarvas városban történő megrendezését. A rendezvény költségvetése bruttó 16.250.000,-Ft,
melyből bruttó 3.750.000,-Ft-ot Szarvas Város Önkormányzata biztosít.
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a –Szarvas Város
Önkormányzata által, a Regionális Színház Nonprofit Kft. részére biztosított, bruttó
3.750.000,-Ft összegű támogatásról szóló, az előterjesztéshez mellékelt – támogatási
megállapodás aláírására. A képviselő-testület felhatalmazza továbbá a Regionális Színház
Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos további
szerződések előkészítésére és aláírására, valamint a lebonyolítással kapcsolatos egyéb
intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola Pénzügyi és
Gazdasági Osztály osztályvezető, Csasztvan András Regionális Színház Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgató. Határidő: 2010. február 28.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a határozati javaslat 6 igen szavazattal, 6 ellenvélemény, 2
tartózkodás mellett a szükséges többséget nem szerezte meg.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ TÁMOP – 3.2.11/10/1.
számú pályázati kiírás keretében benyújtott pályázatához történő
fenntartói nyilatkozat kibocsátása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Művelődési Központ pályázni kíván a nevelésioktatási intézmények tanórai és tanórán kívüli és szabadidős tevékenységének támogatására
megjelent pályázati kiírásra. A pályázat benyújtásának határideje február 26. A pályázat
önerőt nem igényel, az elnyerhető támogatás összege legalább 5 mFt, maximum 50 mFt lehet.
Fontos, hogy a pályázónak vállalnia kell, hogy az esetlegesen támogatott projekt keretében
létrejött szolgáltatásokat, foglalkozásokat a projekt befejezését követően legalább további 5
éven át fenntartja.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta, egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
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Kérdésként elhangzott, hogy biztosított-e a fedezet az 5 éves fenntartásra.
Csasztvan András igazgató: Olyan programokat integráltak a pályázatba melyek eddig is
működtek. Nyertes pályázat esetén az oktatók tiszteletdíjában előre tudnak lépni. Vannak
olyan szakkörök, tanfolyamok ahol évtizedek óta ingyenesen dolgozik egy-egy
szakkörvezető. Az 5 évre a tartalmi működés biztosított lesz. Visszaállnak a mostani kevés
pénzből működtetett rendszerre amely biztosított, hiszen alvállalkozó a Hagyományőrző
Közalapítvány, a Színház Kft. és a Napraforgó ház is. Ezekben a bázisokban továbbra is
biztosított lesz mindaz amit eddig végeztek.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési
Központ – TÁMOP – 3.2.11/10/1. számú pályázati kiírás keretében benyújtott – pályázatához
kibocsátja azon nyilatkozatát, mely szerint a támogatott pályázat keretében létrehozott
kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követően öt évig fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mellékelt fenntartói
nyilatkozat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
172/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ – TÁMOP – 3.2.11/10/1. számú pályázati kiírás
keretében benyújtott – pályázatához kibocsátja azon nyilatkozatát, mely szerint a
támogatott pályázat keretében létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a
projekt befejezését követően öt évig fenntartja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a mellékelt
fenntartói nyilatkozat aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

2010. évi „Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasversenyen történő városi
részvételről, valamint a „Nyeregbe Vidék” kezdeményezés
támogatásáról való döntés
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: 2010. júniusában ismét megrendezésre kerül a
”Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasverseny Budapesten. A verseny szervezője a Vágta Bt.
megküldte a Tourinform Iroda részére a rendezvény lebonyolításával kapcsolatos tájékoztatót.
A korábbihoz hasonlóan most is a települések indulhatnak, az önkormányzatok nevezhetnek.
A nevezési díj ellentételezéseként egy komplex üzleti és marketing kommunikációs csomagot
is kap a nevező település. A verseny nevezési díja 2 mFt+ÁFA összeg. Az előterjesztés
készítésének időszakában érkezett értesítés arról, hogy egy új „Nyeregbe Vidék” elnevezésű
kezdeményezés indul. A levélből megállapítható, hogy a rendezvény még csak most
körvonalazódik, annak részvételi feltételei, pénzügyi vonzatai nem ismertek. Az előterjesztés
megfontolásra javasolja, hogy mely rendezvényen történő részvételt támogatja a képviselőtestület.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és
Oktatási Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A három határozati javaslat közül az 1.) számú javaslatot nem támogatta, a 2.) és a 3.) sz.
határozati javaslatot támogatta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság a 2.) sz. határozati javaslatot
támogatta.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést.
Szarvason két nagy lovasfesztivál került megrendezésre amire nagyon sokan emlékeznek.
Nincs rá pénz ezért a Turisztikai Bizottság úgy döntött, hogy a határozati javaslatok közül a
3.) sz. javaslatot támogatja. A 2.) sz. határozati javaslatot szintén támogatta. A Nemzeti
Vágtán való részvételt a bizottság nem támogatta. Az elmúlt évben részt vett a város a
Nemzeti Vágtán, de akkor a városnak 500 eFt-jába került. Amennyiben megrendezésre kerül
a „Nyeregbe Vidék” rendezvény, akkor azon feltétlenül részt kell venni. Ennek anyagi
vonzata kb. 500-600 eFt.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyik rendezvényen való részvételt
sem támogatta. A 2.) sz. határozati javaslat került elfogadásra.
Babák Mihály polgármester: A bizottsági üléseken kialakult vélemény alapján ismerteti a
2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
hogy Szarvas Városát nem kívánja nevezni a Budapesten 2010. június 5-6. között
megrendezésre kerülő „Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasversenyre. Felelős: Babák Mihály
polgármester Dr. Melis János jegyző Határidő: értelem szerint”
Amennyiben a „Nyeregbe Vidék” rendezvény megrendezésre kerül, akkor a képviselő-testület
elé ismételten előterjesztésre kerül.
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
173/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Városát nem kívánja nevezni a Budapesten 2010. június 5-6. között
megrendezésre kerülő „Nemzeti Vágta” elnevezésű lovasversenyre.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

A Peresi út felújítási terveivel kapcsolatos megállapodás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Képviselő-testületének döntése alapján a
mezőgazdasági utak építésére, felújítására pályázat került benyújtásra. A pályázati anyagban
szerepelt a Peresi út, mely a területen gazdálkodók kérése alapján került a pályázatba. A
pályázat benyújtásához szükséges terv költsége bruttó 1.953.000,-Ft volt, mely összeg 25%ának fizetését vállalták. Az önkormányzat a vállalkozásoktól megállapodás keretében veszi át
a tervezési költség 25%-át, azaz bruttó 488.250,-Ft-ot. A megállapodás-tervezet az
előterjesztés mellékletét képezi, azt a vállalkozások megismerték.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peresi út bruttó 1.953.000,-Ft-os
tervezési költségéből a vállalkozások által vállalt hozzájárulást, bruttó 69.750,-Ft-ot, összesen
488.250,-Ft-ot megállapodás alapján átvesz.
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Határidő: 2010. február 26., 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:
174/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Peresi út
bruttó 1.953.000,-Ft-os tervezési költségéből a vállalkozások által vállalt
hozzájárulást, bruttó 69.750,-Ft-ot, összesen 488.250,-Ft-ot megállapodás alapján
átvesz.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodások aláírására.
Határidő:
2010. február 26.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

TIVI Kft-vel kötendő, 2010. évi közvilágítás üzemeltetési szerződés
Előterjesztő: Dr.Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Szarvas Város közvilágításának üzemeltetési és
karbantartási szerződését a TIVI Kft. eljuttatta az önkormányzat részére. A szerződés összege
4.661.015,-Ft+25%Áfa. A szerződést az önkormányzat energetikusa megvizsgálta,
szakvéleménye az előterjesztés mellékletét képezi. Javasolja a szerződés megkötését 2010.
évre az azonnali inkasszó engedélyezése nélkül.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
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javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a TIVI Kft. (2509
Esztergom-kertváros, Ipari Park 30035/1 hrsz.) által megküldött 4.661.015,-Ft+25% ÁFA
összegű 2010. évre kötendő közvilágítás üzemeltetési és karbantartási szerződést, az azonnali
inkasszó engedélyezése nélkül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: 2010. február 26. 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:
175/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a TIVI Kft. (2509 Esztergom-kertváros, Ipari Park 30035/1 hrsz.) által
megküldött 4.661.015,-Ft+25% ÁFA összegű 2010. évre kötendő közvilágítás
üzemeltetési és karbantartási szerződést, az azonnali inkasszó engedélyezése
nélkül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő:
2010. február 26.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
kollégiumának felújítására vonatkozó pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Intézménye

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth
Tímea
intézményfelügyeleti
referens:
Az
Oktatásért
Közalapítvány
Kollégiumfejlesztési Alkuratóriuma pályázatot írt ki közoktatási kollégiumok energia
felhasználásának csökkentése címmel. A pályázat célja a közoktatási kollégiumok épületei
hőtechnikai adottságának javítása, hőveszteségének csökkentése. A maximum megpályázható
összeg 10 mFt. A pályázat benyújtásának határideje 2010. április 01. Előnyt élvez az a
pályázat ahol a fenntartó önrészt biztosít és erről nyilatkozik. Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye főigazgatója azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez,
hogy támogassa a pályázat benyújtását az önrészt biztosítva. Két határozati javaslat módosítás
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5%-át tartalmazta önerőként. Az intézmény vezetője a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén
felvetette, hogy az intézmény saját költségéből további 5%-ot biztosítana, így 1 mFt lenne az
önrész. A Művelődési és Oktatási Bizottság szintén módosító javaslatot tett, mely azt
szorgalmazná, hogy a pályázat eredményessége érdekében az önkormányzat 3 mFt-ot
biztosítson önerőként a pályázathoz.
Babák Mihály polgármester: Tisztázni kell, hogy miről van szó.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Kollégium épületének fejlesztése, ablakcsere,
stb.
Babák Mihály polgármester: Mennyi a maximum pályázható összeg?
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: 10 mFt.
Babák Mihály polgármester: Ennyi pénzből nem lehet megcsinálni. A kollégiumban a
világítás, a víz, a csatorna, a hőszigetelés, a nyílászáró rossz. Egy dologra kellene
koncentrálni, pl. az ablakokat ki kell cserélni és annyit kell mellé tenni amennyi kell.
Érzelmileg áthangolódott néhány képviselő és ide 3 mFt-ot javasol biztosítani. Kérdés, hogy
mire?
Földesi Zoltán képviselő: Nincs érzelem, elfogultság a dolog mögött. Tény, hogy 16 Co van
a szobában a jelenlegi nyílászárók mellett. Ezt nem lehet összehasonlítani a filmfesztivállal.
Babák Mihály polgármester: Mennyibe kerül az ablakcsere? Mellé kell állni, meg kell
pályázni és annyi pénzt kell önerőként biztosítani amennyi szükséges az ablakcseréhez. Így
legalább egy dolog rendbe lenne téve. A korábbi kollégium igazgatók ezzel nem foglalkoztak.
Felelős tulajdonosi megoldást kell alkalmazni. A kollégiumot rendbe kell tenni ahhoz, hogy a
gimnáziumba vidékről jöjjenek gyerekek. Nem lehet úgy gazdálkodni egy városi vagyonnal,
hogy hagyják lerohadni. A tervező munka elindítása érdekében a márciusi ülésre ismét
készüljön előterjesztés ezzel kapcsolatban.
A Művelődési és Oktatási Bizottság javaslatát szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
176/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy támogatja
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye által, kollOKA-XVII.
Közoktatási Kollégiumok energiafelhasználásának csökkentése című pályázat
benyújtását, valamint annak benyújtásához bruttó 3.000.000 Ft. önerőt biztosít, a
felhalmozási tartalék terhére.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy tegyék meg a szükséges
nyilatkozatot az önerő biztosításáról.
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Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2010. április 1-ig.
Javasolja a 26.) sz. bejelentés megtárgyalását.
26.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. termálhasznosító
rendszere jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemtervének sikeres
végrehajtása érdekében
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Gyógy-Termál Kft. által elkészített, a Felügyelő Bizottság által
megtárgyalt és támogatott előterjesztés került a képviselő-testület elé. A Gyógy-termál Kft.
jóváhagyott szennyezéscsökkentési ütemterve sikeres végrehajtása érdekében pályázat
kerülne benyújtásra. A pályázat tartalmát Dr. Demeter László ügyvezető ismerteti.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A pályázat figyelő hívta fel a figyelmet a pályázati
lehetőségre. A kutatás+fejlesztés pályázatra gazdasági társaság pályázhat kutató intézettel
közösen. Korábban próbálkozott a Kft. ezzel, de akkor a pályázat nem került kiírásra. A Kft.
rendelkezik szennyezéscsökkentési ütemtervvel amiben vizes élőhelyes tisztítást vállalt a cég.
Az idei évben 1.800 eFt a szennyezőanyag bírság. A kisérletek lezajlottak, kedvezőek voltak,
ezért ki szeretnék terjeszteni. Bérelni kívánnak egy halastó részt a Nemzeti Földalaptól.
Szeretnék elvégezni azokat a beruházásokat melyek a vízkormányzáshoz szükségesek. A
pályázat 75/25 támogatottsági arányú, közbeszerzés köteles mivel önkormányzati tulajdonú
cég pályázik. A képviselő-testületnek arról kell dönteni, hogy felhatalmazza a Kft-t a pályázat
elkészíttetésével ami 300 eFt-ba kerül. A képviselő-testület márciusi ülésére beterjesztésre
kerülne és ezt követően be lehet nyújtani a pályázatot. A halastavak bérleti szerződésének
megkötése jelenleg van folyamatban. A leendő bérlő nyilatkozott, hogy a halastó részt
biztosítani fogja a továbbiakban is bérleti szerződés alapján. A képviselő-testület döntött a
KEOP pályázatról ami a két visszasajtoló kutat tartalmazza. A két pályázat nem zárja ki
egymást. Ez a technológiai megoldás egy biztonsági tartalék. Amelyik területen olcsóbb lesz a
tisztítás, azt fogja a Kft. igénybe venni. Nincs kizárva az sem, hogy párhuzamosan halad majd
a kettő. Információk szerint jelentős összeg áll rendelkezésre ezen a pályázati soron és
viszonylag kicsi az igény rá.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság részletesen megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság arra a következtetésre jutott, hogy lehetőséget kell adni erre is,
függetlenül attól, hogy a másik irányba is folynak munkálatok. A projektben lehetőség van
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tagja 5 igen szavazattal támogatta a pályázat kidolgozását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály és Lohr Gyula képviselők távoznak az ülésteremből, 11 képviselő
van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A geotermikus energia fejlesztéséről döntött a város. A
tervek készülnek, rövidesen a képviselő-testület elé kerül. A fejlesztés alapvető érdeke a
városnak. Az elhasznált geotermikus víz elhelyezésével van alapvetően gond. A jelenlegi
törvényi szabályozás a visszasajtolást preferálja. A visszasajtolásnak sincs referenciája az
országban. Jónak tartja, hogy mindkét utat meg kell nyitni, lehetőséget kell biztosítani az
alternatív döntés lehetőségének. A pályázatok elnyerése után lehet dönteni abban a kérdésben,
hogy a geotermikus víz elhelyezésére a visszasajtolást vagy az élőhelyes technológiát
használja a város. Mindkét útnak komoly kérdőjelei vannak. Egyiknek sincs referenciája. Ha
mindegyik pályázat nyer akkor kell dönteni arról, hogy melyiket választja a képviselő-testület.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe 12 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megismerte és megtárgyalta a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. előterjesztését
a szennyezéscsökkentési ütemterv végrehajtása érdekében benyújtandó pályázatról. A
képviselő-testület felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a 2010. márciusi képviselő-testületi
ülés elé terjessze be a pályázatot a szükséges alapítói döntések meghozatala érdekében.
Határidő: 2010. márciusi testületi ülés Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző, Dr. Demeter László ügyvezető”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogya képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
177/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és
megtárgyalta
a
Szarvasi
Gyógy-Termál
Kft.
előterjesztését
a
szennyezéscsökkentési
ütemterv
végrehajtása
érdekében
benyújtandó
pályázatról. A képviselő-testület felhívja a társaság ügyvezetését, hogy a 2010.
márciusi képviselő-testületi ülés elé terjessze be a pályázatot a szükséges alapítói
döntések meghozatala érdekében.
Határidő:
2010. márciusi testületi ülés
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László ügyvezető
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Kiszely Mihály alpolgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A filmfesztiválnak Szarvas város volt a házigazdája. A
városba befizetések érkeztek. A visszaigényelt Áfa mennyi volt a rendezvény kapcsán?
Csasztvan András igazgató: A Színház Kft. arányosított Áfa visszaigénylő. A saját
pénzforgalma után tud Áfa-t visszaigényelni. Az önkormányzati és állami pénzek
felhasználása így nem jelent bevételt. Kb. 2 mFt körüli összeg volt a fesztivál Áfa hozadéka.
Babák Mihály polgármester: Így nem került annyiba amennyiről az előzetes költségvetés
szólt.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 27.) sz. bejelentés megtárgyalását.
27.) sz. bejelentés:

Kisebbségi szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A kisebbségi szavazatszámláló bizottsági tagok
megválasztásának időpontjára is érvényes a Választási eljárásról szóló törvény azon
rendelkezése mely szerint a szavazatszámláló bizottság tagjait a települési önkormányzat
képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kiírását követően
legkésőbb a szavazás napja előtti 20. napon választja meg. Személyükre szintén a választási
iroda vezetője tesz indítványt. A kisebbségi szavazatszámláló bizottságok tagjaivá az alábbi
személyek megválasztását javasolja:
Szlovák szavazókör: Fő téri Általános Iskola Fő tér 3. Tagjai: Fodor Marianna, Frankóné
Palov Erika, Keményné Lestyan Ágnes, Veszterné Tóth M. Gyöngyi, Lustyikné Hován
Piroska.
Cigány szavazókör: Fő téri Általános Iskola Fő tér 3. Tagjai: Takácsné Fekete Ilona, Ozsváth
Zsuzsanna, Brachna Irén, Bány Jánosné, Tóthné GráfikMária.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
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Megállapítja, hogya képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
178/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
szavazatszámláló bizottságok tagjaivá az alábbi személyeket választja:

kisebbségi

Szlovák
szavazókör

Fő Téri Általános Iskola

Fő tér 3.

Tag

Fodor Marianna

Vágóhíd u. 18.

Tag

Frankóné Palov Erika

Köztársaság u.
37/1.

Tag

Keményné Lestyan Ágnes

Benka Gy. u. 59.

Tag

Veszterné Tóth M. Gyöngyi

Ságvári u. 10.

Tag

Lustyikné Hován Piroska

Partizán u. 13.

Cigány
szavazókör

Fő Téri Általános Iskola

Fő tér 3.

Tag

Takácsné Fekete Ilona

Pacsirta u. 3.

Tag

Ozsváth Zsuzsanna

Jókai u. 63.

Tag

Brachna Irén

Körös u. 31.

Tag

Bány Jánosné

Bolza sétány 3.

Tag

Tóthné Gráfik Mária

Katona J. u. 14/1.

Határidő:
Felelős:

Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 28.) sz. bejelentés megtárgyalását.
28.) sz. bejelentés:

Szarvas városra vonatkozó Local Agenda 21 terv elkészítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az Európai Uniós nyertes pályázatok
megvalósítása során az egyik kiemelt cél a fenntartható fejlődés biztosítása. Ahhoz, hogy a
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elkészíttetése ami a fenntartható fejlődés helyi programja. A folyamatban lévő rekultivációs
pályázatnál Kondoros Nagyközség Önkormányzata a gesztor szervezet. A pályázat első
fordulója célegyenesbe érkezett. Március 25-ig kérték, hogy minden település a projekten
kívül önerőből készíttesse el ezt a fenntarthatósági programot. Kondoros Nagyközség
Önkormányzata 3 szakértő cégtől kért minden település vonatkozásában árajánlatot ami
Szarvas város esetében 3 mFt-os nettó árat tartalmazott. A szakértő cégek a települések
lakosság számával arányosan határozták meg a vállalási díjakat. Ezeket az árajánlatokat látva
úgy döntött a hivatal, hogy 3 másik szakértő cégtől kér ajánlatot. Ezt tartalmazza az
előterjesztés. A Ciklus Környezetvédelmi Bt. ajánlata nettó 1,5 mFt, a Zöld Övezet
Környezetvédelmi Vállalkozás ajánlata nettó 520.000,-Ft, a Bio-Genezis Környezetvédelmi
Kft. ajánlata nettó 350.000,-Ft. Az ajánlatok szakmailag áttekintésre kerültek és mindhárom
ajánlat megfelelő. Az ár alapján javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bio-Genezis
Kft-vel kerüljön megkötésre a szerződés.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság előterjesztés alapján
támogatja a határozati javaslatot.
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 Szarvas városára vonatkozó Local Agenda 21 nevű
Fenntarthatóság Program kidolgozására szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő BioGenezis Kft.-vel (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. sz.), az általuk ajánlott bruttó 437.500,Ft vállalási díj ellenében. A Program elkészítésének költségét a Képviselő-testület a 2010. évi
költségvetésében a szabad felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés megkötésére és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 26. 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:
179/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvas
városára vonatkozó Local Agenda 21 nevű Fenntarthatóság Program
kidolgozására szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bio-Genezis Kft.-vel
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vállalási díj ellenében. A Program elkészítésének költségét a Képviselő-testület a
2010. évi költségvetésében a szabad felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés megkötésére és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. február 26.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 29.) sz. bejelentés megtárgyalását.
29.) sz. bejelentés:

Iskola-óvoda beruházások megvalósításához egyedi gyártású bútorok
megrendelése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Három nagy beruházás van folyamatban a
városban. A Fő téri iskola fejlesztése, a Kossuth u. 66. szám alatt egy új óvoda építése illetve
a Dózsa Gy. úti óvoda felújítása. Mindhárom beruházásnál a pályázatban elszámolható
költség azoknak a bútoroknak és új eszközöknek a beszerzése melyek a használatba vételhez
szükségesek lesznek. A pályázatban szereplő eszközlista alapján két nagy csoportra oszthatók
az eszközök. Az első csoport olyan eszközöket tartalmaz amelyek katalógusból
megrendelhetők. Erre vonatkozóan közbeszerzést indított a város ami folyamatban van. A
másik csoport olyan egyedi gyártású fenyő bútorokat tartalmaz melyek játéktároló polcok,
gyermek öltözői padok, komódok, illetve az iskolába egy akadálymentes görgős szék és asztal
elkészítése. Az egyedi bútorok gyártására három szakipari cégtől kért ajánlatot a hivatal a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése alapján. A Babecz és Társa Bt. ajánlata nettó
3.079.060,-Ft, a FARTRE Kft. ajánlata nettó 3.038.024,-Ft, a Szarvas-Bútor Kft. ajánlata
nettó 2.366.000,-Ft. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő
Szarvas-Bútor Kft-vel kerüljön megkötésre a szerződés. A tényleges referencia munkákat
illetve az alkalmassági igazolásokat a bizottság a szerződéskötés előtt vizsgálja. Javasolja
sorrend felállítását. Amennyiben a Szarvas-Bútor Kft. nem tud megfelelni, úgy a sorrendben
következő céggel kerül megkötésre a szerződés.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság és a Művelődési
és Oktatási Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
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és támogatta.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának
fejlesztése” c. DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0015 azonosító számú és a „Szarvas Város
Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP-4.2.1./2F-2f-20090037 azonosító számú nyertes pályázataiban szereplő egyedi gyártású bútorok elkészítésére
beérkezett ajánlatok alapján sorrendet határoz meg:
1.
Szarvas-Bútor Kft. (5540 Szarvas, Deák F. u. 4. sz.) ajánlott ár: nettó 2.366.000- Ft.
2.
FARTRE Kft. (5540 Szarvas, Hunyadi u. 2/A. sz.) ajánlott ár: nettó 3.038.024,- Ft
3.
Babecz és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Körgát út 7. sz.) ajánlott ár: nettó
3.079.060,- Ft
A benyújtott árajánlatok alapján Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy
dönt, hogy szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Szarvas-Bútor Kft.-vel (5540
Szarvas, Deák F. u. 4. sz.) az általuk ajánlott nettó 2.366.000,- Ft + áfa 25%, tehát bruttó
2.957.500,- Ft vállalási díj ellenében. A bútorok költsége az önkormányzat 2010. évi
költségvetésében a pályázatokhoz biztosított önerő terhére biztosított.
Amennyiben a Szarvas-Bútor Kft. legkésőbb a szerződéskötésig nem nyújtja be a kért
alkalmasságot igazoló dokumentumokat, akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a felállított sorrend szerint a soron
következő ajánlattevőt kérje fel a szerződéskötésre.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bútorok megrendelésére vonatkozó szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 28. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Hodálik Pál elnök”
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:
180/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A
szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” c. DAOP4.2.1./2F-2f-2009-0015 azonosító számú és a „Szarvas Város Közoktatási
Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP-4.2.1./2F-2f-20090037 azonosító számú nyertes pályázataiban szereplő egyedi gyártású bútorok
elkészítésére beérkezett ajánlatok alapján sorrendet határoz meg:
1.
2.

Szarvas-Bútor Kft. (5540 Szarvas, Deák F. u. 4. sz.) ajánlott ár:
nettó 2.366.000- Ft.
FARTRE Kft. (5540 Szarvas, Hunyadi u. 2/A. sz.) ajánlott ár: nettó
3.038.024,- Ft
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Babecz és Társa Bt. (5500 Gyomaendrőd, Körgát út 7. sz.) ajánlott
ár: nettó 3.079.060,- Ft

A benyújtott árajánlatok alapján Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy dönt, hogy szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő SzarvasBútor Kft.-vel (5540 Szarvas, Deák F. u. 4. sz.) az általuk ajánlott nettó
2.366.000,- Ft + áfa 25%, tehát bruttó 2.957.500,- Ft vállalási díj ellenében. A
bútorok költsége az önkormányzat 2010. évi költségvetésében a pályázatokhoz
biztosított önerő terhére biztosított.
Amennyiben a Szarvas-Bútor Kft. legkésőbb a szerződéskötésig nem nyújtja be a
kért alkalmasságot igazoló dokumentumokat, akkor a Képviselő-testület
felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökét, hogy a felállított
sorrend szerint a soron következő ajánlattevőt kérje fel a szerződéskötésre.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a bútorok megrendelésére vonatkozó
szerződés aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál elnök
Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 30.) sz. bejelentés megtárgyalását.
30.) sz. bejelentés:

KEOP 1.1.1 – Komposztálós pályázathoz kapcsolódó megállapodáskiegészítések elfogadása és a 2. fordulós pályázathoz önerő biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A komposztálós nyertes pályázatot a
Többcélú Kistérségi Társulás bonyolítja. A pályázatban a kistérség 8 települése közül 6
település vesz részt (Szarvas, Kondoros, Gyomaendrőd, Csabacsüd, Hunya és Kardos). A
képviselő-testület három alkalommal tárgyalta ezt a témát. A januári ülést követően a hivatal
levélben kérte a Többcélú Kistérségi Társulás segítségét, hogy a későbbi működési feltételek
vonatkozásában nyújtsanak további információt a képviselő-testület számára. Ez megtörtént,
Mihaleczné Kovács Mária irodavezető levele az előterjesztés mellékletét képezi. A levélhez
csatolásra került egy ügyvédi iroda levele mely a működési feltételeket tartalmazza. Az iroda
felvázolta, hogy milyen működési lehetőségek vannak az alapítandó új társaság tekintetében.
A pályázat a komposztáláshoz szükséges tárgyi feltételeket teremtené meg jármű és
eszközbeszerzéssel, valamint a szelektív hulladékgyűjtés feltételein is javítana. Szarvas
vonatkozásában összességében nettó 200 mFt-os fejlesztést eredményezne. A kistérségi
társulás három határozati javaslat elfogadását kéri a települési önkormányzatok képviselőtestületeitől. Ennek megfelelően került előterjesztésre a három határozati javaslat, melyből az
1.) sz. a már megkötött társulási megállapodás 2. sz. kiegészítésének elfogadása, mely a
vagyonjogi kérdéseket rendezné a pályázat nyertessége esetén, a 2.) sz. a társulási
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második fordulós pályázat elnyerése esetén a szükséges önerőt biztosítaná a pályázathoz.
Babák Mihály polgármester: Az egész projekt Szarvas város vonatkozásában 261 mFt,
amihez 121 mFt önerőt kell biztosítani. Nagyon rossz támogatottságú pályázat. A második
forduló elnyerését követően még döntési lehetősége van a képviselő-testületnek.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, 6 jelenlévő
tagja 6 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatokat.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatokat.
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 Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-2008-0009. kódjelű pályázati projekt megvalósítására a
társult települések önkormányzataival 2008. január 24-én kötött és 2008. november 6-án
kiegészített Társulási megállapodást egy további 2. sz. kiegészítéssel együtt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás kiegészítésének aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2010. február 28., 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 határozati javaslatot hozza:
181/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-20080009. kódjelű pályázati projekt megvalósítására a társult települések
önkormányzataival 2008. január 24-én kötött és 2008. november 6-án kiegészített
Társulási megállapodást egy további 2. sz. kiegészítéssel együtt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás kiegészítésének
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-2008-0009. kódjelű pályázati projekt megvalósítására a
társult települések önkormányzataival 2008. január 24-én kötött Társulási Megállapodás 1. sz.
mellékletének – Átruházott hatáskörök jegyzéke – az önkormányzati hulladékgazdálkodási
hatáskörökkel tö rténő kiegészítésével egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás 1. sz. melléklet kiegészítésének
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. február 28. 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 határozati javaslatot hozza:
182/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-20080009. kódjelű pályázati projekt megvalósítására a társult települések
önkormányzataival 2008. január 24-én kötött Társulási Megállapodás 1. sz.
mellékletének – Átruházott hatáskörök jegyzéke – az önkormányzati
hulladékgazdálkodási hatáskörökkel történő kiegészítésével egyetért.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a Megállapodás 1. sz. melléklet
kiegészítésének aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
2010. február 28.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi Kistérség Többcélú
Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése a Körös-szögi
Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-2008-0009. kódjelű pályázati projekt megvalósításához a
II. fordulós pályázat költségvetését és műszaki tartalmát elfogadja. A pályázat saját forrás
igényét a következő ütemezés szerint biztosítja:
2010. 50.612.548,-Ft nettó önerő, ÁFA: 12.653.137,-Ft, Bruttó önerő 63.265.685,-Ft
2011. 18.154.500,-Ft nettó önerő, ÁFA: 4.538.625,-Ft, Bruttó önerő: 22.693.125,-Ft
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Összesen: Nettó önerő: 68.767.048,-Ft, ÁFA: 52.294.765,-Ft, Bruttó önerő: 121.061.813,-Ft
Az önerőt Szarvas Város Önkormányzata adott évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja. Az önkormányzat vállalja továbbá a pályázat általános forgalmi adójának
(25% ÁFA) finanszírozását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Kistérségi Iroda vezetőjét a pályázati anyag összeállítás
ára, valamint a Társulási Tanács elnökét a II. fordulós pályázati dokumentumok aláírására.
Határidő: 2010. február 28. 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 határozati javaslatot hozza:
183/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Kistérség Többcélú Társulásának a „Szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek fejlesztése a Körös-szögi Kistérségben” című KEOP-7.1.1.1-20080009. kódjelű pályázati projekt megvalósításához a II. fordulós pályázat
költségvetését és műszaki tartalmát elfogadja.
A pályázat saját forrás igényét a következő ütemezés szerint biztosítja:
Év

Nettó önerő (pályázatban
elszámolható teljes bekerülési
költség)
2010
50.612.548,- Ft
2011
18.154.500,- Ft
Támogatásra
0,- Ft
jutó ÁFA
Összesen
68.767.048,- Ft

ÁFA (25%)

Bruttó önerő

12.653.137,- Ft
4.538.625,- Ft
35.103.003,- Ft

63.265.685,- Ft
22.693.125,- Ft
35.103.003,- Ft

52.294.765,- Ft 121.061.813,- Ft

Az önerőt Szarvas Város Önkormányzata adott évi költségvetésében felhalmozási
tartalék terhére biztosítja. Az önkormányzat vállalja továbbá a pályázat
általános forgalmi adójának (25% ÁFA) finanszírozását.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Kistérségi Iroda vezetőjét a pályázati anyag
összeállítás ára, valamint a Társulási Tanács elnökét a II. fordulós pályázati
dokumentumok aláírására.
Határidő:
2010. február 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Fontos beruházásról van szó, komposztálót, konténereket és
sok egyéb más gépi feltételt biztosítana a pályázat elnyerése. 28 mFt értékű bio kukából 2000
db-ot tartalmaz a pályázat. Ma nem látszik, hogy mi a helyes döntés.
Javasolja a 31.) sz. bejelentés megtárgyalását.

- 100 31.) sz. bejelentés:

Civil Fejlesztő Központ létrehozása Szarvason
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: 2009. októberében döntött a képviselő-testület arról, hogy a
Damjanich úti óvoda új épületbe történő átköltözése után az érintett ingatlant civil fejlesztő
központ létrehozására biztosítja. Erre vonatkozóan megállapodás kötődött 2009. október 21én. A pályázathoz szükséges együttműködési megállapodás megkötésre került. A Civil Fórum
Egyesület kezdeményezte az együttműködési megállapodás technikai jellegű módosítását.
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
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 Körös-szögi Civil Fórum Egyesület és Szarvas Város
Önkormányzata között 2009. november hó 10. napján létrejött együttműködési megállapodás
módosításához hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés mellékletét
képező megállapodás módosítás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. február 28.”
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:
184/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösszögi Civil Fórum Egyesület és Szarvas Város Önkormányzata között 2009.
november hó 10. napján létrejött együttműködési megállapodás módosításához
hozzájárul.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező megállapodás módosítás aláírására.

- 101 Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. február 28.

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 32.) sz. bejelentés megtárgyalását.
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
32.) sz. bejelentés:

Belterületi utak ivóvíz vezetékeinek felújítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A képviselő-testület 2010. január 21-i ülésén döntött
arról, hogy a felújítandó utak ivóvízvezeték rekonstrukciós tervének elkészítésével megbízza
a Körös-Szigma Bt-t 500,-Ft/fm tervezési díj ellenében. A helyszíni bejáráson pontosításra
került a szükséges rekonstrukciós munkák hossza. A tervezési terület a Dózsa Gy. út, Arany
János u., Vajda Péter u., Tessedik u., Széchenyi u., Budai N. A. út, Lehel u., Kis u., Juhász
Gyula út. A szükséges rekonstrukciós munkák hossza 5253 fm. A tervezési munkák
összköltsége bruttó 2.626.500,-Ft.
Babák Mihály polgármester: A Vízművek Zrt-től nem kapott szakmai terveket a képviselőtestület, így a városnak magának kell hozzálátni. 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 az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: 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: 2.626.500,-Ft tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
Határidő: 2010. január 26. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 102 185/2010.(II.25.) 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: 2.626.500,-Ft
tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
Határidő:
2010. február 26.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 33.) sz. bejelentés megtárgyalását.
33.) sz. bejelentés:

Szakorvosi Rendelő Szabadság utcai épületének felújítására vonatkozó
kiviteli terv elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A szakorvosi rendelő Szabadság utcai
épületének felújítására vonatkozóan az önkormányzat megrendelte az Építészeti és Mérnöki
Műhely Kft-től a kiviteli tervek elkészítését. A tervek elkészítésének határideje 2010. február
15. volt, mely határidőig a tervező leszállította a terveket. A Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság megtárgyalta az anyagot, a kiviteli tervet elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek a következő módosításokkal: A volt „Bárány fogadó” épületének utcai
homlokzatain a régi díszítések visszahozatalát kérik. A Deák F. utcai csomópont átépítése
miatt a gyalogos átkelőhely áthelyezését kérték újból megvizsgálni. Az utcai térburkolat
díszesebb, szélesebb és elegánsabb megjelenést kölcsönözzön, valamint a belső
járófelületeket ne gres lappal borítsa a kivitelező hanem könnyebben takarítható és időtálló
burkolattal. A tervező a javaslatoknak megfelelően javítja a tervet. Kéri a kiviteli terv
elfogadását.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Mi lesz a régi terasszal? Ezt le kellene fedni mert
meghibásodásra ad okot.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az épület jellege nem változik, a
homlokzat gyönyörűen fel lesz újítva. A múzeumban rendelkezésre állnak régi Bárány fogadó
fotói. Az azokon szereplő homlokzati díszek visszahelyezését kérte a bizottság. A tervező
megpróbálja azokat a kiszögelléseket és díszítéseket megoldani ami régen is meg volt. A
terasz megmarad, a korlát rész felújításra kerül, illetve szigetelést kap a födém rész.
Babák Mihály polgármester: Hibaforrást jelent a terasz. Egy üvegtető elhelyezése lehet,
hogy helyesebb lenne.

- 103 Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A régi épülethez nem illeszkedne
semmilyen új dolog ezért nem javasolná, de a képviselő-testület dönthet róla.
Babák Mihály polgármester: Levételre kerül a felnedvesítő műkő lábazat?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Erre nem tud válaszolni.
A jelenlegi épület földszinti részéről indulva a röntgen helyiség teljesen felújításra kerül.
Mellette a labor helyiségeihez nem lehet hozzányúlni mivel BMTT támogatásból került
felújításra.
Babák Mihály polgármester: A röntgen helyiséget miért kell felújítani?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A röntgenhelyiségre vonatkozóan előírás a
sugárvédő fal kialakítása, az ott dolgozó személyzet elhelyezéséről gondoskodni kell.
Babák Mihály polgármester: Eddig nem volt?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Részlegesen megoldott jelenleg. A
jelenlegi előírásoknak megfelelően kell kialakítani az épületben.
Babák Mihály polgármester: Ablakcserék lesznek-e? A fűtésrendszer felújításra kerül?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az épületben az összes homlokzati
nyílászáró cseréjére sor kerül. A fűtésrendszer teljes egészében felújításra kerül. A
Művelődési Központban lévő rendszerhez hasonló berendezés kerül beépítésre. A termálvíz
lehetőségeit szeretnék továbbra is kihasználni.
Babák Mihály polgármester: A rendelőintézetben teljes klimatizálás lesz. Nem két
berendezés kerül elhelyezésre hanem egy rendszerben hűtenek és fűtenek.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A kötelező légcserélő rendszer kiépítése
megoldásra vár a röntgenhelyiségben és a laborban. Ez egy meglévő rendszer aminek a
felújításáról kell gondoskodni. Nem hatékony a helyi klimatizálás, ezért gondolkodott a
tervező a fenntartás szempontjából kedvezőbb megoldáson. Így esett a választás a SENCOR
rendszerre. A teljes elektromos hálózat is cserére kerül mind a földszinti mind az emeleti
részeken. A funkciókat igyekeztek úgy elhelyezni, hogy minden szakma minimum
követelményeit biztosítani tudják.
Babák Mihály polgármester: Mi lesz a lapostetős épület tetején?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A lapostetős épület tetejére sátortető kerül.
A födém szigetelése is megtörténik. Az orvostechnológus számításai alapján a tetőtér orvosi
célokra nem használható, mivel nincs meg a minimális belmagassága illetve alapterülete.
Babák Mihály polgármester: Ez kialakítható magasabb tetővel. Kérdés, hogy akarjuk
használni vagy sem.

- 104 Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A szakorvosi rendelő funkcióihoz teljesen
megfelelő a jelenlegi alapterület.
Babák Mihály polgármeste: Hol lesz a két db kórházi ágy?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az emeleti részen a tüdőgondozó üres
helyiségeiben kerül kialakításra a 2 db 2 ágyas kórházi terem.
Dernovics László képviselő: A labornál milyen változás lesz?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A labor melletti WC helyiségeknél
minimális átalakítás van tervezve. Orvostechnológiai előírás, hogy a személyzetnek saját WCt kell kialakítani kézmosóval. A személyzet saját mosdója kialakításra kerül. A laborban is
cserére kerül az összes nyílászáró illetve sor kerül a fűtés korszerűsítésére is.
Babák Mihály polgármester: Az orvosok látták a tervet?
Hodálik Pál képviselő: Igen
Babák Mihály polgármester: Volt-e a szakszemélyzet előtt tervbírálaton?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A program szakmai vezetője Dr. Kallai
János, aki minden orvossal egyeztetett. Az orvosoknak megfelelő. Az ÁNTSZ is elfogadta az
alaprajzi kialakítást.
Babák Mihály polgármester: Nincs építés közben ajtó átrakás. Uniós beruházásnál funkció
váltás, menetközben a tervtől eltérés nincs.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Ennek tudatában van. A kiviteli tervnek
megfelelő megvalósítást kér az önkormányzat a kivitelezőtől.
Dernovics László képviselő: Mindenkivel egyeztetni kell, mert korábban ez nem történt meg.
Babák Mihály polgármester: A szakmának el kell fogadni mert semmilyen módosítást nem
lehet megengedni menet közben.
A szakorvosok teljes megerősítését kell kérni. A szakorvosi rendelőbe ki kell vinni a terveket
és el kell fogadtatni.
Személyes kérése a homlokzat visszaállítása, a műkő lábazat eltávolítása és az utcai
homlokzat megvilágítása.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A megvilágítás benne van a tervben.
Babák Mihály polgármester: Új lift kerül beépítésre?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Nem, a meglévő lift tökéletesen megfelel.

- 105 Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
186/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A
Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi
szakrendelővé fejlesztése” című nyertes DAOP-4.1.1./B-2008-0006 pályázatában
szereplő építési beruházás kiviteli terveit megismerte, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság által javasolt módosításokkal elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. március 08.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 34.) sz. bejelentés megtárgyalását.
34.) sz. bejelentés:

„Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi papíráru beszerzése”
című pályázati eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A 2010. évi papíráru beszerzésre vonatkozó
pályázati eljárásban az ajánlati határidőig 8 cég nyújtotta be ajánlatát. A Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság értékelte az ajánlatokat. A kért nyilatkozatot és referenciát mind a 8
cég benyújtotta. A bizottság mind a 8 cég ajánlatát érvényesnek minősítette. A
legalacsonyabb ajánlatot a Berény-Color Kft. adta bruttó 3.510.000,-Ft ellenében. Tekintettel
a 8 érvényes ajánlatra javasolja a bizottság az eljárást eredményesnek minősíteni és sorrendet
felállítani. A sorrend alapján javasolja a legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó BerényColor Kft. nyertes ajánlattevőnek történő kihirdetését.
Babák Mihály polgármester: Szarvasi vállalkozó nem pályázott?
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: 14 cégnek – köztük szarvasi vállalkozásoknak is
– megküldésre került a felhívás.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.

- 106 Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság bontotta az ajánlatokat,
javaslata alapján készült az előterjesztés. 4 szarvasi cégnek került megküldésre a felhívás.
Babák Mihály polgármester: Elképzelhető, hogy azért nem pályáztak szarvasi cégek mert a
agyobb volumenű cég olcsóbban tud szállítani.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
187/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Önkormányzatának 2010. évi papíráru beszerzése” című pályázati eljárást
eredményesnek minősíti. Nyertes ajánlattevőnek az érvényes ajánlatok közül a
legalacsonyabb ellenszolgáltatást nyújtó Berény-Color Kft.-t (5650 Mezőberény,
Belentai u. 6. sz.) hirdeti ki és megköti vele a szállítási szerződést az általa az
ajánlatában megajánlott összesen bruttó 3.510.000,-Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és jegyzőt a szállítási szerződés aláírására és a
határozati javaslattal összefüggő szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Szállítási szerződés aláírása: 2010. február 26.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 35.) sz. bejelentés megtárgyalását.
35.) sz. bejelentés:

„Szarvas belterületi belvízrendezés VI. ütem” megvalósítása érdekében
a beérkezett tervezői árajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be 90%-os
támogatással Szarvas város belterületi belvízrendezés IV., V. és VI. ütem megvalósítása
címmel. A beruházás VI. ütemének megvalósításához a hiányzó tervdokumentáció
elkészítéséhez szükséges árajánlatkérés. Három ajánlatot kért a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság javaslata alapján a hivatal. A Tervstart Bt. ajánlata a legkedvezőbb, ennek
elfogadását kéri.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
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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 „Szarvas Város belterületi belvízrendezés VI. ütem”
tervezésére beérkezett árajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő TERVSTART Bt.-t
(5600 Békéscsaba, Magyar u. 46. sz.) megbízza a vízjogi létesítési engedélyezési
tervdokumentáció elkészítésével az ajánlatában foglalt bruttó 5.200.000,-Ft vállalási díj
ellenében, továbbá az ajánlatkérési tender tervdokumentáció elkészítésével az ajánlatában
foglalt bruttó 4.600.000,-Ft vállalási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés
aláírására, továbbá a határozati javaslattal összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő: Tervezési Szerződés aláírása: 2010. március 01. 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:
188/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város belterületi belvízrendezés VI. ütem” tervezésére beérkezett árajánlatok
közül a legkedvezőbb ajánlatot tevő TERVSTART Bt.-t (5600 Békéscsaba,
Magyar u. 46. sz.) megbízza a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésével az ajánlatában foglalt bruttó 5.200.000,-Ft vállalási díj ellenében,
továbbá az ajánlatkérési tender tervdokumentáció elkészítésével az ajánlatában
foglalt bruttó 4.600.000,-Ft vállalási díj ellenében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési
szerződés aláírására, továbbá a határozati javaslattal összefüggő intézkedések
megtételére.
Tervezési Szerződés aláírása: 2010. március 01.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 36.) sz. bejelentés megtárgyalását.
36.) sz. bejelentés:

Szakorvosi Rendelő felújításának nyertes pályázatához kapcsolódóan
orvos-szakértői segítségnyújtás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A szakorvosi rendelő felújítására
vonatkozó pályázat megvalósítása folyamatban van. A kiviteli tervek elkészültek. A
pályázatnak két nagy költségű projekt eleme van. Egyik a kivitelezési munka, a másik pedig
orvostechnológiai és informatikai eszközök beszerzése illetve szoftver beszerzése. Ezeknek az
eszközöknek a beszerzéséhez közösségi eljárás rendben kell lefolytatni a közbeszerzési
eljárást aminek az előkészítése jelenleg folyamatban van. A kiviteli tervek véglegesítését
követően a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárást is el lehet majd indítani.
Ahhoz, hogy pályázatot sikeresen meg lehessen valósítani javasolja a képviselő-testületnek
orvos-szakértői segítségnyújtás igénybevételét. Ennek a feladatnak az elvégzésére a Cibola
Kft-től kért ajánlatot a hivatal. Az előterjesztésben felsorolásra kerültek a szakértő által
ellátandó feladatok. Nevezetesen: az eszközlistában és a specifikációban segítséget nyújtana a
közbeszerzési szakértő számára, a költözéssel kapcsolatos feladatoknál segítséget nyújtana a
Szakorvosi Kft. részére, szakmai konzultációt nyújt az informatikai eszközök
specifikációjához illetve véleményezné a kiviteli terveket. A munka elvégzésére a szerződés
kötéstől 30 nap kerülne meghatározásra. A munka elvégzésére ajánlott vállalási ár bruttó
2.600.000,-Ft.
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: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Szarvas Város Önkormányzata
Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé fejlesztése” című nyertes DAOP4.1.1./B-2008-006 pályázatához kapcsolódóan orvos-szakértői segítségnyújtásra szerződést
köt a Cibola Kft.-vel (6720 Szeged, Tisza L. krt. 14. sz.) az általuk ajánlott nettó 2.080.000
Ft+áfa, azaz bruttó 2.600.000,-Ft vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. február 26. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”.
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
189/2010.(II.25.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A
Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi
szakrendelővé fejlesztése” című nyertes DAOP-4.1.1./B-2008-006 pályázatához
kapcsolódóan orvos-szakértői segítségnyújtásra szerződést köt a Cibola Kft.-vel
(6720 Szeged, Tisza L. krt. 14. sz.) az általuk ajánlott nettó 2.080.000 Ft+áfa, azaz
bruttó 2.600.000,-Ft vállalási díj ellenében.
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intézkedések megtételére.
2010. február 26.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen az alábbi előterjesztések kerülnek megtárgyalásra
1.) sz. előterjesztés: Az új tűzoltó laktanya megvalósításával kapcsolatos ingatlanügyek
2.) sz. előterjesztés: Szarvas, Kossuth tér 2. szám alatti ingatlan megvásárlása
3.) sz. előterjesztés: Értékesítési ajánlat a Szarvas, Szabadság utca 25-27. szám alatt felépült
magántulajdonú irodaházra vonatkozóan
4.) sz. előterjesztés:Szarvas, Kossuth L. utca 52. szám alatti üzlethelyiség bérleti ügye
5.) sz. előterjesztés: Pedagógiai díj adományozása
6.) sz. előterjesztés: Szarvas Város Díszpolgára kitüntetés adományozása
7.) sz. előterjesztés: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetői megbízása
8.) sz. előterjesztés: Ravatalozó építés a Szarvasi Evangélikus Ó-temetőben
9.) sz. előterjesztés: „Legelőkisérleti” telep melletti termőföldek tulajdonjogának megszerzése
10.) sz. előterjesztés: Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése
érdekében a Történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című nyertes pályázat kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok megtárgyalása
11.) sz. előterjesztés: Nyertes TEUT-Juhász Gy. utcai útfelújítási pályázat kivitelezőjének
kiválasztásához ajánlati felhívás elfogadása
12.) sz. előterjesztés: Víziszínpad beruházás kivitelezőjének kiválasztásához Ajánlattételi
felhívás elfogadása
13.) sz. előterjesztés: A „Szarvasi Ipari Park fejlesztése inkubátorház építésével” című nyertes
pályázat (DAOP-1.1.1/A-2008-0008) kivitelező kiválasztására irányuló egyszerű
közbeszerzési eljárására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
14.) sz. előterjesztés: Melegétel utalványok beszerzése érdekében ajánlattételi elhívás
megtárgyalása
15.) sz. előterjesztés: Térfigyelő kamerák beszerzése és telepítése projekt kivitelezőinek
kiválasztása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
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