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Giricz Katalin képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
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Rejtő József képviselő
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Pákozdi János ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes
Csasztvan András igazgató
Babák Mihályné ügyvezető igazgató
Oltyán Sándor városi rendőrkapitány
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos
Tóth Sándor vagyongazda
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgató
Brusznyiczki Erika gazdasági vezető
Szenes János ügyvezető

Dr. Molnár Mihály képviselő: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 10 képviselő van jelen.
A Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak alapján a polgármester és az
alpolgármesterek akadályoztatása esetén a képviselő-testületi ülés vezetésére az Ügyrendi
Bizottság elnöke jogosult, így a mai ülést személye vezeti.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Giricz Katalin és Hodálik Pál képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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.
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A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
325/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont
kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a napirendi pont kiegészítését.
Pótanyagban került kiadásra:
15.) sz. bejelentés: Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
16.) sz. bejelentés: Támogatás a Ruzicskay György Közalapítvány részére (Toldi rajzsorozat
kiadása)
17.) sz. bejelentés: Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek
biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának
előmozdítására kiírt pályázati felhívásra pályázat benyújtása
18.) sz. bejelentés: Szarvas, Vasút u. 78. szám alatti ingatlan értékesítése
19.) sz. bejelentés: Ruzicskay György Közalapítvány támogatása (nyári alkotótábor)
6. sz. zárt ülés: Szarvas, Kossuth u. 48. és Vasút u. 53. szám alatti építési telkek értékesítése
7. sz. zárt ülés: „CONATA” Fém- és Faipari Építőipari Szolgáltató GMK tulajdonát képező
ingatlan megvásárlása

-3Kiosztott anyagban került kiadásra:
20. sz. bejelentés: A Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez
tagként történő csatlakozás
8. sz. zárt ülés: Az Orosházi úti kerékpárút építés kivitelezőjének kiválasztása
9. 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
10. sz. zárt ülés: Szakorvosi rendelő orvostechnikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárása
Kéri a 3.) sz. bejelentés napirendről történő levételét, mivel polgármester úr nem ajánlja meg
a képviselő-testületnek tárgyalásra az írásban kiadott előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A kiegészített, módosított napirendi pontokat szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített, módosított napirendi
pontokat 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2010. év I. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. Beszámoló a Körös-szögi Nonprofit Kft. és a Tourinform Iroda 2009. évi
tevékenységéről, közhasznúsági jelentés elfogadása
Előadó: Hetényi István ügyvezető igazgatója
3. Beszámoló a Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. 2009. évi tevékenységéről,
közhasznúsági jelentés
Előadó: Babák Mihályné ügyvezető igazgató
4. Beszámoló a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről,
közhasznúsági jelentés
Előadó: Csasztvan András elnök
5. A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi mérlegbeszámoló
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
6. A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. I. negyedéves beszámolója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
7. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. tájékoztatója a belvíz-csapadékvíz
elvezető rendszer működéséről
Előadó: Pákozdi János ügyvezető-igazgató
8. Regionális Színház Nonprofit Kft. 2009-es szakmai és pénzügyi beszámolója, 2010-es
szakmai és pénzügyi tervek, közhasznúsági beszámoló
Előadó: Csasztvan András, Szenes János ügyvezető igazgató
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évi autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentése
Előadó: Gémes Tibor személyszállítási igazgató
10. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
11. Bejelentések:
- Szarvas Város csatlakozása az Európai Mobilitási hét rendezvényhez
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének munkaerőgazdálkodása, osztályok, csoportok indítása 2010/2011-es tanévben
- Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. elszámolás
- „Virágos Szarvasért” pályázat
- A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó 2010. évi rendes
közgyűlésének napirendje
- Regionális Hulladékkezelő Kft. társasági szerződésének elfogadása
- FB tag jelölése a Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságába
- Könyvvizsgálói szerződés módosítása
- Készfizető kezességvállalás meghosszabbítása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
folyószámla hiteléhez
- A Regionális Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
- Szarvas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala alapító okiratának
módosítása
- A „Szarvas, Deák F. u. 5. számú társasház” megszüntetése
- Vendéglátó-ipari előkert létesítése közterületen
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. bejelentéshez
kapcsolódó közlemény ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a közleményt. „Tisztelt Szarvasiak! A Vajda Péter
gimnázium és Szakközépiskola tantestülete részéről felvetődött egy javaslat, mely szerint a
Vajda Péter Gimnázium, mint tiszta profilú gimnázium elhelyezése kapcsán megfontolandó a
Fő tér 3. szám alatti ingatlan is, mint a gimnázium esetleges jövőbeni épülete.
Szarvas Város Önkormányzata kérte, hogy a gimnázium nevelőtestülete gondolja át az
elhelyezés lehetőségét, alakítsa ki álláspontját, tegyen javaslatot és tárja elképzelését a
képviselő-testület elé.
Több tantestületi ülés után, a legutóbbi 2010. május 18-i után sem született végleges javaslat,
egységes vélemény a tantestület részéről a gimnáziumi intézményegység elhelyezésére
vonatkozóan, ezért korábbi felvetésüket sem a Művelődési és Oktatási Bizottság, sem a
Képviselő-testület nem tárgyalja.
A Vajda Péter Gimnázium egyházi gimnáziummá válása kapcsán nem fogalmazódott meg
kérés sem a szülők, sem a tantestület és az evangélikus egyház részéről sem.
A fenti témák kihasználásával tehát értelmetlen volt indulatokat szítani, hiszen nem is érkezett
egyértelmű kérés vagy javaslat az iskolák elhelyezésére vonatkozóan, melynek kapcsán
bármilyen döntés-előkészítés megindulhatott volna a bizottságok, illetve a tantestület részéről.
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2010. őszén a korábbi ingatlanokban kerül elhelyezésre. A Fő téri Általános Iskola a felújított
Szarvas, Fő tér 3. szám alatti ingatlanban kezdi meg a 2010/2011-es tanévet.
A Vajda Péter Gimnázium 2010. szeptember 1-től tiszta profilú gimnázium, intézményegység
marad, mivel a hatályos jogszabályok szerint (szakképzési törvény), illetve hat település
között megkötött társulási megállapodás alapján a szakközépiskola és a szakiskola a BerettyóKörös Szakképzés Szervezési Társulás (TISZK) része (990 tanulóval) az egységes Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményén belül.
A Vajda Péter Gimnázium tantestülete az elmúlt hetek során nem tudott konszenzusra jutni a
saját felvetését illetően, az egyes vélemények pedig torzítva, előzetes információk nélkül
kerültek nyilvánosságra, így számos valótlan, megalapozatlan koncepció keltett indulatokat
Szarvas város közvéleményében.
Miután nem születtek konkrét elképzelések, így nem volt szükséges semmilyen egyéb más
javaslattétel, tájékoztatás az üggyel kapcsolatosan sem a Fő téri Általános Iskola tantestülete,
sem a szülők felé. A téma kapcsán készült feljegyzések, illetve az ahhoz kapcsolódó
levelezések, hozzászólások elolvashatók Szarvas Város Önkormányzata honlapján a
www.szarvas.hu címen. Szarvas, 2010. május 20. Tisztelettel: Földesi Zoltán a Művelődési és
Oktatási Bizottság elnöke, Dr. Melis János jegyző, Babák Mihály polgármester.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2010. év I. negyedéves
gazdálkodásáról
Előadó:Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzat 2010. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámoló 7. sz. mellékletéhez kapcsolódóan ismertet néhány fontosabb adatot. 2010.
március 31-én az önkormányzat költségvetésének mind a bevételi, mind a kiadási főösszege
4.538.487 eFt volt. Mint ismeretes, áprilisban elfogadta a képviselő-testület a 2009. évi
zárszámadást, melyből előirányzatként a júniusi rendelet módosítás során több mint 1,5
milliárd forint húzódik át a 2010. évre. Így az I. negyedév teljesítési százalékai néhol
torzítanak. A 7. sz. mellékletből látható, hogy a működési bevételek 2010. évi előirányzata
2.616.790 eFt, melyhez képest a teljesítés 896.814 eFt, ami 34%-os teljesítést mutat. A
működési kiadások előirányzata 2.465.278 eFt, melyhez kapcsolódóan az első negyedéves
teljesítés 678.434 eFt, a teljesítés 28%. A működési kiadásoknál elmondható, hogy a
legnagyobb volumenű személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos,
a dologi kiadások teljesítésénél is a költségtakarékosság volt a jellemző. A fejlesztési
bevételek előirányzata 1.786.269 eFt, a teljesítés 422.325 eFt, a teljesítési szint 24%. Az
eredeti előirányzatok között pénzmaradvány előirányzat is tervezésre került, de teljesítés még
nem történt. A zárszámadási rendelettel áprilisban került elfogadásra a pénzmaradvány,
melynek teljesítése a féléves beszámolóban jelentkezik. A fejlesztési kiadások első
negyedéves előirányzata 1.846.342 eFt, ebből 242.517 eFt került elköltésre, a teljesítési szint
13%. Az
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teljesítési szintet. A kamatbevétel tervezett állománya 150 mFt, ebből az első negyedévben
41.111 eFt teljesült. Az időarányosnál magasabb, 27%-os a teljesítési szint. A kamatkiadás
tervezett összege 95 mFt, melyből az első negyedévben 6.863 eFt került kifizetésre, a
teljesítés 7%-os. Látható, hogy várhatóan megtakarítás jelentkezik az év végéig.
Az első negyedéves pénzforgalomról: nyitó pénzkészlet 2010. január 1-jén 3.264.815 eFt volt,
a záró pénzkészlet március 31-én 2.638.358 eFt. A beszámolási időszak végén jelentős
pénzállománnyal rendelkezik az önkormányzat, így likviditási probléma nincs.
Összegezve elmondható, hogy 2010. I. negyedéves gazdálkodását Szarvas Város
Önkormányzata pozitív maradvánnyal zárta. Sem működési, sem felhalmozási hitel
felvételére nem került sor. További költségtakarékos gazdálkodással kell elérni azt, hogy év
végéig még több megtakarítást sikerüljön elérni, biztosítva ezzel a fejlesztési forrásokat.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Népjóléti Bizottság, az
Ifjúsági és Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a napirendi pontot
és megállapította, hogy az első negyedév reális értékelése nehézségbe ütközik, de
megvizsgálva a többlet teljesítéseket és elmaradásokat megállapítható, hogy időarányosan a
számok megfelelő képet mutatnak és reményt keltőek az év további részére vonatkozóan.
Továbbra is az eddigi költségtakarékos gazdálkodást kell folytatni. A bizottság elfogadta és
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót.
Egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és az elhangzott
észrevételekkel támogatásra javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság szintén elfogadásra javasolta a
beszámolót.
Az I. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.

-7Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
326/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. I. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Beszámoló a Körös-szögi Nonprofit Kft. és a Tourinform Iroda 2009.
évi tevékenységéről, közhasznúsági jelentés elfogadása
Előadó: Hetényi István ügyvezető
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Hetényi István ügyvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Hetényi István ügyvezető: A Körös-szögi Nonprofit Kft. a 2009. évi költségvetést
teljesítette. A bevétel 3 mFt-al volt kevesebb. A közhasznú tevékenységek ráfordítása 11,3
mFt volt, az összes bevétel 39,7 mFt. Csökkenő jegybevétel mellett is 3,5 mFt-al tudták
növelni a haltelepítések értékét. Gyakorlatilag a bérleti szerződésben vállalt kötelezettséget
teljesítették. Minden évben 2-3-szorosával tudják növelni a telepítéseket a vállalthoz képest.
1,3 mFt-os a vállalkozási eredmény, a közhasznú eredmény viszont mínusz 1 mFt volt az
elmúlt évihez képest, ami mínusz 2 mFt volt. Így az adófizetési kötelezettség 20 eFt körül
van. A 2010. év tavaszi időszaka megkezdődött. A jelenlegi állás szerint mintegy 10 mFt
értékű halat sikerült eddig telepíteni. A tavaszi haltelepítést befejezték, következik majd a
nyári, illetve őszi haltelepítés. Reméli, hogy a jegybevételek fedezni tudják majd a
telepítéseket. A jelenlegi tervek szerint közel 18 mFt-os haltelepítési értéket sikerül elérni
amennyiben a jegybevételek megfelelően alakulnak.
A Tourinform Irodával kapcsolatban: jelentősebb árbevétel keletkezett, mivel a Tourinform
Iroda készítette el az új kiadványokat, így az árbevétele megemelkedett. Az önkormányzat
közel 4 mFt-al járul hozzá a Tourinform Iroda működéséhez. Ez az összeg most 10 mFt-ra
emelkedett. Nem mindig lehet kalkulálni a bevételeket előre, azok elég bizonytalanok. Van
amikor a reklám bevételek magasabbak, míg máskor az egyéb, más kiadványokból származó
bevétel több. A Tourinform Iroda vezetője a televízió előtt is beszámolt az elmúlt évi
tevékenységről.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
határozati javaslatokat támogatta, elfogadásra javasolta.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a napirendi
pontot. A bizottság jelenlévő 6 tagja 6 igen szavazattal elfogadta és elfogadásra javasolja
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„nullás” eredmény az elvárható.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta.
Földesi Zoltán képviselő: Elég nagy összegeket fordít a Kft. haltelepítésre, ugyanakkor 3,1
mFt-al csökkent a bevétel. Évek óta hangoztatják az idelátogatók, hogy csalódottak, fogy a
halállomány a vízből, ugyanakkor olvasható a Kft. erőfeszítése ez irányban. Mekkora a két
dolog között az ellentmondás? Kéri az ügyvezetőt ismertesse a Kft. intézkedéseit melyek az
ellentmondás kiküszöbölését szolgálják.
Hetényi István ügyvezető: Mindig problémát jelent a haltelepítések nagysága. A horgászok
számának növekedése miatt növekszik a holtág terhelése is. 1600-1800 főre tehető azok
száma akik egyesületi tagsággal bírnak. Tudvalévő, hogy csak egyesületi tagsággal bíró
személyek horgászhatnak. Most már két társadalmi halőr is tevékenykedik, így az ellenőrzés
rendszeres. A télen megtiltásra került a csónakos horgászat, mivel a holtágból a halak rablása
ebben az időszakban történt leginkább. A 2010. évben nagyobb szigorításokat már nem
tudnak foganatosítani. Minden horgász mellé nem lehet halőrt állítani, de az ellenőrzéseket
sűríteni fogják. A jövő év szempontjából kérésként megfogalmazódott, hogy november 1március 15-ig meg kell tiltani a horgászatot a holtágon halvédelmi szempontból. A jegyek árát
nem emelte a Kft., mivel csökken a kereslet, nem mindenki tudja megvásárolni az éves
18.000,-Ft-os engedélyt. A következő évben megpróbálják bevezetni az üdülési csekk
elfogadását, beváltását. Az önkormányzat 5 mFt-ot biztosított a tavaszi haltelepítésre ami már
10 mFt-nál tart. A tavasz folyamán megállapodás megkötésére került sor a HAKI-val és a
Körös Holtágért Alapítvánnyal a halállomány teljes felmérésére vonatkozóan. Reméli, hogy
ez megbízhatóbb képet ad majd a 150 hektár terület halellátottságáról. Az ívási időszak és a
haltelepítés tekintetében szigorítás várható.
Földesi Zoltán képviselő: Az üdülési csekkel kapcsolatos elképzelést támogatja. Lobbyzni
kell, hogy ne szüntessék meg ezt a formát, hiszen nagyon sokan használják az üdülési csekket
ami jóléti kiadásokat támogat. Örömmel hallja, hogy várhatóan további szigorítások kerülnek
bevezetésre. Amennyiben nem megfelelőek a jogszabályi hátterek a vízbázis, halállomány
kérdésében, akkor meg kell nézni hogy lehet-e valamilyen központi módosítást kérni. Ha
szükséges, állami eszközökkel is védeni kell a holtágat. A 18.000,-Ft-os éves díj nem kevés,
nem kellene csalódást okozni a becsületes horgászoknak, ezért mindent meg kell tenni a nem
megfelelően horgászókkal szemben.
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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 elfogadja a Körös-szögi Kft. 2009.
gazdasági évre vonatkozó mérlegjelentését és közhasznúsági jelentését. Megbízza az
ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Hetényi István ügyvezető igazgató.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
327/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Körös-szögi Kft. 2009. gazdasági évre vonatkozó mérlegjelentését és
közhasznúsági jelentését. Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2010. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Hetényi István ügyvezető igazgató
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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 megtárgyalta és tudomásul veszi a Körös-szögi Kft.
2010. évi üzleti tervét. Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról
gondoskodjon. Határidő: 2010. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Hetényi
István ügyvezető igazgató.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
328/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Körös-szögi Kft. 2010. évi üzleti tervét. Megbízza az ügyvezető
igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Hetényi István ügyvezető igazgató
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 3.) napirendi ponttal együttesen megtárgyalni a 4.)
sz. bejelentést mely szintén a Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. tevékenységével
kapcsolatos.
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tevékenységéről, közhasznúsági jelentés
Előadó: Babák Mihályné ügyvezető
4.) sz. bejelentés:

Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. elszámolása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Babák Mihályné ügyvezetőt a napirendi szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Babák Mihályné ügyvezető: A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. a negyedik üzleti
évéről szóló közhasznúsági jelentését elkészítette. A bevételeket 126,3 %-ra, a kiadásokat
126,5 %-ra teljesítették, melyből kitűnik, hogy az eredmény 387 eFt veszteséget mutat ami
0,2 %. Mind százalék arányban, mind összegszerűségben ez az eredmény kezelhető. Az üzleti
tervhez képest több mint 26% az eltérés mind a bevételi mind a kiadási oldalon mely három
tételből adódik össze. 2008-ban pályázott a Kft. egy fedett kerékpártárolóra melyre 7.018 eFt
vissza nem térítendő támogatást nyertek 2009-ben. Megjegyzendő, hogy a támogatási
szerződés februárban került aláírásra, az elszámolás decemberben megtörtént, a könyvelésben
rendben van. Nem úgy mint a 10.865 eFt amit a volt KISZ üdülő és a Polgármesteri Hivatal
üdülőjének felújítására kaptak – ennek elszámolási határideje 2010. március 31. Így
befejezetlen beruházásként szerepel a beszámolási időszakban. A harmadik tétel 17.625 eFt
jelentkezik a bevételi oldalon közcélú és közhasznú dolgozók foglalkoztatására kapott
támogatásként. Ez a kiadási oldalon a bér+járulék soron jelenik meg a tervhez képest
többletként. A 2009. év mozgalmas és változásokkal teli volt. A KEOP pályázat lebonyolítása
és elszámolása a teljes évet átfogta. Június 1-jén történt a két üdülő átadása. Jogszabályi
változás miatt a Kht-kat át kellett alakítani Kft-vé ami június 11-én történt a Cégbíróság
bejegyzése szerint. Július 1-jétől szintén törvényi változás miatt az Áfa kulcs 20%-ról 25%-ra
emelkedett. Szeptembertől a Fő téri iskola a Petőfi iskolában kezdte a tanítást, így ott kellett
az étkeztetést biztosítani. Év vége felé pályázott a Kft. a Kerékpárosbarát munkahely 2009
címre amit kimagaslóan el is nyert és megkapta az ezzel járó okmányokat és címhasználatra
jogosító dokumentumokat valamint 2 db kerékpárt. Decemberben nagyon nehéz döntést
kellett meghozni, mivel 9 határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott dolgozó
munkaviszonya nem került meghosszabbításra. A 2009. évi gazdálkodást meghatározta az
előző évi több mint 6 mFt-os veszteség. Az elmúlt évben kifizetésre kerültek a bérek,
járulékok, az élelem és közüzemi számlák. Ezen túl csak „levegőt vettek”. Mindezek ellenére
mégis némi veszteséggel zárta a Kft. az évet. Ismerve a konyha épületének és az elavult
berendezések állagát csak a szerencsének köszönhető, hogy nem volt rendkívüli javítási,
karbantartási kiadás mint az előző beszámolási időszakban ami a veszteséget okozta. A
létszámleépítésből adódó költségcsökkentést 2009-ben elmaradt javítási, karbantartási
munkálatokra illetve tartalékképzésre szeretné fordítani. Ezt a lépést nem lehetett volna
megtenni ha nem foglalkoztatnak közcélú dolgozókat. A közhasznúsági jelentésben a 2009. és
a 2010. januári állapot került összehasonlításra. A mai napon elmondható, hogy 34 főt
foglalkoztatnak. A negatív előjelű eredmény kimutatás ellenére elégedett az elmúlt évi
tevékenységgel. Ehhez az eredményhez a Kft. minden dolgozója hozzájárult amit ezúton is
megköszön.
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: 2009-ben döntés született arra vonatkozóan, hogy az
önkormányzati üdülő és a volt KISZ üdülő működtetését a képviselő-testület a
Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. részére átadja. Ehhez pénzösszeg is társult, összességében
14 mFt-ot kapott a Kft. azért, hogy az igen lepusztult önkormányzati üdülőt működtesse
illetve valamennyire felújítsa, továbbá a volt KISZ üdülőt is valamilyen formában működésre
alkalmassá tegye. A 14 mFt-al március 31-én elszámolt a Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.
A beszámolóból látható, hogy a Polgármesteri Hivatal üdülőjére 6.966 eFt-ot költött, a volt
KISZ üdülőre pedig közel 4 mFt-ot. A 14 mFt-ból majdnem 11 mFt volt a karbantartás és
felújítás költsége, nagyon kevés ment működésre.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat. A bizottság nagyra értékelte, hogy a 2009. évben az
érintésvédelmi problémák kiküszöbölésére irányuló költségeket nem számolva pozitív lett
volna az eredmény. Látszik, hogy az ügyvezető mindent megtett azért, hogy megfelelő
eredmény képződjön. A foglalkoztatás terén is jelentős lépéseket kellett megtenni amik néha
fájdalmasak. Összességében eredményes évet zárt a Kft. Bízik benne, hogy a 2010. év is
hasonló eredménnyel zárul.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság 7 jelenlévő tagja 7 igen szavazattal támogatta a határozati
javaslatokat. A mérlegből látható, hogy az előző évi 6 mFt-os veszteséghez képest jelentős a
megtakarítás.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Földesi Zoltán képviselő: A két létesítményt újjávarázsolták a kevés pénzből. Régi vágya
teljesült a képviselő-testületnek, hiszen bővültek a szálláshelyek és a kulturált szabadidő
eltöltés lehetőségei is.
Babák Mihályné ügyvezető: Nagyon sok munkát végeztek el a közcélú dolgozókkal.
Megköszöni a KOMÉP Kft. segítségét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2009. évi mérleg
elfogadására vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
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Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. 2009.
gazdasági évre vonatkozó mérlegjelentését és közhasznúsági jelentését. Megbízza az
ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg. Határidő: 2010. május 31.
Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Babák Mihályné ügyvezető igazgató”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
329/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. 2009. gazdasági évre vonatkozó
mérlegjelentését és közhasznúsági jelentését. Megbízza az ügyvezető igazgatót,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2010. május 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Babák Mihályné ügyvezető igazgató
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2010. évi üzleti tervre
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft.
2010. évi üzleti tervét. Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról
gondoskodjon. Határidő: 2010. december 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Babák
Mihályné ügyvezető igazgató”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
330/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi Gyermekélelmezési Kft. 2010. évi üzleti tervét.
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
2010. december 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Babák Mihályné ügyvezető igazgató
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határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete az előterjesztés szerint elfogadja a Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.
beszámolóját a 295/2009.(V.21.) számú határozatban biztosított támogatás felhasználásáról.
Határidő: 2010. május 31. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Jambrik Ramola pénzügyi
osztályvezető”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
331/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés szerint
elfogadja a Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. beszámolóját a 295/2009.(V.21.)
számú határozatban biztosított támogatás felhasználásáról.
Határidő:
2010. május 31.
Kiszely Mihály alpolgármester
Felelős:
Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Beszámoló a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány 2009. évi
tevékenységéről, közhasznúsági jelentés
Előadó: Csasztvan András kuratóriumi elnök
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Csasztvan András kuratóriumi elnököt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Csasztvan András kuratóriumi elnök: 2009-ben a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány
továbbvitte a rábízott szakfeladatokat. Többek között a Tessedik Táncegyüttes, a Szarvasi
Népdalkör működtetését, üzemeltetését, az alapítvány tulajdonában lévő ingatlan
működtetését valamint a nyári táboroztatás és a művészeti alapiskola néptáncoktatásának
segítését. A közalapítvány bevétele 3.542 eFt volt a 2009. évben. Ebből 2.395 eFt támogatás,
1.754 eFt pályázati pénz, a gazdasági társaságok támogatása 370 eFt, a magánszemélyek
adója 1%-ának felajánlása 271 eFt. Az alaptevékenységből származó bevétel, mely nagyrészt
a Tessedik Táncegyüttes művészeti tevékenységének bevétele 1.143 eFt. A teljes évi
pénzforgalom meghaladta az 5 mFt-ot aminek kb. 10%-át az alapítvány tulajdonában lévő
ingatlan működésére fordították. A kuratóriumi tagok egyike sem vett fel juttatást, még
útiköltség térítést sem. Néhány szarvasi fellépésen túl számtalan magyarországi illetve
külföldi fellépése volt a Tessedik Táncegyüttesnek. Legrangosabb a budapesti Operettszínház
Néptáncantológiája. Ott volt az együttes a karcagi birkapörkölt főző versenyen mint
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kárpátaljai népzenei tábor támogatása továbbra is megmaradt, emellett egy vajdasági
néptánctábort indítottak újra.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatta az előterjesztést és
elismerését fejezte ki a végzett munkáért.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány
2009. évre vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolóját.
Megbízza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges további intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2010. május 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Csasztvan András
kuratóriumi elnök”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
332/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány 2009. évre vonatkozó szakmai és
pénzügyi beszámolóját.
Megbízza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges további intézkedéseket tegye
meg.
Határidő:
2010. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Csasztvan András kuratóriumi elnök
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja az 5-6.) napirendi pontok, valamint ezt követően a
10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
6.) napirendi pont: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. I. negyedéves beszámolója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezetőt a napirendi pontok
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető: A Kft. a 2009. évi egyszerűsített mérlegbeszámolóját
elkészítette. A beszámoló szerepelt már a márciusi ülésen ahol a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság javaslata az volt, hogy ne zárja az évet a Kft. veszteséggel, ezért 6 mFt támogatást
hagyott jóvá a képviselő-testület. A mérleg annyiban különbözik a márciusban tárgyalttól,
hogy átvezetésre került a 6 mFt-os támogatás.
A 2010. évi I. negyedéves beszámolóval kapcsolatban: A terv a tényszámok ismeretében
készült, így a tényadatok szerepelnek a beszámolóban. Megtakarítás az energiában
jelentkezett.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, és a Népjóléti
Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és mindkét
határozati javaslatot támogatta.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2009. évi
mérlegbeszámolóra vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi
egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi tartalommal:
Eszköz-forrás oldal 57.291 eFt, Értékesítés nettó árbevétel 100.381 eFt, Adózás előtti
eredmény 735 eFt, Adófizetési kötelezettség 451 eFt, Mérleg szerinti eredmény 284 eFt,
Tőketartalék 38.950 eFt, Eredménytartalék - 33.425 eFt, Lekötött tartalék
160
eFt,
2009. évi eredmény 284 eFt
Utasítja az ügyvezetőt, hogy a mérleg beszámolót 2010. május 31-ig a Békés Megyei
Cégbírósághoz nyújtsa be és közzétételéről gondoskodjon.
Határidő: 2010. május 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Demeter László
ügyvezető.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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333/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját az alábbi
tartalommal:
Eszköz-forrás oldal
Értékesítés nettó árbevétel
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Mérleg szerinti eredmény
Tőketartalék
Eredménytartalék
Lekötött tartalék
2009. évi eredmény

57.291 eFt
100.381 eFt
735 eFt
451 eFt
284 eFt
38.950 eFt
- 33.425 eFt
160 eFt
284 eFt

Utasítja az ügyvezetőt, hogy a mérleg beszámolót 2010. május 31-ig a Békés
Megyei Cégbírósághoz nyújtsa be és közzétételéről gondoskodjon.
Határidő:
2010. május 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Demeter László ügyvezető
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2010. I. negyedéves
beszámolóra vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. I. negyedévi teljesítéséről szóló
beszámolóját elfogadja.
Határidő: Azonnal Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Demeter László ügyvezető”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
334/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. 2010. I. negyedévi teljesítéséről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
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Készfizető kezességvállalás meghosszabbítása a Szarvasi GyógyTermál Kft. folyószámla hiteléhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Gyógy-Termál Kft.-nek harmadik éve lenne 30 mFt
összegű folyószámla hitele. A mostani folyószámla hitele június 20-án lejár. A folyószámla
hitel meghosszabbításához kéri a képviselő-testület további készfizető kezességvállalását 1
évre, 2011. június 20-ig.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést. A pénzügyi osztály vezetőjével egyeztetett a bizottság egy dologról ami
később kerül beterjesztésre.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta
a határozati javaslatot.
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 Gyógy-Termál Kft. 30.000 eFt-os folyószámla
hitelének összegére és annak kamataira készfizető kezességet vállal.
Rendelkezésre tartás: 2010. 06.20.-2011.06.20.
Utasítja a polgármestert és a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetőjét a kezességvállalással
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. június 20. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Demeter László
ügyvezető, Jambrik Ramola osztályvezető”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
335/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Gyógy-Termál Kft. 30.000 eFt-os folyószámla hitelének összegére és annak
kamataira készfizető kezességet vállal.
Rendelkezésre tartás: 2010. 06.20.-2011.06.20.
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kezességvállalással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. június 20.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. tájékoztatója a belvízcsapadékvíz elvezető rendszer működéséről
Előadó: Pákozdi János ügyvezető
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Pákozdi János ügyvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető: A KOMÉP Kft. elkészítette tájékoztatóját a belvíz-csapadékvíz
elvezető rendszer működéséről. A bizottságok a tájékoztatót megtárgyalták. 2.360 eFt
előirányzat szerepel előirányzatként erre a feladatra. Ebből, 2,04 mFt-ot használtak fel, tehát
időarányos a felhasználás. Közcélú foglalkoztatás keretében 4,3 mFt értékű munkát végeztek
el.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
tájékoztatót és kérte kiegészíteni pénzügyi mutatókkal, költségelszámolással. Ezt a bizottsági
ülésen szóban pótolták. A kiadott anyagban már írásban is megtalálható. A bizottság
egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a KOMÉP Kft. tájékoztatóját a belvíz- és
csapadékvíz elvezető rendszerek működéséről.
Határidő: Azonnal. Felelős: Dr. Melis János jegyző, Pákozdi János ügyvezető”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
336/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a KOMÉP Kft. tájékoztatóját a belvíz- és csapadékvíz elvezető
rendszerek működéséről.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: Regionális Színház Nonprofit Kft. 2009-es szakmai és pénzügyi
beszámolója, 2010-es szakmai és pénzügyi tervek, közhasznúsági
beszámoló
Előadó: Csasztvan András
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Csasztvan Andrást a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Csasztvan András: A Regionális Színház Nonprofit Kft. 41.323 eFt bevételt produkált és
40.622 eFt kiadással zárta az évet, azaz 701 eFt nyereséggel. A 2008. évhez képest ez óriási
eredmény, hiszen akkor a törzstőkéhez is hozzá kellett nyúlni. A 2008. évi előadó művészeti
törvény értelmében szlovák színházi darabok létrehozására, azok tájolására, befogadó színházi
tevékenységre és más egyéb kulturális szolgáltatásra bontották a szakfeladatokat és a
könyvelés is ez alapján készült el. Így konkrét pénzügyi kimutatást lehet készíteni arról, hogy
az állami támogatás hogyan kerül felhasználásra. A korábbi években soha nem volt ennyi
előadás, 75 előadásra került sor, 9291 regisztrált nézővel zárták az évet. Ez a műfaji
bontásban megoszlik. A saját bemutatókon, előadásokon túl a befogadó színházi tevékenység
jelentős. Az irodalmi műsorokkal pedig hozzájárulnak a város rendezvényeihez, nemzeti
ünnepeihez. Pénzforgalom szempontjából a települési reklámfilm fesztivál jelentős
pénzforgalmat biztosított. A 2010. évi tervek elkészültek. Pályázattal kell megcélozni azt a
pénzösszeget ami a tevékenység feltételeit biztosítja. Két új előadást terveztek, melyből az
egyik már megvalósult. Szarvasi középiskolás tehetséges diákokkal szeretnének egy musicalt
megvalósítani. A tervezett 2010. évi pénzforgalom 46.232 eFt.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
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elfogadta a szakmai beszámolót, a közhasznúsági jelentést és a 2010. évre vonatkozó szakmai
és pénzügyi tervet. A bizottság jónak tartja, hogy a műsor szerkezet jó irányba változott. A
nehézségek ellenére szép eredménnyel zárt a Kft. A jövőben is hasonló szép eredményeket
vár a bizottság.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja mind az előző évi eredményről
szóló beszámolót, mind pedig a 2010. évi üzleti tervet. Az elmúlt évi negatív eredmény után
most pozitív a mérleg. A jó gazda szemével gazdálkodik a Kft., kiemelkedő teljesítményt
nyújtott az ügyvezető és a vezetés.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság nagyrabecsülését és
köszönetét fejezte ki a Kft. felé. A város kulturális életének nagy értéke a színház. A bizottság
egyhangúlag elfogadta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Regionális Színház Nonprofit Kft. 2009. évi
szakmai és pénzügyi beszámolóját és a közhasznúsági jelentését, továbbá elfogadja a 2010.
évre vonatkozó szakmai és pénzügyi tervét.
Felhívja az ügyvezetőt, hogy a 2009. évi beszámolóval összefüggő intézkedéseket tegye meg,
továbbá gondoskodjon a 2010. évi terv végrehajtásáról.
Határidő: Értelem szerint, Felelős:Babák Mihály polgármester, Szenes János ügyvezető”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
337/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Regionális Színház Nonprofit Kft. 2009. évi szakmai és pénzügyi beszámolóját
és a közhasznúsági jelentését, továbbá elfogadja a 2010. évre vonatkozó szakmai
és pénzügyi tervét.
Felhívja az ügyvezetőt, hogy a 2009. évi beszámolóval összefüggő intézkedéseket
tegye meg, továbbá gondoskodjon a 2010. évi terv végrehajtásáról.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Szenes János ügyvezető
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9.) napirendi pont: A Körös Volán Zrt. beszámolója valamint Szarvas Város
Önkormányzatának a 2009. évi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási
tevékenységről szóló összevont jelentése
Előadó: dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Gémes Tibor külföldön tartózkodik, így nem tud részt
venni a mai ülésen. Az írásos anyagot teljes körűen elkészítette. 2004. óta van szerződése
Szarvas Város Önkormányzatának a Körös Volánnal. A szerződés egyik pontja tartalmazza,
hogy minden évben be kell számolni a tevékenységéről. 2009-ben az önkormányzat 883 fő
részére vásárolta meg a bérletet ami nyugdíjas illetve diákbérlet. Ez összegében 7.306 eFt
amivel hozzájárult az önkormányzat a Volán működéséhez. A díjtételeket minden évben
megállapítja az önkormányzat. Csak az Áfa változás miatt volt szükség az áremelésre. Új
elem a 2.) sz. határozati javaslat. A törvény és az EU-s rendelet előírja, hogy az önkormányzat
honlapján meg kell, hogy jelenjen az összevont jelentés.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság mindkét határozati javaslatot
támogatta és elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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, a Körös Volán Zrt. Békéscsabán, 2010. április 30-án
keltezett, „Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között 2004.
december 20-án aláírt közszolgáltatási szerződés 2009. évi teljesítéséről” c. beszámolóját
megismerte, azt tudomásul veszi.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló tudomásul vételéről a Körös Volán Zrt-t írásban
tájékoztassa. Felelős: Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. május 31.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a Körös Volán Zrt.
Békéscsabán, 2010. április 30-án keltezett, „Beszámoló Szarvas Város
Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között 2004. december 20-án aláírt
közszolgáltatási szerződés 2009. évi teljesítéséről” c. beszámolóját megismerte, azt
tudomásul veszi.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló tudomásul vételéről a Körös Volán Zrt-t
írásban tájékoztassa.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. május 31.
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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 a 2009. évi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási
tevékenységről szóló összevont jelentést megismerte, azt elfogadta.
Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott jelentést a www.szarvas.hu honlapon tegye közzé.
Felelős: Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. május 31.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
339/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2009. évi autóbuszközlekedési közszolgáltatási tevékenységről szóló összevont jelentést megismerte,
azt elfogadta.
Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott jelentést a www.szarvas.hu honlapon tegye
közzé.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
2010. május 31.
Határidő:
Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből 9 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 10.) napirendi pont megtárgyalását.
10.) napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A gyermekvédelmi törvény előírja az önkormányzatok
számára, hogy a gyermekvédelemmel kapcsolatos feladataikat értékeljék minden év május 31éig. Ez a tevékenység többszereplős tevékenység. Középpontban csak és kizárólag a gyermek
lehet, a gyermek védelme, testi-szellemi fejlődésének biztosítása és az előforduló
veszélyeztetettség megszüntetése. Az előterjesztés részletesen tartalmazza kik, milyen
feladatokat látnak el. Az önkormányzat biztosítja a pénzbeli és természetbeni ellátások
pénzügyi forrását – 17.500 eFt-ot tesz saját költségvetéséből a központi forrás mellé. Az
önkormányzat intézményrendszere útján biztosítja a gyermekek védelmét, napközbeni
ellátását, étkeztetését és ellátja a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokhoz az
intézményrendszer működését. A hatóságokkal, civil szervezetekkel együttműködik az
önkormányzat. Külön támogatást biztosít az Ifjúsági és Sportbizottság útján. Mindenki teszi a
dolgát. Cél elsősorban a megelőzés, a prevenció. Nem elegendő ha a hatóságok tudják a
dolgukat, szükséges az, hogy a család is érezze felelősségét gyermeke nevelésében. Csak
együtt lehet eredményeket elérni. Felhívja a figyelmet az előterjesztés végén szereplő kínai
közmondásra – „Mindent a gyermekért”.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: „A gyermek élete olyan mint egy papírlap melyen minden arra járó
nyomot hagy.” Arra kell törekedni, hogy ezek a nyomok jók, a gyermek későbbi életében
használhatók legyenek. A városban nagyon sokan dolgoznak azért, hogy a gyermekek
megfelelő módon védve legyenek a negatív hatásoktól. A beszámoló érdemes arra, hogy a
sajtóban megjelenjen. Az anyag tartalmazza, hogy mennyi segítséget kapnak a gyermekek és
szüleik. Látható az is, hogy sok esetben mindezek ellenére nagyon nehéz sorsú gyermekek
vannak. A Családsegítő Központ dolgozói és a hivatal munkatársai azért küzdenek, hogy a
nehéz helyzetű gyermekeket felkutassák és segítséget nyújtsanak számukra. A Népjóléti
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag elfogadta a
beszámolót. A bizottság kiemelte a feladat fontosságát és azt, hogy az önkormányzat jelentős
támogatást biztosít.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
megállapította, hogy átfogó, részletes anyag készült. A bizottság köszönetét fejezi ki az anyag
elkészítésében résztvevő személyeknek.
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hogy a csökkenő lakosság létszám ellenére is az esetszám emelkedik. A Nagycsaládosok
Szarvasi Egyesülete kiemelt segítője az önkormányzatnak ebben a témában. Biztosítja az
önkormányzatot, hogy a továbbiakban is végzik ez irányú munkájukat.
Dr. Bagi László képviselő: Az étkezési pénzt meg kell emelni. Egy cola már 300,-Ft és 361,Ft-ból állítják elő az étkezést. Az önkormányzat amit tehet mindent megtesz a feladat
ellátásának segítése érdekében. Nagyon sok az olyan nehézsorsú gyermek aki csak az
iskolában tud étkezni.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Adott esetben a Művelődési és Oktatási Bizottságnak kell
javaslatot tenni erre vonatkozóan.
Lázár Zsolt képviselő: A polgármester úr által kiadott leiratból látható, hogy melyik
iskolában hányan tartoznak az étkezés térítéssel. Ez fontos problémákra világít rá. Akikkel
eddig problémák voltak, azok az ingyenes kategóriába kerültek. Előfordul, hogy vannak olyan
gyerekek akiknek a szülei nem tudják, vagy nem akarják befizetni az étkezés díját.
Szarvason megjelent az uzsora. Az áldozatok között sokan vannak akik a gyermeküktől
vonják el azt a pénzt amit az uzsora miatt meg kell fizetniük. Amikor valamilyen pénzügyi
segítséget biztosít az önkormányzat, akkor az oly módon történik megállapításra, hogy ne
készpénzben érkezzen a családhoz hanem az esetleges tartozás törlesztésére. Így próbálják
segíteni, hogy az adósság csapdában lévő szülők a kapott támogatást a gyermekekre fordítsák.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Kirendeltségéhez továbbítsa.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2010. május 31.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
340/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatala Békéscsabai Kirendeltségéhez továbbítsa.
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Határidő:

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

Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Szarvas város csatlakozása az európai Mobilitási Hét rendezvényéhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: Az Európai Unió környezetvédelmi biztosa
kezdeményezésére 2010. szeptember 16-22. között kerül megrendezésre az Európai
Mobilitási Hét rendezvény a „Közlekedj okosabban, élj egészségesebben!” téma jegyében. A
rendezvényhez az önkormányzat képviselő-testületének döntése alapján lehet csatlakozni.
Első feltétel az, hogy az Európai Mobilitási Hetet a „Közlekedj okosabban, élj
egészségesebben!” jelmondattal összhangban kell megszervezni. A második feltétel pedig
olyan maradandó intézkedések megtétele melynek hatására az utca egy részét tartósan át kell
adni a gyalogos vagy kerékpáros forgalom számára. A harmadik feltétel egy Európai
Autómentes Nap megszervezése, melynek helyszíne a Fő tér lenne. Tervezett programok:
előadás az egészséges életmódról, egészségfelmérés, véradás, kerékpáros verseny,
közlekedésbiztonsági felmérés, városi gyermekek kulturális bemutatója, egészségügyi
tanácsadás és kerékpáros túra. A rendezvény várható költsége 100.000,-Ft.
Dr. MolnárMihály képviselő: Kéri a gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Turisztikai Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Művelődési és
Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, jelenlévő
tagjai egyhangúlag támogatták és támogatásra javasolták az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
támogatta a határozati javaslatot. A rendezvény összes költsége szerepel az igazgatási
tevékenység költségei között.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatta a Mobilitási Hét
rendezvény megrendezését.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság sikeresnek ítélte az elmúlt évi
rendezvényt, így az előterjesztést egyhangúlag támogatta.
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az előterjesztést.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete csatlakozni kíván az Európai Mobilitási Héthez az Európai Mobilitási Hét
megszervezésének vállalásával.
Megbízza a Polgármestert a Karta aláírására.
A rendezvény költségfedezete max. 100.000,-Ft, a Polgármesteri Hivatal igazgatási
tevékenységében rendelkezésre áll. Felelős: Babák Mihály polgármester,
Dr. Melis János jegyző, Határidő: A karta továbbítására: 2010. június 30.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
341/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozni kíván az
Európai Mobilitási Héthez az Európai Mobilitási Hét megszervezésének
vállalásával.
Megbízza a Polgármestert a Karta aláírására.
A rendezvény költségfedezete max. 100.000,-Ft, a Polgármesteri Hivatal
igazgatási tevékenységében rendelkezésre áll.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A karta továbbítására: 2010. június 30.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének
munkaerő-gazdálkodása, osztályok, csoportok indítása 2010/2011-es
tanévben
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A 2010/2011-es tanév beiratkozásai
megtörténtek. Így a képviselő-testület a csoportok illetve osztályok kialakítására vonatkozóan
meg tudja hozni döntését. Az óvodába 47 fő iratkozott be, így 7 óvodai csoport indítható. Az
általános iskolába 20 gyermek iratkozott be, így egy első osztály indítását javasolja az
intézmény. Az alsó tagozaton több gyógypedagógiai ellátást igénylő gyermek van, így
javasolt lenne – a Közoktatási törvény pedig lehetőséget biztosít erre – összevont
gyógypedagógiai osztály indítása. Ennek kezdeményezését kéri az intézmény.
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tervezték. A pedagógus álláshelyeket tekintve látható, hogy a Fő téri általános iskolában az
osztály alakításokat figyelembe véve 1 pedagógus álláshely csökkentésére tenne javaslatot az
intézmény. A középiskolában a nyelvi előkészítő osztály kifutóban van, így ott két álláshely
csökkentésre lenne szükség. A határozati javaslatok ennek alapján készültek. Amennyiben a
gyógypedagógiai osztály indítását támogatja a képviselő-testület, abban az esetben az 5.), 6.),
7.) sz. határozati javaslatoknál az a.) pontok elfogadása szükséges.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Az 1-4. sz. határozati javaslatokat, valamint az 5/a, 6/a, 7/a. határozati javaslatok elfogadását
javasolja a bizottság. Az élet igazította így ezt a kérdést, a határozati javaslatok a bizottság
véleményét tükrözik.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Egyetértve a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményével az 1-4. sz., valamint az 5/a, 6/a,
7/a határozati javaslatokat javasolja elfogadásra.
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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, mint Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményének fenntartója, a beiratkozás eredményének ismeretében úgy dönt, hogy a
2010/2011-es tanévben az első évfolyamon egy osztály indítását engedélyezi.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Kohut Andrásné főigazgató. Határidő: értelem szerint”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
342/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója, a beiratkozás
eredményének ismeretében úgy dönt, hogy a 2010/2011-es tanévben az első
évfolyamon egy osztály indítását engedélyezi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményének fenntartója engedélyezi, hogy az általános iskola 1-4 évfolyamán összevont
gyógypedagógia osztály kerüljön indításra 2010/2011-es tanévtől.
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: értelem szerint”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
343/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója engedélyezi, hogy az
általános iskola 1-4 évfolyamán összevont gyógypedagógia osztály kerüljön
indításra 2010/2011-es tanévtől.
Felhatalmazza az intézmény vezetőjét a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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, mint Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményének fenntartója úgy dönt, hogy a 2010/2011-es tanévben a középiskolai
feladatellátásban a felvételi eljárás eredményének ismeretében kilenc (1 nyolc évfolyamos
gimnáziumi, 2 négy évfolyamos gimnáziumi, 3 szakközépiskolai és 3 szakiskolai) új osztály
indítását engedélyezi. Felelős: Babák Mihály polgármester, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: értelem szerint.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
344/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója úgy dönt, hogy a
2010/2011-es tanévben a középiskolai feladatellátásban a felvételi eljárás
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évfolyamos gimnáziumi, 3 szakközépiskolai és 3 szakiskolai) új osztály indítását
engedélyezi.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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, mint Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményének fenntartója úgy dönt, hogy a 2010/2011-es nevelési évben 7 óvodai csoport
indítását engedélyezi.
Továbbá dönt arról, hogy a közoktatási intézmény alap- és középfokú feladatellátásához a
2010/2011 tanévben 52 (16 általános iskolai, 36 középiskolai) osztály indítását engedélyezi. A
szakképző évfolyamok osztályainak számáról az augusztusi beiratkozást követően számol be
az intézmény.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a maximális létszámnál magasabb létszámú osztályok
tekintetében kérje meg az Oktatási Hivataltól az engedélyt.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a tényleges napközi és tanulószobai szolgáltatást
igénylő tanulólétszám ismeretében a 2010/2011-es tanévben indítható napközi és tanulószobai
csoportok számát nyújtsa be a Képviselő-testülethez jóváhagyásra.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Kohut Andrásné főigazgató. Határidő: értelem szerint”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
345/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója úgy dönt, hogy a
2010/2011-es nevelési évben 7 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Továbbá dönt arról, hogy a közoktatási intézmény alap- és középfokú
feladatellátásához a 2010/2011 tanévben 52 (16 általános iskolai, 36 középiskolai)
osztály indítását engedélyezi. A szakképző évfolyamok osztályainak számáról az
augusztusi beiratkozást követően számol be az intézmény.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a maximális létszámnál magasabb létszámú
osztályok tekintetében kérje meg az Oktatási Hivataltól az engedélyt.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a tényleges napközi és tanulószobai
szolgáltatást igénylő tanulólétszám ismeretében a 2010/2011-es tanévben
indítható napközi és tanulószobai csoportok számát nyújtsa be a Képviselőtestülethez jóváhagyásra.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
értelem szerint

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 5/a.) sz. határozati javaslat
ismertetésére
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 5/a.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézményében a feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében
szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetésére végleges álláshely megszüntetéssel járó
létszámcsökkentést rendel el 2010. július 1. napjától. Így az intézmény álláshelyeinek száma 3
álláshellyel csökken, ezzel a Szarvas Város Önkormányzatának 1/2010. (I.22.) számú 2010.
évi költségvetésről szóló rendeletében meghatározott 189,5 pedagógus álláshely 186,5
álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az álláshelycsökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: 2010. június 30., illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
346/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében a feladatellátás
racionálisabb megszervezése érdekében szükségtelenné vált foglalkoztatás
megszüntetésére végleges álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentést
rendel el 2010. július 1. napjától. Így az intézmény álláshelyeinek száma 3
álláshellyel csökken, ezzel a Szarvas Város Önkormányzatának 1/2010. (I.22.)
számú 2010. évi költségvetésről szóló rendeletében meghatározott 189,5
pedagógus álláshely 186,5 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
az álláshely-csökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
2010. június 30.,
Határidő:
illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása

- 31 Hetényi István képviselő távozik az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 6/a.) sz. határozati javaslat
ismertetésére
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 6/a.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a végleges álláshely megszüntetéssel
járó szükségtelenné vált foglalkoztatás miatti létszámcsökkentést eredményező döntése miatti
pénzügyi kötelezettségek teljesítésének megtérítésére 4/2010. (I. 26.) ÖM rendeletben
foglaltak alapján pályázatot nyújt be Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményében 3 fő közalkalmazott jogviszonyának 2010. július 1. napjától történő
megszüntetése miatti egyszeri költségvetési hozzájárulás biztosítására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: értelem szerint.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
347/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a végleges
álláshely megszüntetéssel járó szükségtelenné vált foglalkoztatás miatti
létszámcsökkentést eredményező döntése miatti pénzügyi kötelezettségek
teljesítésének megtérítésére 4/2010. (I. 26.) ÖM rendeletben foglaltak alapján
pályázatot nyújt be Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményében 3 fő közalkalmazott jogviszonyának 2010. július 1. napjától
történő megszüntetése miatti egyszeri költségvetési hozzájárulás biztosítására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 7/a.) sz. határozati javaslat
ismertetésére
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 7/a.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézményében a jelenlegi létszámcsökkentési döntéssel érintett 3 álláshely
véglegesen megszüntetésre kerül.
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álláshelyeken, a megüresedő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén kívüli
munkáltatónál,
a
létszámcsökkentéssel
érintett
álláshelyen
foglalkoztatottak
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására,
nincs lehetőség.
Felelős: Babák Mihály polgármester , Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: értelem szerint”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
348/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében a jelenlegi
létszámcsökkentési döntéssel érintett 3 álláshely véglegesen megszüntetésre kerül.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, a megüresedő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál, a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására, nincs lehetőség.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
értelem szerint
Határidő:
3.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és
intézményegységeinek elhelyezése
(Napirendről levéve)

4.) sz. bejelentés:

Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. elszámolása
(3. napirendet követően került megtárgyalásra)

Közgyűjteményi

Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

„Virágos Szarvasért” pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Intézménye
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Évek óta meghirdeti az önkormányzat ezt a pályázatot.
A KOMÉP Városgazdálkodási Kft. bonyolítja le. Három díj kerül átadásra, melynek pénzügyi
forrása a költségvetésben biztosított.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Hetényi István képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete pályázatot hirdet a mellékelt pályázati felhívásban szereplő tartalommal
„Virágos Szarvasért” címmel.
A pályázat lebonyolítását a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. biztosítja. A verseny
díjazottjai összesen 60.000,-Ft értékű vásárlási utalványban részesülnek, melynek pénzügyi
fedezetét Szarvas Város Önkormányzata a 2010. évi költségvetésében az igazgatás dologi
kiadásából biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket
tegye meg.
Határidő: 2010. május 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Pákozdi János ügyvezető igazgató”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen –10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
349/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
mellékelt pályázati felhívásban szereplő tartalommal „Virágos Szarvasért”
címmel.
A pályázat lebonyolítását a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. biztosítja.
A verseny díjazottjai összesen 60.000,-Ft értékű vásárlási utalványban
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évi költségvetésében az igazgatás dologi kiadásából biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2010. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

A Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó 2010. évi
rendes közgyűlésének napirendjei
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Békés Megyei Vízművek Zrt. május 29-én
tartja éves rendes közgyűlését melyre Szarvas Város Önkormányzata mint a részvények 4,46
%-ának tulajdonosa is meghívást kapott. Javasolja, hogy a közgyűlésen való részvétellel mely
a tanácskozási és döntéshozatali jogra is kiterjed, hatalmazza fel a képviselő-testület alternatív
módon Babák Mihály polgármestert, Besenczy Zoltán alpolgármestert, Kiszely Mihály
alpolgármestert és Dr. Melis János jegyzőt. Az előterjesztés a közgyűlés minden egyes
napirendi pontjával kapcsolatban tartalmaz határozati javaslatot, mely meghatározza, hogy a
közgyűlésen Szarvas Város Önkormányzatának képviselője „igen”, „nem”, vagy
„tartózkodás” szavazatot adjon le. A közgyűlésen tárgyalandó első napirendi pont a
Vízművek Igazgatóságának jelentése a Társaság 2009. évi üzleti tevékenységéről,
előterjesztés a Társaság 2009. évi mérlegéről és eredmény kimutatásáról és az adózott
eredmény felhasználásáról. A 2009. évi rendes közgyűlésen a 2009. évi üzleti terv
elfogadásakor Szarvas város képviselője nemmel szavazott, mert már akkor is ismert volt,
hogy az Árpád fürdő értékesítése a Zrt. részére veszteséget okoz majd. A Zrt. 2009-ben
297.197 eFt veszteséggel zárt. A 2009. év rendkívüli ráfordításai között szerepel az Árpád
fürdő értékesítése miatt elengedett követelés 240 mFt összegben. Ezen kívül 371.963 eFt
összeg az Árpád fürdő működtetési kötelezettségének átvállalása miatt. Mindezek alapján
javasolja, hogy az önkormányzat képviselője a 2009. évi üzleti tevékenységről szóló
igazgatósági jelentést (1. napirendet) ne fogadja el. Ugyanígy a 2009. év mérlegét és
eredmény kimutatását (4. napirend) se fogadja el, a felügyelő bizottság ezzel kapcsolatos
jelentésénél (2. napirend) pedig tartózkodjon. Mivel a Zrt. az előterjesztésekhez nem
mellékelte a részletes könyvvizsgálói jelentést, így véleményt arról az önkormányzat nem
tudott alkotni, ezért a 3.) napirend szavazásánál tartózkodást javasol. A közgyűlés 5.)
napirendi pontjaként szerepel az Igazgatóság előterjesztése a Társaság 2010. évi üzleti
tervéről, illetve a 2010. évi üzleti terv elfogadásáról szóló döntés. Az előterjesztésben
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a 2009. év tényadataiból kitűnik, hogy a Zrt. 90 napon túli kintlévősége 464.525 eFt. A
behajtás hatékonyabbá tételével a hitelfelvétel elkerülhető lenne, ezért a 2010. évi üzleti terv
nem támogatható. A közgyűlés 6.) napirendi pontja az igazgatósági tagok visszahívásáról és
új igazgatósági tagok megválasztásáról szól. A törvény megváltoztatta a köztulajdonban álló
gazdasági társaságok vezetői testületei létszámára vonatkozó szabályokat akként, hogy az
igazgatósági és felügyelő bizottsági tagok létszámát maximum 5 illetve 6 főben határozta
meg. Mindezek alapján szükségessé vált a Vízművek Zrt. 11 tagú igazgatósága és 15 tagú
felügyelő bizottsága létszámának csökkentése. A Társaság vezető testületeibe való delegálás
jogát az a szindikátusi szerződés rendezi amelyben Szarvas Város Önkormányzata nem
szerződő fél, így az önkormányzat képviselője ebben a tárgyban mindig tartózkodott a
szavazás során. Ez javasolt most is a 6.), 7.), 8.) napirendi pontok tárgyalásánál. A 9.)
napirendi pont összefügg Szarvas Város Önkormányzatával akként, hogy a képviselő-testület
2010. januárjában kezdeményezte a Vízművek tulajdonában álló Szarvas, Kossuth tér 2. szám
alatti ingatlan megvásárlását. Az igazgatóság a vételárat nettó 90 mFt-ban határozta meg és
kérte, hogy amennyiben ezt részvényben szeretné kiegyenlíteni az önkormányzat, úgy
döntsön a képviselő-testület abban a kérdésben, hogy a részvényeket egy másik tulajdonosra
vagy a Zrt-re ruházza át. A közgyűlés elé terjesztett határozati javaslat alapján az igazgatóság
lehetőséget kapna a részvények megszerzésére közgyűlési határozat nélkül amely az esetleges
adás-vételt egyszerűbbé tenné. Ezért javasolja, hogy a képviselő a közgyűlés 9.) napirendi
pontjánál „igen” szavazatot adjon le. A Zrt. jelenleg hatályos alapszabálya a közgyűlés
hatáskörébe utalja a társaság telephelyei valamint fiók telepei megváltoztatásának jogát.
Mivel a Zrt.-nél a közelmúltban szervezeti átalakulás történt, valamint egy aradi fióktelep
létrehozását is tervezik, a Gt. lehetőséget ad arra, hogy a közgyűlés felhatalmazásával a
társaság ügyvezetése a telephelyek valamint a fióktelepek vonatkozásában módosítsa a
létesítő okiratot. Javasolja ennek a felhatalmazásnak a támogatását. Az elmondottakkal
összefüggésben az alapító okirat módosításának támogatását, tehát a 10. és 11. napirendi
pontoknál „igen” szavazat leadását. A 12. közgyűlési napirend az igazgatóság elnöke, tagjai, a
felügyelő bizottság elnöke és tagjai díjazásának valamint a könyvvizsgáló megbízási díjának
megállapításáról szól. Ehhez a napirendi ponthoz nem érkezett írásos előterjesztés, így
véleményalkotásra nincs lehetőség, így „tartózkodás” szavazat leadása javasolt. A 13.
napirendi pont a Vízművek Zrt. és részvényesei között létrejött együttműködési szerződés
mellékletét képező önköltség számítási szabályzat módosítása. Mivel ez annak a szerződésnek
a melléklete amelyben Szarvas város nem szerződő fél, ebben a kérdésben „tartózkodás”
szavazat leadása indokolt. A 14. napirend: az önkormányzati tulajdonú közművagyonon a Zrt.
által az 1997. évet követően elvégzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák
eredményeként létrejött eszközök a társaság könyveiben bérelt eszközökön végzett
felújításként történt aktiválása az üzemeltetési szerződéssel ellentétes eljárás volt. A Zrt.
közgyűlése korábbi határozatával el is ismerte az önkormányzatok igényét a társaság
könyveiben nyilvántartott vízi közművagyon elemekre és felhatalmazta az igazgatóságot az
egyes önkormányzatokkal történő vagyonkiadási szerződés megkötésére, illetve a
vagyonkiadás lebonyolítására. A tulajdonos önkormányzatok 2010. március 31-ig kaptak
lehetőséget arra, hogy előterjesszék ezzel kapcsolatos nyilatkozataikat. Mivel az Áfa fizetési
kötelezettség nem tisztázott, ezzel kapcsolatban hatósági egyeztetések folynak, a határidő
kitolása indokolt 2011. március 31-ig, ezért javasolja „igen” szavazat leadását.
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Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság a határozati javaslatok többségét egy tartózkodás mellett elfogadta.
Az üzleti terv nem fogadható el. Annak idején amikor a közgyűlés megszavazta, elég jelentős
kárt okozott. Közel 600 mFt veszteség keletkezett az Árpád fürdő nem értékesítése miatt. A
gazdasági társaság ezt most hitelfelvétellel próbálja kompenzálni. Jelentősen megnőtt a
gazdasági társaság kintlévősége, mindamellett, hogy behajtási osztályt is fenntart. A
kintlévőségből látszik, hogy a 90 napon túli kintlévőségek száma nőtt jelentősen.
Hatékonyabban lehetne érvényesíteni a cég érdekeit a kintlévőségek behajtásánál. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság nem javasolja, hogy a vezérigazgató dönthessen a
fióktelepek megnyitásáról, bezárásáról, azok áthelyezéséről. Korábban már tapasztalható volt,
hogy pl. Szarvas esetében a központot áthelyezték Gyomaendrődre. A bizottság „tartózkodás”
szavazat leadását javasolja. Az alapszabály módosítás elfogadásánál szintén „tartózkodás”
szavazat leadását javasolja a bizottság. A 14. napirend a vagyon kiadásának kérdésével
foglalkozik. Évek óta húzódik ez a kérdés. A bizottság úgy javasolja elfogadni, hogy 2010.
december 31-i zárással kéri az önkormányzat meghatározni a kiadást, úgy, hogy 2011.
március 31-ig ténylegesen kiadásra kerüljön a vagyon. Bőven van idő 2010. december 31-ig
az Áfa kérdést tisztázni, ami még ennyi időt sem venne igénybe, ha normálisan utánajárnak.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság álláspontjához hasonlóan vélekedett. Hasonló indokok alapján került
megfogalmazásra a módosító javaslat.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményével egyetértett, annak megfelelően támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
módosító javaslata nem volt.
Felkéri dr. Melis János jegyzőt a közgyűlésen való képviseletre vonatkozó határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzata a
Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én de. 8 órakor (határozatképtelenség esetén 9
órakor) kezdődő 2010. évi rendes közgyűlésén való részvétellel meghatalmazza Babák
Mihály polgármestert és/vagy Besenczy Zoltán alpolgármestert és/vagy Kiszely Mihály
alpolgármestert és/vagy Dr. Melis János jegyzőt. E meghatalmazás a tanácskozási és
döntéshozatali jogra is kiterjed.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

- 37 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
350/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én
de. 8 órakor (határozatképtelenség esetén 9 órakor) kezdődő 2010. évi rendes
közgyűlésén való részvétellel meghatalmazza Babák Mihály polgármestert
és/vagy Besenczy Zoltán alpolgármestert és/vagy Kiszely Mihály alpolgármestert
és/vagy Dr. Melis János jegyzőt. E meghatalmazás a tanácskozási és
döntéshozatali jogra is kiterjed.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 1.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 1. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy az 1. napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
351/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 1. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy az 1.
napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

- 38 Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 2.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 2. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 2. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
352/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 2. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 2.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 3.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 3. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 3. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
353/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 3. napirendi

- 39 pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 3.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 4.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 4. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 4. napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
354/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 4. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 4.
napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 5.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 5. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy az 5. napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”

- 40 Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
355/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 5. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy az 5.
napirend szavazásánál „nem” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 6.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 6. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 6. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
356/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 6. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 6.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

- 41 Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 7.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 7. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 7. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
357/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 7. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 7.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 8.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 8. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 8. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester. Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
358/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 8. napirendi

- 42 pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 8.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a közgyűlés 9.) napirendjére
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 9. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 9. napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
359/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 9. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 9.
napirend szavazásánál „igen” szavazatot adjon le.
2010. május 29.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 10.) napirendre vonatkozó
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosító javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 10. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 10. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”

- 43 Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
360/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 10. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja meghatalmazott képviselőjét, hogy a 10.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 11.) napirendre vonatkozó
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság módosító
javaslatának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a módosító javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 11. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 11. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
361/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 11. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja meghatalmazott képviselőjét, hogy a 11.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

- 44 Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 12.) napirendre vonatkozó
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 12. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 12. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
362/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 12. napirendi
pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 12.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 13.) napirendre vonatkozó
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 13. napirendi pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott
képviselőjét, hogy a 13. napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
363/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 13. napirendi

- 45 pontját. A képviselő-testület utasítja a meghatalmazott képviselőjét, hogy a 13.
napirend szavazásánál „tartózkodás” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 14.) napirendre vonatkozó
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság,
valamint Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága által megfogalmazott módosított határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó
közgyűlésének 14. napirendi pontját. A képviselő-testület kéri, hogy a
Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatósága által előterjesztett határozati javaslat egészüljön ki
a következő rendelkezéssel: „A vagyonkiadás 2010. december 31-i fordulónappal történik.”.
A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy ezen módosított határozati javaslatot küldje meg
a Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságának. Amennyiben a közgyűlés elé a kiegészített
határozati javaslat kerül, a meghatalmazott képviselő „igen” szavazatot adjon le.
Határidő: 2010. május 29. Felelős: Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester, Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
364/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Békés
Megyei Vízművek Zrt. 2010. május 29-én tartandó közgyűlésének 14. napirendi
pontját. A képviselő-testület kéri, hogy a Békés Megyei Vízművek Zrt.
Igazgatósága által előterjesztett határozati javaslat egészüljön ki a következő
rendelkezéssel: „A vagyonkiadás 2010. december 31-i fordulónappal történik.”. A
képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy ezen módosított határozati javaslatot
küldje meg a Békés Megyei Vízművek Zrt. Igazgatóságának. Amennyiben a
közgyűlés elé a kiegészített határozati javaslat kerül, a meghatalmazott képviselő
„igen” szavazatot adjon le.
Határidő:
2010. május 29.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző

- 46 Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Regionális Hulladékkezelő Kft. társasági szerződése elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Közismert, hogy a Remondis Kft-nek a Gyomaendrődi
Hulladéklerakóra vonatkozó szerződése a bíróság ítélete alapján megszűnik. Minderre
tekintettel 2010. május 3-án az érintett 9 település polgármesterei és jegyzői tanácskoztak. A
Társasági szerződés került megvitatásra. A tervezet számos korrekcióra szorult. A
polgármester úr által képviselt javaslatok egyformán szolgálták a társtelepülések érdekeit
ugyanúgy mint Szarvas városét. Csárdaszálás jegyzője módosító indítvánnyal élt a Társasági
szerződéssel kapcsolatban. Az eredeti társasági szerződés igen tág teret adott arra, hogy más,
hasonló tevékenységet végző gazdasági társaságban tagságot szerezzen illetve vezető
beosztást vállaljon. Ez a rész teljes egészében törlésre került.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag elfogadta az előterjesztést mivel egyértelműen városérdeket szolgál.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A jelzett szakaszt a bizottság is sérelmezte kivételre javasolta. A IV.3. C.
pontban javasolta a bizottság szerepeltetni, hogy egyszerű szótöbbséggel 2/3-os vagy teljes
körű egyhangú szavazatra van szükség. A taggyűlés összehívásánál kérdéses volt az 1 óra
kivárása, elegendő a fél óra.
Dr. Melis János jegyző: Az x,y feltüntetésre kerül az egyszerű szótöbbségnél.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az 1 órához a Cégbíróság ragaszkodik.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500
Gyomaendrőd, külterület 0130/15 hrsz.) társasági szerződésének tervezetét és felhatalmazza a

- 47 polgármestert és a jegyzőt annak aláírására. Határidő: 2010. május 31. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
365/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Regionális Hulladékkezelő Kft. (5500 Gyomaendrőd, külterület 0130/15 hrsz.)
társasági szerződésének tervezetét és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt
annak aláírására.
Határidő:
2010. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

FB-tag jelölése a Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságába
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A társasági szerződés egyik eleme a társaság felügyelő
bizottságának létrehozása mely jogszabályi rendelkezések folytán 3 főből állhat. A
polgármester úr javaslatára az eredeti terv szerint Gyomaendrőd, Szarvas város és még valaki
alkotta volna a Felügyelő Bizottságot. Biztosítva valamennyi település beleszólását a
Felügyelő Bizottság létrehozásába, három csoportba került a 9 település. Három nagyobb
településhez 2-2 kisebb település tartozik. Szarvas városnak Csabacsűd és Örménykút
település jutott. Így együttesen van lehetőség Felügyelő Bizottsági tag megválasztására. A két
településsel történt előzetes egyeztetés alapján közös javaslat Pákozdi János személye. A két
társtelepülés képviselő-testülete már elfogadta Pákozdi János személyét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
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és támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Regionális Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságába – Csabacsűd és
Örménykút településekkel közösen – Pákozdi János (Tatabánya, 1958. augusztus 20. an.:
Béres Katalin) 5540 Szarvas, Petőfi u. 17. szám alatti lakost delegálja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat végrehajtásáról
gondoskodjanak.
Határidő: 2010. május 21. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
366/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális
Hulladékkezelő Kft. felügyelő bizottságába – Csabacsűd és Örménykút
településekkel közösen – Pákozdi János (Tatabánya, 1958. augusztus 20. an.:
Béres Katalin) 5540 Szarvas, Petőfi u. 17. szám alatti lakost delegálja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a határozat
végrehajtásáról gondoskodjanak.
2010. május 21.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Könyvvizsgálói szerződés módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Szarvas Város Önkormányzata Cséffai János úrral kötött
szerződést a könyvvizsgálói feladatok ellátására. Az alapszerződés szerint minden évben felül
kell vizsgálni a könyvvizsgálat díját, illetve meg kell hosszabbítani a következő év
könyvvizsgálatára a szerződést. Jelen esetben a módosítási javaslat 6%-os emelést tartalmaz.
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kerülne meghosszabbításra, illetve a 2010. évi zárszámadásig.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Felkéri dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a könyvvizsgáló díjazására vonatkozó szerződés módosítását jóváhagyja.
A könyvvizsgálói díjat 2010. év könyvvizsgálatáért 850.000,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.
Utasítja a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő: 2010. június 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Jambrik Ramola pénzügyi
osztályvezető.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
367/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgáló
díjazására vonatkozó szerződés módosítását jóváhagyja. A könyvvizsgálói díjat
2010. év könyvvizsgálatáért 850.000,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.
Utasítja a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
Határidő:
2010. június 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető
10.) sz. bejelentés:

Készfizető kezességvállalás meghosszabbítása a Szarvasi GyógyTermál Kft. folyószámla hiteléhez
(6. napirendi pontot követően került megtárgyalásra)

Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

A Regionális Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Technikai jellegű módosításról van szó. A Regionális
Színház Nonprofit Kft. alapító okiratában meg kell jeleníteni azokat a döntéseket melyeket a
képviselő-testület márciusban illetve áprilisban hozott. Nevezetesen az ügyvezető illetve a
felügyelő bizottsági tag személyéről. A határozati javaslatok 1. pontja a módosítás, a 2. pont
pedig a kiegészítés.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság szintén támogatta az előterjesztést.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzata
Képviselő - testülete a 241/2010. (III. 25.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja és
kiegészíti:
1.) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő - testülete 2010. április 1. napjától egy évi
időtartamra megbízza Szenes János 5540 Szarvas, Bajcsy-Zs. u. 15. szám alatti lakost, a
Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének betöltésével. Szenes
János az ügyvezetői tisztség ellátásáért – megbízási szerződés alapján – az alábbi
javadalmazásban részesül: bruttó 100. 000 Ft/hó.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a megbízással kapcsolatos dokumentumok
elkészítésére, egyúttal felhatalmazza polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés
aláírására.
Felelős:Babák Mihály polgármester Dr. Melis János jegyző. Határidő: azonnal
2.) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő - testülete a Regionális Színház Nonprofit Kft
alapító okiratának 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„13.1. A társaságot egy fő ügyvezető képviseli. A társaság 2010. április hó 01. napjától egy
évi időtartamra megválasztott ügyvezetője Szenes János / anyja neve: Szilágyi Katalin / 5540.
Szarvas, Bajcsy-Zs.u. 15. szám alatti lakos, aki önállóan, egyszemélyben képviseli a
társaságot és gyakorolja a munkáltatói jogokat.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert módosított alapító okirat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: azonnal.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
368/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő - testülete a 241/2010. (III. 25.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
1.) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő - testülete 2010. április 1. napjától
egy évi időtartamra megbízza Szenes János 5540 Szarvas, Bajcsy-Zs. u. 15. szám
alatti lakost, a Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói tisztségének
betöltésével. Szenes János az ügyvezetői tisztség ellátásáért – megbízási szerződés
alapján – az alábbi javadalmazásban részesül: bruttó 100. 000 Ft/hó.
A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt a megbízással kapcsolatos dokumentumok
elkészítésére, egyúttal felhatalmazza polgármestert és a jegyzőt a megbízási
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
azonnal
Határidő:
2.) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő - testülete a Regionális Színház
Nonprofit Kft alapító okiratának 13.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„13.1. A társaságot egy fő ügyvezető képviseli. A társaság 2010. április hó 01.
napjától egy évi időtartamra megválasztott ügyvezetője Szenes János / anyja
neve: Szilágyi Katalin / 5540. Szarvas, Bajcsy-Zs.u. 15. szám alatti lakos, aki
önállóan, egyszemélyben képviseli a társaságot és gyakorolja a munkáltatói
jogokat.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert módosított alapító okirat
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
azonnal
Határidő:
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzata Képviselő - testülete 289/2010.(IV. 22.) számú határozatát az alábbiak szerint
módosítja és kiegészíti:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 2. napjától, 2014.
május 21. napjáig, megválasztja Hódsági Ferenc Józsefné sz.: Keresztély Ágnes Éva
(születési, hely, idő: Újkígyós 1948. 12. 20., anyja neve: Jancsó Ida) 5540 Szarvas Kossuth L.
utca 11. szám alatti lakost a Regionális Színház Nonprofit Kft. felügyelő - bizottsági tagjának.
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80.000 Ft/év.
A Képviselő-testület utasítja a Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a
társaság felügyelő-bizottsági tagjának személyében bekövetkező változást a törvényes
határidőn belül jelentse be a cégbíróságnál.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: azonnal
2.) Szarvas Város Önkormányzata Képviselő - testülete a Regionális Színház Nonprofit Kft
alapító okiratának 14. 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14.1. A társaságnál öt tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő bizottság 2009.
május hó 21. napján öt évi időtartamra megválasztott tagjai:
Jambrik Ramola / anyja neve: Hegedűs Magdolna / 5561. Békésszentandrás, Zrínyi u.1. szám
alatti lakos,
Dr. Réthy Vilmosné született: Fehér Éva /anyja neve: Pápai Mária / 5540. Szarvas, Malom u.
3/1. szám alatti lakos,
Mótyán Tibor / anyja neve: Gráfik Mária / 5540. Szarvas, Zrínyi u. 23. szám alatti lakos,
Szigeti Erika / anyja neve: Sinkovicz Judit / 5540. Szarvas, Arany J.u. 5. szám alatti lakos,
A felügyelő bizottság 2010. május hó 02. napjától 2014. május hó 21. napjáig terjedő
időtartamra megválasztott tagja Hódsági Ferenc Józsefné / anyja neve: Jancsó Ida / 5540.
Szarvas, Kossuth u.11. szám alatti lakos.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert módosított alapító okirat aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: azonnal.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
369/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő - testülete 289/2010.(IV. 22.) számú
határozatát az alábbiak szerint módosítja és kiegészíti:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. május 2.
napjától, 2014. május 21. napjáig, megválasztja Hódsági Ferenc Józsefné sz.:
Keresztély Ágnes Éva (születési, hely, idő: Újkígyós 1948. 12. 20., anyja neve:
Jancsó Ida) 5540 Szarvas Kossuth L. utca 11. szám alatti lakost a Regionális
Színház Nonprofit Kft. felügyelő - bizottsági tagjának.
Hódsági Ferenc Józsefné, mint a felügyelő-bizottság tagjának tiszteletdíja:
80.000 Ft/év.
A Képviselő-testület utasítja a Regionális Színház Nonprofit Kft. ügyvezetőjét,
hogy a társaság felügyelő-bizottsági tagjának személyében bekövetkező változást
a törvényes határidőn belül jelentse be a cégbíróságnál.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
azonnal
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Nonprofit Kft alapító okiratának 14. 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:
„14.1. A társaságnál öt tagból álló felügyelő bizottság működik. A felügyelő
bizottság 2009. május hó 21. napján öt évi időtartamra megválasztott tagjai:
Jambrik Ramola / anyja neve: Hegedűs Magdolna / 5561. Békésszentandrás,
Zrínyi u.1. szám alatti lakos,
Dr. Réthy Vilmosné született: Fehér Éva /anyja neve: Pápai Mária / 5540.
Szarvas, Malom u. 3/1. szám alatti lakos,
Mótyán Tibor / anyja neve: Gráfik Mária / 5540. Szarvas, Zrínyi u. 23. szám
alatti lakos,
Szigeti Erika / anyja neve: Sinkovicz Judit / 5540. Szarvas, Arany J.u. 5. szám
alatti lakos,
A felügyelő bizottság 2010. május hó 02. napjától 2014. május hó 21. napjáig
terjedő időtartamra megválasztott tagja Hódsági Ferenc Józsefné / anyja neve:
Jancsó Ida / 5540. Szarvas, Kossuth u.11. szám alatti lakos.”
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert módosított alapító okirat
aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
azonnal
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri
okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hivatala

alapító

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: 2009. augusztusa óta a hivatal szakfeladatai bővültek.
Ezek felsorolását az előterjesztés tartalmazza. A határozati javaslat azért hosszú, mert a
Magyar Államkincstár így kéri.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatta az alapító okirat
módosítását.
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 Szarvas
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:

Város

„Az alapító okirat 14. pontjában a „Szakfeladatai” címszó alatti szövegrész az
alábbiak szerint változik:
Szakfeladatai:
360000
Víztermelés, - kezelés, - ellátás
370000
Szennyvíz gyűjtése tisztítása gyűjtése
381101
Települési hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített
begyűjtése, szállítása, átrakása
381102
Egyéb, nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása,
elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
381103
Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása,
átrakása
381104
Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése,
szállítása, átrakása
382101
Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382102
Egyéb veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
412000
Lakó és nem lakó épület építése
421100
Út, autópálya építése
429900
Egyéb m.n.s. építés
522110
Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
552001
Üdülői szálláshely szolgáltatás
581400
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
682001
Lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
682002
Nem lakóingatlan bérbeadása üzemeltetése
750000
Állat-egészségügyi ellátás
813000
Zöldterület-kezelés
841112
Önkormányzati jogalkotás
841114
Országgyűlési képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselő-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos, területi és területi kisebbségi önkormányzati
képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek
841117
Európa
parlamenti
képviselő-választáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
841127
Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841129
Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés
841169
M.n.s. egyéb kiegészítő szolgáltatások
841212
Oktatás központi igazgatása és szabályozása
841221
Egészségügy területi igazgatása és szabályozása
841402
Közvilágítás
841403
Város- és községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatás
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Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
841907
Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel
842421
Közterület rendjének fenntartása
842510
Tűz-, polgári- és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása
842541
Ár-, és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
856011
Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység
881011
Idősek nappali ellátása
882111
Rendszeres szociális segély
882112
Időskorúak járadéka
882113
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon
882114
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882115
Ápolási díj alanyi jogon
882116
Ápolási díj méltányossági alapon
882117
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás
882119
Óvodáztatási támogatás
882121
Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122
Átmeneti segély
882123
Temetési segély
882124
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882125
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
882129
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201
Adósságkezelési szolgáltatás
882202
Közgyógyellátás
882203
Köztemetés
889936
Gyermektartásdíj megelőlegezése
890301
Civil szervezetek működési támogatása
890302
Civil szervezetek program- és egyéb támogatása
900114
M.n.s. színházak tevékenysége
931102
Sportlétesítmény működtetése
931201
Versenysport-tevékenység és támogatása
931202
Utánpótlás-nevelési tevékenység támogatása
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
931301
Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931302
Fogyatékossággal élők szabadidősport- (rekreációs sport-)
tevékenysége és támogatása
960302
Köztemető-fenntartás és működtetés
960900
M.n.s. egyéb személyi szolgáltatások
A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt - az
előterjesztéshez mellékelt - alapító okiratot módosító okirat aláírására, valamint
arra, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az
egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat - a módosítást követő nyolc napon
belül, törzskönyvi bejegyzés céljából - megküldésre kerüljön a Magyar
Államkincstár Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére.
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Határidő:

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

Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

A „Szarvas, Deák Ferenc u. 5. számú társasház” megszüntetése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 595/2009. sz. határozata alapján kötött adásvételi szerződéssel tulajdonosa lett a
Szarvas, Deák F. u. 5. sz. alatti társasháznak. Az ingatlant a korábbi tulajdonosok Dr.
Jerkovics Sándor valamint a Szarvasi Szociális Otthonért Alapítvány 2010. április 21-én
birtokba is adták. Az érintett társasház 4 ingatlanrészből áll. Mivel Szarvas Város
Önkormányzata valamennyinek tulajdonosa lett és azokat egészben hasznosítja majd, a
továbbiakban nem szükséges a társasház fenntartása, ezért javasolja annak megszüntetését.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
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.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete mint a szarvasi 2123/A/1, 2123/A/2, 2123/B/1 és a 2123/C/1 ingatlanok
tulajdonosa úgy dönt, hogy a „Szarvas, Deák Ferenc u. 5. számú társasházat” megszünteti.
Megbízza a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos eljárást a Szarvasi Körzeti Földhivatalnál
folytassa le.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Azonnal”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a szarvasi 2123/A/1,
2123/A/2, 2123/B/1 és a 2123/C/1 ingatlanok tulajdonosa úgy dönt, hogy a
„Szarvas, Deák Ferenc u. 5. számú társasházat” megszünteti.
Megbízza a jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos eljárást a Szarvasi Körzeti
Földhivatalnál folytassa le.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Vendéglátó-ipari előkert létesítése közterületen
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Kun János előadót az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Kun János előadó: A Polgármesteri Hivatalhoz 3 db kérelem érkezett vendéglátó-ipari
előkert létesítésére. A benyújtott kérelmek megfelelnek az önkormányzat többször módosított
20/2003. rendeletében foglaltaknak melyek szabályozzák a közterület rendjét és annak díját.
Az eljárásban közreműködő főépítész és Szarvas Város Környezetvédő Egyesülete támogatta
a díjmentességet és a tulajdonosi hozzájárulás megadását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság nem tartotta fontosnak a 2 éves időtartam
szerepeltetését. Amennyiben az Ügyrendi Bizottság ragaszkodik hozzá, akkor benne lehet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság előterjesztés
szerint fogadta el a határozati javaslatot. A bizottság megítélése szerint az, hogy bár mikor
visszavonható az az önkormányzat részére nagyobb lehetőséget ad mint ha határidőhöz köti.
A közterület rendjébe illeszkedik, így támogatható.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a módosított határozati
javaslatokat támogatta.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság véleményével értett egyet, mely szerint határozatlan időre
kerülne megadásra az engedély. Amennyiben a rendeletben meghatározott feltételek nem
teljesülnek, azonnal meg lehet vonni ezt a jogot. A korlátozásnak nem látja értelmét a
bizottság. Ezek a kihelyezett egységek várhatóan csak a nyár folyamán fognak működni.
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engedély megadását, mivel úgy szól a rendelet, hogy határozott időtartamra kell. A
visszavonásig nem határozott időtartam. Az előterjesztésben is szerepel, hogy meghatározott
időtartamra szóló egyedi tulajdonosi hozzájárulás kell. Semmi akadálya nincs annak, hogy
amikor lejár akkor kérjék a meghosszabbítást és a képviselő-testület megadja.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A helyi rendelet értelmében az eljárási szabályok között
szerepel a szerződés megkötése mely tartalmi elemeit is tartalmazza a rendelet. Ez kimondja,
hogy a szerződést a KOMÉP Kft. határozott vagy határozatlan időre kötheti. A helyi rendelet
felhatalmazást ad arra, hogy határozott vagy határozatlan időre szóljon a szerződés
megkötése.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Most nem arról van szó, hogy a KOMÉP Kft. mennyi időre
kösse meg a szerződést, hanem arról, hogy a képviselő-testület mennyi időre adja meg az
engedélyt. Ez két külön dolog. Az önkormányzat egyedi hozzájárulása kell meghatározott
időre, ezt követően a KOMÉP Kft. megköti a szerződést ennek megfelelően.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. módosított határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti azt 1.) sz. módosított határozati javaslatot. „A Szarvasi
Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szarvasi UNITRANS Kft. (5540 Szarvas, Gárdonyi u.
40.sz.) kérelmét, amely a Szarvas, Béke u. 6.sz-ú ingatlan előtti közterületen vendéglátó-ipari
előkert létesítésére vonatkozott megismerte. A vendéglátó-ipari előkert kialakításához
tulajdonosi hozzájárulását 2012. december hó 31-ig megadja és a közterület-használatához a
fenti időpontig díjmentességet engedélyez.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a díjmentesség megadásához.
Határidő: 2010. május hó 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
372/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Szarvasi UNITRANS Kft. (5540
Szarvas, Gárdonyi u. 40.sz.) kérelmét, amely a Szarvas, Béke u. 6.sz-ú ingatlan
előtti közterületen vendéglátó-ipari előkert létesítésére vonatkozott megismerte.
A vendéglátó-ipari előkert kialakításához tulajdonosi hozzájárulását 2012.
december hó 31-ig megadja és a közterület-használatához a fenti időpontig
díjmentességet engedélyez.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a díjmentesség
megadásához.
2010. május hó 31.
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. módosított határozati javaslatot. „A Szarvasi
Önkormányzat Képviselő-testülete, Tímár Nándor (Szarvas, Vágóhíd u. 1/1.sz.) kérelmét,
amely a Szarvas, Arany J. u. 7/1.sz-ú ingatlan előtti közterületen vendéglátó-ipari előkert
létesítésére vonatkozott megismerte. A vendéglátó-ipari előkert kialakításához tulajdonosi
hozzájárulását 2012. december hó 31-ig megadja és a közterület-használatához a fenti
időpontig díjmentességet engedélyez.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a díjmentesség megadásához.
Határidő: 2010. május hó 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
373/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete, Tímár Nándor (Szarvas, Vágóhíd
u. 1/1.sz.) kérelmét, amely a Szarvas, Arany J. u. 7/1.sz-ú ingatlan előtti
közterületen vendéglátó-ipari előkert létesítésére vonatkozott megismerte. A
vendéglátó-ipari előkert kialakításához tulajdonosi hozzájárulását 2012.
december hó 31-ig megadja és a közterület-használatához a fenti időpontig
díjmentességet engedélyez.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a díjmentesség
megadásához.
2010. május hó 31.
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. módosított határozati
javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. módosított határozati javaslatot. „A Szarvasi
Önkormányzat Képviselő-testülete Szarvasi Cukrászda Kft. (Szarvas, Vasút u. 21.sz.)
kérelmét, amely a Szarvas, Szabadság u. 26.sz-ú ingatlan előtti közterületen vendéglátó-ipari
előkert létesítésére vonatkozott megismerte. A vendéglátó-ipari előkert kialakításához
tulajdonosi hozzájárulását 2012. december hó 31-ig megadja és a közterület-használatához a
fenti időpontig díjmentességet engedélyez.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a díjmentesség megadásához.
Határidő: 2010. május hó 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
374/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete Szarvasi Cukrászda Kft. (Szarvas,
Vasút u. 21.sz.) kérelmét, amely a Szarvas, Szabadság u. 26.sz-ú ingatlan előtti
közterületen vendéglátó-ipari előkert létesítésére vonatkozott megismerte. A
vendéglátó-ipari előkert kialakításához tulajdonosi hozzájárulását 2012.
december hó 31-ig megadja és a közterület-használatához a fenti időpontig
díjmentességet engedélyez.
Felhatalmazza a polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás és a díjmentesség
megadásához.
2010. május hó 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Molnár Mihály az Ügyrendi Bizottság elnöke

Dr. Molnár Mihály képviselő: A képviselő-testület előtt lévő anyagot az Ügyrendi Bizottság
állította össze. A rendelkezésre álló összeg került felosztásra. Kéri, hogy aki nem ért egyet a
javaslattal az azt is határozza meg, hogy kitől kerüljön elvonásra, mert a keret ki van merítve.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2010. évre a civil szervezetek támogatására megállapított keretösszegből
az alábbi szervezetek részére nyújt támogatást:
Körös-szögi Civil Fórum Egyesület 40.000,-Ft, Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú
Szervezet
40.000,-Ft,
Szarvasi
Aranykor
Nyugdíjas
Egyesület
40.000,-Ft,
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete 50.000,-Ft, Halászlakért Egyesület 20.000,-Ft,
Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre 30.000,-Ft, Szarvasi Nyugdíjas Klub 40.000,-Ft, Tessedik
Sámuel Kertbarát Kör 50.000,-Ft, Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete 30.000,-Ft, Szarvasi
Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete 20.000,-Ft, Civilek a Külterületért Egyesület 40.000,-Ft,
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szarvasi Csoportja 20.000,-Ft, SzarvasBékésszentandrási Körös-Holtág Hasznosító Egyesület 10.000,-Ft, Magyar Vöröskereszt
Békés m-i Szerv. Szarvasi Területi Szervezete 20.000,-Ft Összesen: 450.000.-Ft.
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31.”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
375/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. évre a civil szervezetek
támogatására megállapított keretösszegből az alábbi szervezetek részére nyújt
támogatást:
Körös-szögi Civil Fórum Egyesület
40.000,-Ft
Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet
40.000,-Ft
Szarvasi Aranykor Nyugdíjas Egyesület
40.000,-Ft
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete
50.000,-Ft
Halászlakért Egyesület
20.000,-Ft
Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre
30.000,-Ft
Szarvasi Nyugdíjas Klub
40.000,-Ft
Tessedik Sámuel Kertbarát Kör
50.000,-Ft
Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete
30.000,-Ft
Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete
20.000,-Ft
Civilek a Külterületért Egyesület
40.000,-Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szarvasi Csoportja
20.000,-Ft
Szarvas-Békésszentandrási Körös-Holtág Hasznosító Egyesület
10.000,-Ft
Magyar Vöröskereszt Békés m-i Szerv. Szarvasi Területi Szervezete
20.000,-Ft
Összesen:
450.000.-Ft
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
2010. december 31.

Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Támogatás a Ruzicskay György Közalapítvány részére (Toldi
rajzsorozat kiadása)
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Ruzicskay György Közalapítvány ebben az
évben megjelentette illetve újra kiadta azt a kötetet melyben Arany János: Toldi c. elbeszélő
költeményét Ruzicskay György 40 rajza illusztrálja. Az alapítvány önállóan nem tudja kiadni
a kötetet, ezért a kuratórium elnöke támogatásért fordult a képviselő-testülethez. A határozati
javaslat 50 eFt támogatást tartalmaz erre a célra.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
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határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, 50.000,- forinttal hozzájárul Arany János Toldi című elbeszélő
költeményének Ruzicskay György rajzaival illusztrált kiadásához a Ruzicskay György
Közalapítvány gondozásában.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
376/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 50.000,forinttal hozzájárul Arany János Toldi című elbeszélő költeményének Ruzicskay
György rajzaival illusztrált kiadásához a Ruzicskay György Közalapítvány
gondozásában.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Kábítószer Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek
biztosítására, valamint a drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák
megvalósításának előmozdítására kiírt pályázati felhívásra pályázat
benyújtása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Szociális és Munkaügyi Minisztérium
megbízásából az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. pályázatot hirdetett a
Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok működési feltételeinek biztosítására valamint a
drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására. A
meghirdetett 7 kategóriából az önkormányzat 1 kategóriában tud pályázni. E kategóriában az
az általános cél, hogy a kábítószerügyi Egyeztető Fórum egy multidiszciplinális csoporttá
váljon amely a területén működő minél több intézményt és közösséget bevon munkájába. A
pályázat benyújtásával egyidőben az önkormányzatnak nyilatkozni kell arról is, hogy a
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kapcsán többen jelezték, hogy részt vennének ennek a testületnek a munkájában. Erre
vonatkozóan nyilatkozatot is tettek. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagságról a képviselőtestületnek kell elfogadó határozatot hozni. A testület tagsága zárt, azt kiegészíteni csak a
tagok javaslatára a képviselő-testület határozatával lehet. A pályázható összeg legfeljebb 500
eFt. A támogatási forma vissza nem térítendő. A projekt teljes bekerülési költsége 500 eFt,
ebből a támogatás összege 450.000,-Ft, az önkormányzat által biztosított önrész összege pedig
50.000,-Ft.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és mindhárom
határozati javaslatot egyhangúlag támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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:
377/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESZA
Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Kábítószerügyi
Egyeztető Fórumok (KEF-ek) működési feltételeinek biztosítására, valamint a
drogprobléma kezelését célzó helyi stratégiák megvalósításának előmozdítására
kiírt pályázati felhívásra pályázatot nyújt be.
A pályázati cél megvalósításának teljes bekerülési költsége 500.000,-Ft, ebből a
pályázati támogatás összege 450.000,-Ft (90%), Szarvas Város Önkormányzata
által biztosított önrész összege 50.000,-Ft (10%), melyet Szarvas Város
Önkormányzata 2010. évi költségvetése terhére biztosít.
Felhatalmazza a Polgármestert, és a Jegyzőt a pályázat benyújtásával összefüggő
intézkedések megtételére.
Pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 25.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János Jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: 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:
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Szarvas Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy a
389/2004.(VIII.26.) határozatával létrehozott Szarvasi Kábítószerügyi Egyeztető
Fórumot a jövőben is működtetni kívánja.
Megbízza Kiszely Mihály alpolgármestert, a KEF elnökét, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
379/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Szarvasi
Kábítószerügyi Egyeztető Fórum az alábbi új tagokkal bővül:
Paluskáné Udvarhelyi Judit Szarvas Város aljegyzője Szarvas Város Polgármesteri
Hivatala (5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.)
Tusjak Tamás
Szarvasi Polgárőr Egyesület (5540 Szarvas, Vajda P. u. 41.)
Kohut Andrásné
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye
(5540 Szarvas, Kossuth u. 5-7.)
Bagaméri László
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató
Központ (5540 Szarvas, Kossuth u. 56-58.)
Dr. Kantiné Szín Mária
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás Humán Szolgáltató
Központ Védőnői és Iskolaegészségügyi Szakszolgálat (5540
Szarvas, Vasút u. 46-48.)
Dr. Skorka András
BARAKA EGYESÜLET
(5540 Szarvas, Zrínyi M. u. 43.)
Darida András
BARAKA EGYESÜLET
Budai Levente
Pavilon 2000 Kft. (5540 Szarvas, Fácán u. 33.)
Blaskó Péter
közterület felügyelő Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
Gombár Györgyné
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
(5540 Szarvas, Jókai u. 48.
Postacím: 5540 Szarvas, Krúdy Gy. 33/A.)
Medvegy Pálné
Szlovák Általános Iskola, Óvoda és Diákotthon (5540
Szarvas, Szabadság u. 29.)
Kis Gabriella
Középhalmi Misszió Közalapítvány
(5540 Szarvas, Tanya V. kk. 27.
Postacím: 5540 Szarvas, Gyóni G. u. 34.
Szabó Szilvia
Szenvedélybetegek Klubja (Ótemplomi Szeretet Szolgálat)
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a testület döntéséről.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Babák Mihály polgármester
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Szarvas, Vasút utca 78. szám alatti ingatlan értékesítése
Előterjesztő. Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Szarvas Város Önkormányzata a 2343/A/5. helyrajzi számú
Szarvas, Vasút u. 78. szám alatti ingatlan értékesítésére pályázatot írt ki. A pályázatokat 2010.
április 30-ig lehetett benyújtani. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta a
pályázatot és megállapította, hogy az egyetlen pályázat érvényes, mindenben megfelel a
pályázati kiírásnak. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy járuljon hozzá az ingatlan
értékesítéséhez Nagy Lajos részére bruttó 500 eFt. eladási áron.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatot,
érvényesnek minősítette. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra
javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
380/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
Önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2343/A/5. hrsz-ú,
természetben 5540 Szarvas, Vasút utca 78. szám alatti ingatlant bruttó 500.000,Ft, azaz ötszázezer forint áron értékesíti Nagy Lajos (Lakcíme: 5540 Szarvas,
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1982.07.28.) részére.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az adásvételi
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2010. július 31.
Határidő:
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Ruzicskay György Közalapítvány támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Ruzicskay György Közalapítvány támogatási
kérelemmel fordult az Ifjúsági és Sportbizottsághoz. Az alapítvány évente alkotótábort
szervez a Ruzicskay ház kertjében és kéri a képviselő-testület anyagi támogatását a
rendezvényhez. Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és támogatta a kérelmet. Az
alapítvány támogatásához szükséges a képviselő-testület döntése is.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
381/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Ruzicskay György Közalapítvány részére 10.000,-Ft támogatást biztosít –
rajzeszközök beszerzésének költségeire – megállapodás szerint.
A támogatás forrása az Egyéb kiadások Alap
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Dr. Molnár Mihály képviselő: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

A Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetséghez
tagként történő csatlakozás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Kulturális, művészeti együttműködés, egyéb konzultációs
kapcsolat a célja az alapszabályban megfogalmazottak szerint a szövetségnek, melynek a
határmenti országok területi helyi önkormányzatai a tagjai. A tagdíj 156.150,-Ft lenne egy
évre. Ennek megfelelően a 2010. évre csak ennek a fele, mivel június előtt nem tud
csatlakozni az önkormányzat.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
382/2010.(V.20.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közép-Európai
Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség céljaival egyetért és ezennel
kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a Szövetséghez tagként csatlakozik és
felhatalmazza a polgármestert a belépési nyilatkozat aláírására.
2.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség Alapszabályát
elfogadja.
3.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség 3 eurocentnek
megfelelő forint/lakos/év tagsági díj megfizetését vállalja. (2010. évben:
156.150,-Ft)
4.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri
Közép-Európai Önkormányzati és Területfejlesztési Szövetség működési
területén fekvő testvér-önkormányzatait a Szövetséghez való csatlakozásra.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Azonnal
Határidő:
Egyéb bejelentések:
Dr. Bagi László képviselő: A Béke utca és a Kossuth utca sarkán az emeletes háznál
megsüllyedt a járda, 2-3 idős ember már elesett. Kéri a KOMÉP Kft. intézkedjen a hiba
kijavításáról
Dr. Molnár Mihály képviselő: Felkéri dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülés előterjesztéseit.
- 1. sz. előterjesztés: Szent István Egyetemmel kapcsolatos ingatlanügyek
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- 3. sz. előterjesztés: A Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2009. évi mérlegének elfogadása
- 4. sz. előterjesztés: PLASTOLUS Ipari és Szolgáltató Kft. tulajdonát képező ingatlan
megvásárlása
- 5. sz. előterjesztés: Víg Imre és neje kérelme
- 6. sz. előterjesztés: Szarvas, Kossuth u. 48. és a Vasút u. 53. szám alatti építési telkek
értékesítése
- 7. sz. előterjesztés: „CONATA” Fém- és Faipari Építőipari szolgáltató GMK tulajdonát
képező ingatlan megvásárlása
- 8. sz. előterjesztés: Az Orosházi úti kerékpárút kivitelezőjének kiválasztása
- 9. sz. előterjesztés: „Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése
érdekében a történelmi Magyarország közepén, Szarvason” című nyertes pályázat kivitelező
kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárására beérkezett ajánlatok megtárgyalása
- 10. sz. előterjesztés: Szakorvosi rendelő orvostechnikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárása
Dr. Molnár Mihály képviselő: Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját.
Kmf.
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