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-2Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 15 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gombár Györgyné és Rejtő József képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni a
két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
képviselő-testület lejárt határidejű döntéseinek végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
Földesi Zoltán képviselő: A tájékoztatóban szerepel, hogy az elmúlt napokban közbiztonsági
munkamegbeszélésre került sor az érintett szervekkel. Az Országgyűlés elfogadta azt a
törvényt ami a közszolgálatban dolgozók védelmét szolgálja. Szarvas város ezen a területen
igen sok gonddal küzd. Nem a statisztika rossz. A lakosságot rendkívül sok dolog irritálja.
Helyénvaló, hogy a város vezetése tűzzel-vassal érvényt kíván szerezni a törvénynek,
biztosítani akarja a rendet. A minap a város egyik oktatási intézményének vezetőjét és
helyettesét érte atrocitás. A hivatal dolgozóival szemben is történt ilyen cselekmény. Három
évig terjedő szabadságvesztéssel lehet sújtani aki ilyet csinál. Szarvas városban és annak
intézményeiben is érvényt kell szerezni a törvénynek. A rendőrség példásan járt el az utóbbi
esetnél, hiszen elfogta az elkövetőt és eljárást indított az illetővel szemben. Nem lehet tűrni,
hogy a városban jogellenes dolgok forduljanak elő. A gyerekeknek mindent megad a város.
Az eset abban az épületben történt amit a város most újított fel 554 mFt-ért amiből 27 millió
forintot kellett önerőként biztosítani. Tűrhetetlen a városban minden törvény ellenes
magatartás. A többség nem fogja tűrni, hogy néhány renitens bár milyen módon megzavarja a
nyugalmat, a közrendet. A város vezetése nagyon sok mindent próbált tenni a maga
eszközeivel ez ügyben. Az intézmények dolgozóit, munkatársait meg kell védeni és a
renitensekkel szemben a legszigorúbban kell eljárni. A városban békében kellene tovább élni,
együtt kell működni. Az elmúlt időszakban elért eredményekkel büszkélkedni lehet. Nem
lehet viszont tűrni, hogy bár ki megzavarja a közrendet, megkárosítsa a szomszédját, betörjön
a közintézményekbe az erőszak.
Babák Mihály polgármester: Az eset a Művelődési és Oktatási Bizottságot érzékenyen
érintette, hiszen szándékaikkal ellentétes, hogy valaki a közoktatás rendjét, fegyelmét, az
iskola nyugalmát zavarja a szülők részéről. Kéri a főigazgató asszonyt és a rendőrség
képviselőjét, hogy adjanak tájékoztatást az ügy kimeneteléről. Minden nemű iskolai
rendbontást a legmesszebb menőkig féken kell tartani, meg kell szüntetni. Az iskolában
békének is rendnek kell lenni.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt Szarvas Város Barátainak Köre levelének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a levelet (mellékelve).
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
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eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 15 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A jelentést az Ügyrendi Bizottság áttekintette, észrevétele
nincs.
Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a jelentéssel
kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
538/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A kistérségi társulás része a város önkormányzatának, hiszen a
feladat tulajdonosa az önkormányzat. A tájékoztató anyagba becsatolásra került az az anyag
ami a 2004-2010. közötti időszakra vonatkozóan ad számot a kistérségi társulás munkájáról.
A kistérség éves költségvetése 740 mFt. A szociális ágazatban 99 fő, a gazdasági
szervezetben 12 fő, a Humán Szolgáltató Központban 48 fő végzi a munkát.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi pont kiegészítésének
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pontok az alábbi előterjesztésekkel
egészülnek ki:
Pótanyagban került kiadásra:
8. sz. napirend: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendelete Szarvas Város helyi építészeti örökségének védelméről szóló
35/2009.(XI.20.) rendelet módosításáról
15. sz. bejelentés: Képviselő-testületi határozatok visszavonása
16. sz. bejelentés: A közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
17. sz. bejelentés: A DAOP-1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése inkubátorház
építésével” című pályázat kiviteli terveinek módosítása
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19. sz. bejelentés: A „Szarvas Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című
pályázatra vonatkozó tervek elfogadása
20. sz. bejelentés: „Szarvas kistérségi székhely városközpontjának integrált fejlesztése” –
konzorciumi megállapodás a Békés Megyei Bírósággal
21. sz. bejelentés: Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületének támogatási
kérelme
22. sz. bejelentés: Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választása
23. sz. bejelentés: Készfizető kezességvállalás a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Ravatalozó építéshez kapcsolódó hitelfelvételéhez
6. sz. zárt ülés: Szarvas, Petőfi utca 10. szám alatti társasházi ingatlanon felépített garázsok
ügye
Kiosztott anyagként került kiadásra:
24. sz. bejelentés: A DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0009 azonosító számú projekthez kapcsolódó
közműkiváltásokra vonatkozó tervezői árajánlatok elfogadása, illetve a Városkapu és
Zenepavilon terveinek elkészítésére vonatkozó tervezői ajánlat elfogadása
25. sz. bejelentés: A DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0009 azonosító számú „Szarvasi kistérségi
székhely központjának integrált fejlesztése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési eljárás
teljes körű lebonyolítása
7. sz. zárt ülés: Szarvasi Rendőrkapitányság kérelme lakásügyben
8. sz. zárt ülés: Szakorvosi rendelő informatikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárása
9. sz. zárt ülés: „Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése az
esélyegyenlőség biztosításának érdekében” című pályázathoz kapcsolódó kivitelező
kiválasztására vonatkozó Ajánlattételi felhívás megtárgyalása
10. sz. zárt ülés: Kivitelezők ajánlása a Körös-szögi Kistérség részére
11.) sz. zárt ülés: „Szarvas mélyépítési beruházások munkanemeinek megvalósítása
érdekében keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás lebonyolítása” kivitelezőjének
kiválasztására irányuló ajánlati felhívásának tárgyalása
12.) sz. zárt ülés: Szakorvosi rendelő építési (vállalkozási) szerződésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárása
13.) sz. zárt ülés: Földgázellátó szolgáltató kiválasztása
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítésekkel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 15 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(I.22.) rendelet
módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2008.(VII.24.)
rendeletével és a 23/2009.(VIII.28.) rendeletével módosított 19/2006.(V.19.)
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. Beszámoló a Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap működéséről
Előadó: Tatai László felelős szerkesztő
4. Vajda Péter Intézmény beszámolója az intézményt támogató Alapítványokról
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató
5. Vajda Péter Intézmény beszámolója pályázatok bemutatásáról
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató
6. Beszámoló az út-híd-járda üzemeltetéséről és fenntartásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
7. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója az önkormányzati
tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről és a lakbérek felülvizsgálatáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető-igazgató
8. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendelete Szarvas Város helyi építészeti örökségének védelméről
szóló 35/2009(XI.20.) rendelet módosításáról
9. Bejelentések
- A Körös Volán Zrt. kezdeményezése a helyi autóbusz közlekedés
menetrendjében tervezett módosítására
- Vajda Péter Intézmény kérelme álláshely átcsoportosításra
- Maximális létszámtól eltérő csoportok, osztályok létszámának
engedélyezése
- Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó Mű tulajdonjogának rendezése
- 141/2009.(III.19.) és 81/2010.(II.5.) számú határozatok visszavonása
- Energetikai pályázatok benyújtásához szükséges felmérések
- Az ÁFA növekedése által érintett hulladéklerakó költségvetésének
módosítása
- Szarvasi Általános Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme
- Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti („Kis Árpád”) üzlethelyiség
bérletének ismételt pályázati kiírása
- „Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi út – Semmelweis I. u. között) burkolatmegerősítése, felújítása” c. projekt ivóvíz rekonstrukciós munkáiról szóló
képviselő-testületi határozat visszavonása
- „Szarvas Város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés VI. ütem” c.
beruházáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyes szintű
tervdokumentáció és ajánlatkérési műszaki tervdokumentáció tárgyalása
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„Szarvasi kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című
projekthez kapcsolódó külső projektmenedzsment
Szarvas Város Önkormányzata Közbeszerzési Szabályzatának módosítása
A Szarvasi Általános Művelődési Központ jogi személyiségű szervezeti
egységének megszüntetése
Képviselő-testületi határozatok visszavonása
A közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
A DAOP-1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése inkubátorház
építésével” című pályázat kiviteli terveinek módosítása
Az Inkubátorház bérleti díjának csökkentése
A „Szarvas Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című
pályázatra vonatkozó tervek elfogadása
„Szarvas kistérségi székhely városközpontjának integrált fejlesztése” –
konzorciumi megállapodás a Békés Megyei Bírósággal
Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületének támogatási
kérelme
Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választása
Készfizető kezességvállalás a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Ravatalozó építéshez kapcsolódó hitelfelvételéhez
A DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0009 azonosító számú projekthez
kapcsolódó közműkiváltásokra vonatkozó tervezői árajánlatok elfogadása,
illetve a Városkapu és Zenepavilon terveinek elkészítésére vonatkozó
tervezői ajánlat elfogadása
A DAOP-5.1.2/A-09-1f-2010-0009 azonosító számú „Szarvasi kistérségi
székhely központjának integrált fejlesztése” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása

Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendelete a 2010. évi költségvetésről szóló
1/2010.(I.22.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr.Melis János jegyző: A rendelet módosítását a 8. számú melléklet alapján egészíti ki.
A rendelet-módosítás a költségvetés főösszegét 8.081.997 eFt-ban határozza meg. Az
emelkedés összege 846.149 eFt. Az emelkedésből 62% kapcsolódik beruházásokhoz.
Néhány nagyobb nagyságrendű bevételi sor: A költségvetési támogatás összességében
218.722 eFt-al nőtt, ebből jelentős az egyes jövedelempótló támogatások emelkedésének
94.308 eFt-os összege, továbbá a központosított előirányzatok 137.316 eFt-al emelkedtek.
Ezeken a sorokon szerepelnek az önerő kiváltásra az EU önerő alapból nyert támogatások: az
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1-es üteménél 66 millió Ft, és az Orosházi kerékpárútnál több mint 6 millió Ft ez az összeg.
Kiemelendő még a felhalmozási és tőkejellegű bevételek növekedése, mely összességében
438.241 eFt. Ezen összegben szerepel az Inkubátorház építéséhez kapott 116.861 eFt összegű
támogatás, továbbá a Belterületi utak 1-es üteméhez beérkezett 184.585 eFt összegű
támogatás.
A bevételekkel párhuzamosan a kiadási előirányzatok is az előírások szerint rendezésre
kerültek.
A fejlesztési tartalékok részletezését a 14/a melléklet tartalmazza. Ezen túl betervezésre került
működési célú tartalék is, mely összegszerűen 61.465 eFt. Ennek részletezését tartalmazza a
rendelet-tervezet 14/b számú melléklete. Ezen mellékletből látható, hogy milyen
megtakarítások képződtek ez idáig annak a programnak az eredményeként, melynek
segítségével igyekszik a város feltárni belső tartalékait.
A beruházások forrásaként továbbra is rendelkezésre áll mind a két kötvény teljes összege,
mely 2 milliárd forint. Ezen túl sikerült még 400 millió Ft többletbevételt is megtakarítani.
Ezen összegek betétben állnak rendelkezésre.
Babák Mihály polgármester: A költségvetés évente több alkalommal kerül módosításra.
Senki nem térhet el a képviselő-testület döntése nélkül a költségvetéstől. A város
költségvetése azért módosul évente több alkalommal, mert az élet változik és különböző
forrásokra van lehetőség. A város költségvetésének bevétele és kiadása egyensúlyban van,
nincs működési hiány és nem vett fel erre semmilyen hitelt. A város költségvetése hiányos a
fejlesztési források önerejében. Erre 2 milliárd forint hitelt vett fel a város amelynek
kötelezettség vállalásáról pontos nyilvántartás van. Jellemző, hogy a bevételek általában
csökkennek. Az állami normatívák 2010-ben is csökkentek. A működési kiadásokra jellemző
a növekedés. A város működési költségvetése ellentmondásos, mivel a bevételek csökkennek
és a működési kiadások növekszenek. A fejlesztési bevételekkel együtt a kiadások is nőnek.
Az önerő tekintetében növekszik a hiány, amelynek „másik lába” a kibocsátott kötvény. A
bevételek is csökkentek, hiszen a képviselő-testület tudatosan döntött a helyi adóbevételek
(680 mFt) csökkentéséről. 80 mFt adóbevételről lemondott a város, mivel adókedvezményt
biztosított a gazdaság élénkítése, a munkahelyek megtartása érdekében.
A 4 éves beszámolóban lévő táblázat adatai napról napra változnak a közbeszerzés ajánlatai, a
felmerülő többletköltségek és a nyertes, valamint elutasított pályázatok kapcsán. 2 milliárd
400 millió forint betétje van a városnak ami kamatozik. A pénzellátás biztosított. A város
minden kötelező fizetési kötelezettségének határidőben eleget tesz. A bankszámla egyenlege a
mai napon 205 mFt. Kivitelezői körökben terjed, hogy a város nem fizet időben. Ha a
szolgáltatást pontosan, határidőre, hibamentesen megkapja a város akkor pontosan fizet. Ha a
szolgáltatás nem jó és nem határidőre történik, akkor nem fizet. Ha valaki hiányosan
szolgáltat, akkor amíg a hiányosságot nem pótolja addig nem fizet a város. A városnak nincs
működési és folyószámla hitele. Az elért eredmény a közös, racionális munkának köszönhető.
Mindenki teszi a dolgát. A képviselők tudják, hogy hol, milyen gazdálkodási nehézség van,
hol kell többet szánni bizonyos kérdésekre. A 2010. évi költségvetésre jellemző, hogy az
állami normatívák csökkennek. A helyi adóbevételt a működési hiányosságok
megszüntetésére fordítja a város. Évente 200-250 mFt hiteltörlesztés lehetséges. Az árfolyam
kockázat kompenzálására fordítható pénzeszköz külön számlán került elkülönítésre. Az
önkormányzati
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Nyilvánvaló, hogy a legtöbbet (100 mFt) a szociális ügyekre fordítja a város. Az a baj, hogy
ennek változó az állami támogatása – általában csökkenő. Sokszor elhangzik, hogy egy-egy
dologra többet kellene költeni. Ez igaz, de meg kell mondani azt is, hogy melyik sorból
kerüljön elvonásra. Az egyenlegnek meg kell lenni, a bevételnél nem lehet több a kiadás.
Kéri a könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: A rendelet módosítást áttekintette, véleménye írásban
becsatolásra került. Javasolja a rendelet módosítás elfogadását. Év végére sokkal nagyobb
volumenű költségvetési rendelet módosítást jósol.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a
Turisztikai Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a rendelet
módosítást. Jelen voltak az intézmények vezetői, gazdasági vezetői valamint a könyvvizsgáló.
Elkövetkezett az a rendelet módosítás amikor 8 milliárdos költségvetést lépett túl a város. Ez
komoly odafigyelést igényelt egész évben és a következő időszakban is mind az intézmények
vezetőitől, gazdaságvezetőitől mind a hivatal pénzügyi osztályától. A 8 milliárdos
költségvetésben nem kis hányadot képviselnek a működési bevételek és kiadások és igen nagy
hányadot jelentenek a felhalmozási kiadások is. Kezelni kell azt a 2 milliárd forintos kötvényt
is amit felvett az önkormányzat. A kötvényt kizárólag csak felhalmozási kiadásokra és azok
önerejére fordíthatja Szarvas város. A rendelet módosításból látható, hogy ezen kötvény érték
kétszeresen van meg, mivel a lekötött pénzeszközökben is szerepel és a fejlesztések kifizetése
is megtörtént. A jelenlegi gazdasági viszonyok között nagyon oda kell figyelni az árfolyam
kockázatok alakulására. A kockázatkezelési szabályzat elkészítésekor megnyitásra került egy
számla ahol a kockázatkezelés összege került rezerválásra. Ez közel 84 millió forint, ami
rendelkezésre áll. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság nyugodt szívvel adja át a stafétát a
következő képviselő-testületnek, mert az árfolyammozgás nem befolyásolja a kötvény
törlesztését. Az erre elkülönített összeg sem működési kiadásra sem fejlesztésre nem
fordítható, kizárólag az árfolyamveszteségek esetleges finanszírozására szolgál. Ez a város
gazdálkodásában komoly biztonságot jelent. Az időközben értékesített vagyontárgyak
bevételeit is külön számlán kezelik. A működési és fejlesztési kiadások nem keverednek,
minden egyes téma külön kezelendő. A 8. sz. mellékletből látható, hogy kb. 2,5 milliárd forint
fejlesztési kiadás valósul meg ebben az évben. A 13. sz. melléklet szól arról, hogy a bevételek
és kiadások egyensúlyában hogyan szerepelnek az intézmények, azaz a normatív támogatáson
felül milyen nagyságrendű támogatást nyújt a város az intézményeknek. A Vajda Péter
Intézményegységnél a normatíván felül 15%-os támogatást nyújt a város. Voltak időszakok
amikor ez 27-35 % is volt. A 15%-os támogatás nem azt jelenti, hogy nem kapnak meg
minden szükséges pénzeszközt a működésükhöz. Megkapnak, hiszen a költségvetés ennek
megfelelően készül el, az intézmény vezetője és gazdasági vezetője azzal egyetért. Tudomásul
veszik azt, hogy csak azokra a kiadásokra biztosít forrást a képviselő-testület melyek
kötelezőek, de a működésüket egyáltalán nem befolyásolja negatív irányba. Az elmúlt időszak
szervezeti átalakulásai pozitív eredményt hoztak a költségvetésben. Az Általános Művelődési
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is. A hivatal vonatkozásában jelen költségvetési rendelet módosítás mínusz 3%-os támogatást
mutat, ami azt jelenti, hogy a bevételek meghaladják a kiadásokat. A 8 milliárd fölötti
főösszeg nagyon szép szám, de azt is jelenti, hogy komoly odafigyelést igényel mind a
működési mind a fejlesztési kiadások, mind a gazdálkodás vonatkozásában.
A 3. sz. melléklet a hitel állományt mutatja. Ebben a táblázatban 2018-ig van levezetve az,
hogy a felvett 2 milliárd forintos kötvény illetve a korábban vállalt hitelek visszafizetési
ütemezése milyen módon, mekkora nagyságrendben történik. A részletezés mögött komoly
gazdasági és pénzügyi számítás van amely a mostani ismeretek szerint biztonsággal megadja
a lehetőségét annak, hogy az évek vonatkozásában a 270 milliós nagyságrendű éves szintű
hiteltörlesztés – kamattal együtt – biztosított. Ebben az évben a kötvény kibocsátásból is
visszafizetési, tőke törlesztési kötelezettség van ami 125 mFt amit időben és megfelelő módon
elvégez a Pénzügyi Osztály. 2010. év végére a nyitó 2,4 milliárdos hitel állomány 2,2 milliárd
forintra csökken amely már tőke törlesztést is tartalmaz. A kamattörlesztések időben és
megfelelően történtek. A 2010. évi költségvetési rendeletben a működési tartalék részletezve
van. Látható, hogy a január 1-jén indult 76 millió forintos tartalékból még 61 millió forint
rendelkezésre áll. Részleteiben látható, hogy mire került elköltésre kizárólag testületi döntés
alapján. Látható a fejlesztési tartalék alakulása is. Ennek részletezését a 14/a melléklet
tartalmazza. Ebben szerepel a kötvény kezelési kockázat tartalék a 84 mFt, a vagyonkezelési
számla is részleteiben felmutatásra került. Látható, hogy a mai állás szerint 120 mFt
fejlesztési tartalék áll rendelkezésre melynek felhasználása a jövő képviselő-testületét is
kötelezi arra, hogy csak fejlesztésre lehet felhasználni.
A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a rendelet módosítást elfogadásra javasolja. A törvényi
szabályoknak megfelelően történt a módosítás valamennyi intézménynél.
Babák Mihály polgármester: Év elején 2.434 mFt volt a működési kiadás, az első
módosításkor 2.862 mFt-ra emelkedett, majd 3.301 mFt. A 8 milliárdos költségvetésből a
működési kiadások 3.300 mFt, a többi fejlesztés. A Tűzoltóság null szaldós, annyit költ
amennyit beszed az államtól, viszont a fejlesztést saját erőből kell biztosítani. A Vajda Péter
Intézménynél a 15% 139 mFt-ot jelent. A szakképzés null szaldós, néha megtakarítás is
jelentkezik. A 139 mFt elsősorban az óvoda és az általános iskola költségeit jelenti, a
gimnázium kiadása 30 mFt. A szakképzés visszavétele, a pénzszerzés a működéshez olyan
állapotot idézett elő, hogy javultak a működési kiadások. Az általános iskolai oktatás alacsony
üzemgazdasági szempontú szervezéseknél alkalmasint eléri a 60 %-os önkormányzati
támogatási igényt. A szakképzési társulásnak eddig nem volt szüksége pénz átadásra. A
Művelődési Központnál a 35% 57 mFt összeget jelent. A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
3,375 eFt támogatást kap, mivel az államtól csak kb. 2 mFt-ot kapnak. A Cigány Kisebbségi
Önkormányzat költségvetéséhez 2.579 eFt-ot kell hozzátenni.
Besenczy Zoltán alpolgármester távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a rendelet módosítást.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
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előterjesztést. A gazdasági világválság kellős közepén sikerült így alakítani a költségvetést. A
következő években sem várható javulás az önkormányzati gazdálkodás területén. A
racionalizálással nagyon messzire ment a képviselő-testület. A korábbi évek döntései, a
gazdálkodás feszessége meghozta eredményét.
Babák Mihály polgármester: Ez a képviselő-testület a következő testületnek ilyen pénzügyi
pozíciók mellett adja át a város kasszáját. Nincs eladósodás, eszetlen megszorítás, spórolás.
Csak józan ész mentén, addig nyújtózkodik a város ameddig a takarója ér. Mindenre biztosít
fedezetet amit fontosnak tart.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet
módosítást.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a rendelet
módosítást.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Rejtő József képviselő: Egy kulcsszó körül tömörül a képviselő-testület négy éves
tevékenysége, ez pedig a rend. Rend nélkül semmire nem lehet menni. Rendnek kell lenni a
határozati javaslatoknál, a bizonylatolásoknál, a pénzügyi fegyelemnél és elsősorban a
fejekben. Ez itt mind megtalálható, ennek köszönhető a szép eredmény. Itt valóban minden
tiszta és világos, átlátható. Ilyen körülmények között a munka is könnyebb. Bírálatként
többször elhangzott, hogy kevés vita van a testületi üléseken. A bizottsági üléseken alaposan
kitárgyalásra kerülnek a napirendi pontok. A testületi ülés elé már egy letisztult dolog érkezik.
A képviselő-testület ereje abban van, hogy minden tekintetben rendet tart. Ha ez továbbra is
így lesz, akkor szép jövő áll a város előtt.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elmúlt 12 év alatt a képviselő-testület következetesen
figyelemmel kísérte a törvénybeli változásokat és azokat aktuálisan végrehajtotta. Ilyen volt
az iskola fenntartó váltás, ahol pozitív változás következett be. A kistérség kialakítása
kapcsán a képviselő-testület elsőként értette meg azt, hogy alkalmazkodni kell a kistérségi
logikához, jó néhány tevékenységet ki kell szervezni. Ezek a tevékenységek jól és
költségtakarékosan működnek. A képviselő-testület következetesen alkalmazkodott
mindazokhoz a változásokhoz melyeket a kormányzat megkövetelt vagy elvárt. A
költségvetés tárgyalásakor érzékelhető, hogy ez helyes volt. A rend mellett a következetesség
is fontos alapelv volt.
Dr. Bagi László és Gombár Györgyné képviselők távoznak az ülésteremből, 12 képviselő
van jelen.

- 11Babák Mihály polgármester: A nehéz évek ellenére semmit nem szüntetett meg a város.
Számítani kell arra, hogy az ország 2010. évi költségvetése is egy doboz, amelyből nem lehet
kitörni, mert benne van a bevétel és a kiadás is ami kőtáblába vésett. Az országnak fizetnie
kell a nemzetközi kötelezettségét. A magyar állam túlköltekezése feltranszformálta a
jegybanki alapkamatot ami feltranszformálta a kereskedelmi hitel és betéti kamatokat.
Az előterjesztésben szereplő rendelet módosítást szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendeletét a 2010. évi költségvetésről szóló 1/2010.(I.22.) rendelet
módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról szóló
19/2008.(VII.24.) rendeletével és a 23/2009.(VIII.28.) rendeletével
módosított 19/2006.(V.19.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Krivjanszki János csoportvezetőt a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Babák Mihály polgármester és Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 10
képviselő van jelen.
Krivjanszki János csoportvezető: Törvényi szabályozás változása miatt szükség van a Helyi
Építési Szabályzatról szóló rendelet módosítására. Az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény hatályon kívül helyezett szakasza arról szólt, hogy a helyi
rendeletben kötelezővé lehet tenni elvi építési engedély kérését. Vannak olyan övezetek
Szarvason amelyek igénylik azt, hogy megfontoltan kerüljenek kiadásra építési engedélyek.
Eddig lehetőség volt arra, hogy elvi engedélyezés keretében megelőzésre kerüljön a végleges
engedély kiadása. Ez a törvényi szabályozás megváltozott, így kötelező módosítani a Helyi
Építési Szabályzatról szóló rendeletet. Az egyik módosítás az ipari területeket érinti. Itt
korábban elvi engedély előzte meg az építési engedély kiadását, most a módosítás során a
városi főépítész állásfoglalása kerül megkérésre. A telepszerű beépítési módnál az elvi
engedély szükségessége törlésre került és a városi főépítész állásfoglalásának megkérése
került beépítésre.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság
véleményét.
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Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta a rendelet módosítását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta a rendelet módosítását.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet elfogadását
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja.
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendeletét a Helyi Építési Szabályzatáról szóló 19/2008.(VII.24.)
rendeletével és a 23/2009.(VIII.28.) rendeletével módosított 19/2006.(V.19.)
rendelet módosításáról
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Beszámoló a Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap működéséről
Előadó: Tatai László felelős szerkesztő
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tatai László felelős szerkesztőt a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tatai László felelős szerkesztő: Megköszöni a képviselő-testület minden tagjának az
együttműködést. A körülmények jelentősen nem változtak, igyekeztek a nehézségek ellenére
megtartani az elért színvonalat. A jövő évi tervek között ismét szerepel a lapárak emelése
egyrészt az infláció, másrészt az alapanyagok árának (papír, nyomdafesték, stb.) jelentős
emelkedése miatt. Így a tervezett lapárak 2011-ben a következők: 165,-Ft, az éves előfizetés:
6.500,-Ft, féléves előfizetés: 3.250,-Ft. A beszámoló tartalmazza a tervezett megjelenéseket
2011-ben. Két összevont szám jelenne meg egy nyáron, egy télen, így egy-egy hét szünet
lenne a szerkesztőség munkatársainak. Tartalmazza még a beszámoló a közpénzelszámolást.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és
Oktatási Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
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bizottság elsősorban a közpénzekkel való elszámolást vizsgálta. Helyesen, a törvényi
előírásoknak megfelelően történt az elszámolás. A bizottság elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést. A bizottság nagyra értékelte a heti lap munkásságát. Nagyon nagy
érték a mai világban, hogy a város lakossága szereti a lapot. Jövőre lesz 25 éves a város lapja.
Tatai László magas színvonalon végzi munkáját. Tartalmilag egy kiegyensúlyozott, minden
irányban nyitott, korrekt lap.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót
azzal a javaslattal, hogy át kell gondolni az anyagi feltételek javításának lehetőségét mivel ez
is az újság színvonalának további emelését szolgálná.
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta a beszámolót és az Ügyrendi
Bizottsághoz hasonló véleményt alakított ki. Ha a lap minőségét javítani akarja a képviselőtestület akkor elképzelhető, hogy többet kell rá szánni. A lap szerkesztőjének a lakosság
érdeklődését fokozottan fent kell tartani. Nagyon nehéz most a médiák helyzete, hiszen
egymással szemben ádáz harcot vívnak. Át kell gondolni a támogatást.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: 1200 példányban készül a lap hetente. Ez azt jelenti, hogy a
lakosság kevesebb mint 20%-a tájékozódik a lapból, a lakások mintegy 1/5-ébe jut el.
Nehezen tolerálható, hogy évente két alkalommal szabadságra megy a szerkesztőség. Nem
vállalkozói magatartás forma, hogy nyáridőben és karácsony táján nem jelenik meg a lap.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:
539/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvas és Vidéke
Önkormányzati Hetilap 2009. évi működéséről és gazdálkodásáról szóló
beszámolót elfogadja.
Határidő:
2010. szeptember 23.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
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Alapítványokról
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató

az

intézményt

támogató

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Kohut Andrásné főigazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Kohut Andrásné főigazgató: Az intézmény összegyűjtötte a támogatást nyújtó
alapítványokat. Így egy csokorban lehet látni, hogy mennyi alapítvány támogatja az
intézményt.
Kiszely Mihály alpolgármester:Kéri a főigazgatót, sorolja fel az alapítványok nevét.
Kohut Andrásné főigazgató: A Vajda Péter Alapítvány valamint a Szarvasi Öregdiákok
Baráti Köre a gimnáziumba, a Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány a szakképző
iskolába, a Tehetség és Siker Alapítvány valamint a Kézen Fogva a Jövőnkért Alapítvány az
általános iskolába járó tanulókat támogatja. Utóbbi még a volt 3. sz. Petőfi Sándor Általános
Iskola diákjait támogatta. Gyakorlatilag ez az alapítvány már kevésbé tudja kitűzött célját
megvalósítani. A Csiribiri Alapítvány az óvodába járó gyermekek támogatására szolgál. A
könyvtárat a Szarvasi Bibliotéka Alapítvány támogatja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést. A gazdálkodás tárgyalásakor egyre többször elhangzik, hogy külső forrást kell
szerezni. Egy intézmény életében vannak normatív támogatások és vannak saját bevételek is.
Nagyra tartja, hogy a város polgárai, a szülők, sajátos eszközeikkel segítik az intézményeket.
Sokszor elhangzott, hogy külső forrást kell szerezni pályázatok révén. A következő napirend
ennek összefoglalásáról szól. A helyi lapban közzé kell tenni, hogy az alapítványokon
keresztül milyen forrásokhoz jutnak az intézmények és azt is, hogy milyen pályázatokat
nyertek el. A tantestületek is egyre inkább látják, hogy szakmai munkájuk minőségének
javításához külső forrásokat kell szerezni.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Dankó Pál képviselő: Táblázatos formában meg kellett volna jelentetni a támogatásokat.
Kiszely Mihály alpolgármester: 7 alapítvány támogatja a Vajda Péter Intézményt. Ennek
anyagi vetülete, amikor az alapítványok pénzzel támogatják az oktató munkát. Ezek az
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hogy a civil mozgalmat, az alapítványokat tovább kell erősíteni, mert ez olyan lehetőség amit
ki kell használni.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
540/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – a Vajda Péter Intézményt
támogató Alapítványokról szóló beszámolót.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Vajda Péter Intézmény beszámolója pályázatok bemutatásáról
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Kohut Andrásné főigazgatót a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Kohut Andrásné főigazgató: Az intézmény a 3 év alatt benyújtott pályázatokról számolt be.
Táblázatba foglalták, hogy az intézmény mennyi pályázatot nyújtott be és mennyi
pénzösszeget nyert el. A pályázatok többségét a tanulókra fordították, továbbá a pedagógusok
motiválására. Az intézmény által beadott pályázatok esetében csak nagyon kis összegeket
lehetett infrastruktúrára, eszközbeszerzésre fordítani.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Nagyra tartja az intézmény eredményességét, a külső források
megszerzését. A bizottság egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót,
elfogadta és elfogadásra javasolja. Örvendetes, hogy az intézmények működésükhöz külső
forrásokat is próbálnak szerezni.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
541/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – a Vajda Péter Intézmény
pályázatairól szóló beszámolót.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Beszámoló az út-híd-járda üzemeltetésről és fenntartásról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Medvegy Zoltán ágazatvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Giricz Katalin képviselő és Besenczy Zoltán alpolgármester visszatér az ülésterembe, 11
képviselő van jelen.
Medvegy Zoltán ágazatvezető: A KOMÉP Kft. elkészítette az elmúlt időszakra vonatkozó
út-híd-járda üzemeltetésről és fenntartásról szóló beszámolóját. A képviselő-testület által
jóváhagyott összeg ebben az évben 15.667 eFt volt mely év közben kiegészítésre került a
Szabadság utcai járda felújítással kapcsolatban két alkalommal. Ebből az összegből
elvégzésre kerültek a KRESZ tábla karbantartások, az utcanév táblák felújításai. Ebben az
évben felmérésre került sor ami digitális és írott formában is rögzítésre került. Ez alapján
1743 db utcanév táblára lenne szükség a városban, melyből jelenleg 772 db tábla van
kihelyezve. 897 tábla kihelyezése van még hátra.
Hídkarbantartás: A 44-es főúton a Körös-völgyi kerékpárút Holt-Körösön átvezető szakaszán
található egy híd, melynek burkolata megsüllyedt, illetve a mellette lévő szegélyről a föld
több ízben lemosódott a kerékpárútra. A burkolat javítása megtörtént. A növény ágyás beton
szegéllyel lett ellátva, így a kerékpárút járhatósága nagyban javult.
Buszmegálló karbantartás: Ebben az évben 1 db buszmegálló alapozási munkáit végezték el a
Vágóhíd utcán.
Útburkolati jelek festése: A város területén összesen 483 m2 útburkolati jel található. Ez
parkolókból, gyalogos átkelőhelyekből, STOP vonalakból és feliratokból tevődik össze. Az
útburkolati jelek festésére ez évben 849 eFt-ot fordítottak időarányosan. Ebben az évben még
egyszer sor kerül az útburkolati jelek festésére, jelenleg is folyamatban van.
Úthibák javítása a legnagyobb feladat a városban. Számtalan utcában végeztek úthiba javítást
meleg aszfalttal, betonnal, illetve mészkő zúzalékkal. Erre a feladatra eddig 6.856 eFt-ot
fordítottak.
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járdalapos járda felemelést, átrakást. Ilyen volt a Toldi, a Vágóhíd utcán. A külterületen is
voltak hasonló jellegű munkák Ezüstszőlőben, a Bohnyat dűlőig, Kórház dűlőig vezető
utakon.
Kiemelt feladat a Szabadság utcai járda javítási munka ami jelenleg is folyamatban van. A
Szabadság utcán a Bajcsy-Béke utcák között történik a felújítás, illetve a lakótelepekhez
vezető járdaszakaszok kerülnek felújításra. Erre a munkára a képviselő-testület áprilisban 10
mFt járdafelújítási alapot biztosított, ami 2010. augusztusában további 29.750 eft-al került
kiegészítésre. Így összesen a Szabadság utcai járda felújításra ebben az évben várhatóan
39.750 eFt-ot fordítanak.
Padkarendezés: Számos utcában a padkák nagyon megemelkedtek. Ezek karbantartása igen
fontos feladat jelenleg is, melyre 154 eFt-ot fordítottak.
Kaszálás: A kerékpárúttal kapcsolatos tevékenység. Ebben az évben ehhez segítséget nyújtott
a kistérségi pályázat. 15 fő foglalkoztatásával a szarvasi kerékpárút hálózat teljes szakaszán
megtörtént.
Földútkarbantartás: Még mindig nagyon sok a városi földút, közel 400 km földút szakasz van
amit rendszeresen karban kell tartani.
Az év hátralévő részében a tervek között szerepel bitumenes hézagkiöntés. A Jókai utca nagy
része elkészült, hátra van még a Hámán Kató utca, a Benka Gyula utca, az Ezüstszőlői
középső sor illetve a Szivornya sori út. Számtalan olyan utca van ahol az elmúlt években
keletkezett repedéseket meg kell szüntetni. A feladatok között szerepel a Lehel utcai
betonjárda javítás, a Szabadság utcai járdalapos feljárók rendbetétele illetve további
járdafelújítás a Sallai utcán, a Hunyadi utcán, a Vajda Péter utcán. Az év hátralévő részében
sort szeretnének keríteni utcanév táblák cseréjére is.
Babák Mihály polgármester: 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 a beszámolót és
tudomásul vette. Véleményként elhangzott, hogy örvendetesek a járda felújítások, de jó
néhány járda van még ahol az idősek nehezen tudnak közlekedni. Reméli, hogy a
közeljövőben ezek is kijavításra kerülnek.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadta
a beszámolót. Az újonnan elkészült járdák a használat során elmozdultak. Ezeket át kell nézni
és ki kell javítani.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Elegendő pénz
soha nem lesz a járdák felújítására, új járdák építésére. Az önkormányzat lehetőség szerint
megpróbálja a felújításokat támogatni. Az újonnan épülő utaknál, útfelújításoknál vagy a
KOMÉP Kft., vagy a műszaki ellenőr felé jelezni kell, hogy a KRESZ táblákat helyezzék
vissza a helyükre, mivel komoly baleseti forrás lehet egy-egy KRESZ tábla hiánya. A Kis
utca – Lehel utcai útfelújításnál a KOMÉP Kft. az útpadkákat és az ahhoz tartozó területeket
nagyon szépen rendbe tette.
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javítani. A járda javítást, útfelújítást bizottsági üléseken a képviselőkkel meg kell vitatni. Ne
utólag értesüljenek a képviselők egy-egy munkáról. Az elvégzendő munka nagyobb
társadalmi nyíltságot kell, hogy kapjon.
Galambos Imre képviselő távozik az ülésteremből, Kozák Imréné képviselő visszatér, 11
képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: Az új utak műszaki ellenőrzése nem kellő mélységben történik. Ez
nem a KOMÉP Kft. feladata. Napi problémák jelennek meg, pl. az aknákat összetörik és nem
javítják meg, a forgalomirányító táblák kérdése, stb. Az utak átadását követően ez a KOMÉP
Kft-nél fog lecsapódni. Nem lenne jó, ha az önkormányzat abba a helyzetbe kerülne, hogy
nem megfelelő műszaki ellenőrzés miatt nem kellő minőségben kerülnek átadásra az utak. A
jövőben ez a KOMÉP Kft-nél további költségeket jelent. A műszaki ellenőr nem kellően
ellenőrzi az utakat. Egész sor hiba gyűlt már össze amit az útügyi referens és a KOMÉP Kft.
sem tud egyenlőre kezelni mert jelenleg építési terület, így a műszaki ellenőr feladata lenne
ezek kijavíttatása.
Gombár Györgyné képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A közterület üzemeltetője a KOMÉP Kft. A mai nap folyamán
felhajtottak a KOMÉP Kft. gépjárművei a Fő térre, amivel rossz példát mutatnak. A
karácsonyi díszkivilágítás szerelésénél, palántázáskor szintén a járdát használják a
gépjárművek. Az új utakat 10 évig nem lehet felbontani. A helyreállítások minősége nem jó.
Senki nem mondhatja, hogy nincs kellő szándék és pénz a járdák felújítására. Van amihez
nem kell pénz, csupán néhány zsák cement, sóder, kötőanyag és néhány közmunkás. Az a baj,
hogy sokszor a polgármesternek kell intézkedni egy-egy járdajavítás elvégzéséről. A KOMÉP
Kft. nem szívességet tesz, a város költségvetésében biztosítja az ehhez szükséges forrást és a
közmunkát is. A panaszokat rögzíteni és elintézni kell. Nem a polgármesternek kell három
panaszlapot kiállítani egy-egy hibáról. Rugalmas, dokumentált ügyintézés kell. Az
igazgatónak számon kell kérni a hibák kijavítását. A sárga kockákat is fel kell festeni mivel a
kerékpárosok biztonságát szolgálja. Az új utaknál felfestésre került, de a régieknél nem.
Ebben az évben 40 millió forintot szánt a város járda építésre. A közbiztonság érdekében több
pályázat benyújtásra került. Lehetett volna járda építésre is pályázni, de a kamera rendszer
pályázat kizárta a járda építési pályázatot. A biztonság fontosabb volt a város számára. A
kamera rendszert nincs aki figyelje a rendőrségen. A hivatal meg fogja oldani a kamerák
figyelését és hivatalból történik a feljelentés a rendőrség felé. A városnak 800 mFt pénze van
belvíz elvezetésre, melyből. 330 millió forintra 3,5 éve vár. A járdákat nem csak rendbe kell
tenni, hanem ki is kell szélesíteni. A fásításokat át kell helyezni távolabb a járdáktól. Az árkok
betemetésre kerültek, több hely van a fáknak. Korábban keskeny járdák épültek amiket a
közeli fák megemeltek. Ebben az évben kb. 6 km utat épít a város, ahol néha áldozatul esik
egy-egy fa is, de ezeket pótolni kell. A járdák rosszak, hiszen 50-100 évesek, de javítani lehet.
Progresszív módon kell a dolgokat intézni. Ebben jelentős szervezeti változásra van szükség.
Fontos, hogy a járdákon mindenki biztonságosan tudjon közlekedni. A műszaki ellenőrzés
igen fontos. Az a gond, hogy kb. 3-4 év múlva kezd repedezni az út. Az utakat trehány módon
építették, alkalmasint háromféle burkolat társul egymás mellé. Nem eléggé progresszív a
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korlátokat lemázolták, a gaztengerből jó pár helyen sikerült kiszabadítani a kerékpárutat. A
KOMÉP Kft-től több progressziót vár el. Határozott válaszokat kell adni a lakossági
panaszokra. El kell intézni a panaszokat normál menetben, nem kell azoknak a
polgármesterhez kerülni. A városban sok burkolatlan út van, a lakosság türelmetlen,
szeretnének normális utakon, járdákon közlekedni. Aki nem látja el megfelelően a műszaki
ellenőri munkát attól meg kell válni. A Vajda Péter utcai parkolóknál 5 méteren belül nem
lehet lakószoba. Ezt be fogja tartani a város és nem fog parkolót építeni ott ahol ezt
kifogásolják. Van aki nyilatkozik, hogy nincs lakószobája ott, kéri a parkolót.
Hetényi István képviselő: Az újonnan kikerülő KRESZ táblák beletartoznak az útépítésbe. A
régieket hová adják le? Elszámolnak ezzel?
Babák Mihály polgármester: A bontott anyag az önkormányzat tulajdona. A kiszedett
szegélyköveket is az Ipartelep u. 2. sz. alá kell kiszállítani, mert jó pár helyen fel lehet
használni. A bontott KRESZ táblákat is itt kell elhelyezni.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
542/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a KOMÉP Városgazdálkodási Kft által az Út-Híd-Járda üzemeltetéséről és
fenntartásáról készített beszámolóját.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója az
önkormányzati tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről és a lakbérek
felülvizsgálatáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Fábri Zoltán ágazatvezetőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Fábri Zoltán ágazatvezető: A KOMÉP Kft. nem javasolja a képviselő-testületnek a lakbérek
emelését és az üzlethelyiségek bérleti díjának emelését sem. Jövőre a 2009. évi díjakat
fizetnék a bérlők.
Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
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emelését. A vállalkozói szférában is engedett a város a bérleti díjakból. A mai ülés napirendjei
között szerepel az inkubátorház bérleti díjának csökkentése is.
Fábri Zoltán ágazatvezető: Jelenleg 242 bérlakás és 8 üzlethelyiség kezelését végzi a
KOMÉP Kft. Két lakás értékesítése folyamatban van. Jelenleg 4.500-20.000,-Ft között van a
lakások egy havi lakbére. Lehet lakbérkedvezményt és lakásfenntartási támogatást, valamint
adósságkezelési segítséget is kérni. Az ágazat legkényesebb témaköre a lakbérhátralékok
kérdése. Új lakbérhátralék kezelési mód került alkalmazásra. Egy önálló behajtással
foglalkozó céggel kötött szerződést a KOMÉP Kft. 9 ember hátraléka került átadásra, melyből
4-en már jelentkeztek, hogy fizetnének. A pénzügyi elszámolás alapján a második félévi
maradvány a régi lakásoknál 18,5 mFt körül van, az új lakások esetében 33 mFt-nál is több.
A nagyobb beruházások közül a Zrínyi utcai kiskapu elkészült, a Vágóhíd és a Rózsa F.
utcában kerékpártárolók épültek. Egy komfort nélküli bérlakás elkészült ami meghirdetésre
került. A 2011-es tervek között szerepel nyílászáró csere amennyiben pályázati lehetőség
nyílik rá, kisebb felújítási munkák, térvilágítás, gázellátás. A munkákat lehetőség szerint
közcélú foglalkoztatottakkal végeztetik el. A bérlők mulasztásából eredő hibák javításának
értékét be kívánják hajtani.
Galambos Imre és Lohr Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, 13 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Sokan hagyják el a bérlakásokat azért, mert nem tudják fizetni
a fenntartási költségeket. A behajtó céget csak módjával kell alkalmazni, mivel a behajtás
költségei az adóst terhelik. Akik segítséget, otthont kapnak a várostól, ne lakják le, ne szedjék
szét, fizessék a lakbért. A nehéz helyzet senkit nem ment fel az alól, hogy amit kapott a
várostól azt rendben tartsa. Ehhez csak jó szándék kell és két kéz, de sokszor ez sincs meg. A
lépcsőházak koszosak, kiverik az ablakokat, összesározzák a falakat, kidobálják a csikkeket.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadta a beszámolót,
támogatja a határozati javaslatot.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A kedélyeket
borzolja, hogy 2 esetben szociális bérlakást nem tudtak elfoglalni a bérlők a szomszédok
miatt, akik fenyegetőztek. Felmerültek elképzelések az ingatlan hasznosításával kapcsolatban.
A rendőrségnek szüksége lesz bérlakásokra a körzeti megbízottak részére. Számukra lehetne
biztosítani ezeket a lakásokat. A bizottság, a hivatal és a családsegítő nagyon jól együtt tud
dolgozni. Többször a hatóság irányába is lépni kell, mert vannak dolgok amik túlnyúlnak a
bizottsági kompetencián. A rendőrök jelenlétükkel el tudnák érni, hogy rend legyen.
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tulajdona. Ebben a tulajdonosi jogosítványban senki nem korlátozhatja a várost. Ez
bűncselekmény. A Wesselényi utcában a Cigány Kisebbségi Önkormányzat elhelyezését sem
engedte az ingatlan másik tulajdonosa.
Földesi Zoltán képviselő: Meg kell beszélni, hogy meddig mehet el az egyén. Mindenkinek
vannak kötelességei és jogai. A város lakosságának 90 %-a példásan tesz eleget a köz vagyon
védelmének. A kapuján, ajtaján belül mindenki a saját ingatlanának ura, ha az az övé. Aki
önkormányzati lakásban lakik annak kötelessége azt megóvni. Egyesek úgy viselkednek
mintha gazdái lennének az ingatlannak. Felvetődik az emberben, hogy tényleg jogállamban él
e, van-e itt törvény, közmorál stb. Tiszteli a többséget azért, mert eddig toleráns volt sok
mindenben. Miért gondolja valaki azt, hogy ebben az országban politikai mozgalmaknak,
irányzatoknak kell kinőni azért, mert nem sikerül érvényt szerezni a meglévő vagy
változtatásra szoruló jogrendben a törvényeknek. Hogy jön ahhoz két család a városban, hogy
nem engedik, hogy a kiutalt lakást a bérlő elfogadja. Nagyon gyorsan meg kell próbálni
változtatni ezen a hozzáálláson. Aki büntetlenül tudja csinálni ezt a dolgot, az azt bizonyítja,
hogy a város 17.000 polgárával azt csinált amit akar, a hatóságnak, rendfenntartó szerveknek
lehet ujjal mutogatni, a jogkövetés nem számít. Lázár Zsolt képviselő kezdeményezései
trükkök. A képviselő-testület is keresi a megoldást a méltányos, jogszerű rendezésre. Honnan
veszi a bátorságot bár ki, hogy a többséggel szemben olyan magatartást mutat ami nem
tolerálható. Miért gondolja valaki, hogy nem lesz óriási felzúdulás és előbb-utóbb erőszak?
Egy kisebbség, néhány család miért gondolja, hogy a maffia tevékenységet tűrni fogja a
város. Érvényt kell szerezni minden jogi eszköznek. Szigorúan kell venni amit a képviselőtestület mond, mert elképzelhető, hogy erősíteni kell a rendvédelmi szervek munkáját. Az
egymásra való odafigyelésnek van helye, a békés egymás mellett élésnek, a jogkövetésnek, az
összefogásnak. A város vezetése ebben egységes.
Babák Mihály polgármester: Sokszor az együttélés szabályai sincsenek betartva az
önkormányzati bérlakásoknál. Az időseket kellemetlen helyzetbe hozzák, elveszik
életkedvüket. A közrend, közbiztonság, általános morál hangsúlyozása a kötelezettségek
oldaláról mindig elfelejtődött. A leszázalékolásoknál is volt aki asszisztált. A közrend,
közbiztonság kérdéséhez asszisztált a Magyar Állam, hiszen kevesebb rendőr volt.. Minden
hatóság tegye a maga dolgát és ne mutogassanak másokra. Nincs külterületen közrend,
közbiztonság ellenőrzés, csak a polgárőrök látják el. A jogszolgáltatás, a bűnüldözés nem a
képviselő-testület kompetenciája hanem a Magyar Államé. Nem a végrehajtást kell támogatni,
hanem a közrendet kell garantálni. Amikor fel kell vállalni a feljelentés tortúrját akkor meg
kell tenni. Ehhez kapcsolódik az is, hogy az ügyeletes ne próbálja lebeszélni az állampolgárt
azzal, hogy úgy sem lesz belőle semmi. A hatóságoknak lehet panaszkodni, de a munkájukba
belebeszélni nem lehet. Szarvas városnak közrendre és közbiztonságra van szüksége. Lehet
politizálni, hogy azt ígérték, hogy x nap alatt rend lesz. A legsúlyosabb helyeken próbáltak
rendet csinálni. Sora van mindennek, Szarvason még mindig hiányzik 25 rendőr. Nem
formaruhán múlik a változás, teljesen mindegy, hogy milyen ruhában van az, akinek dolga a
közrend, közbiztonság biztosítása az tegye a dolgát. Szarvas Város Önkormányzatának az
önkormányzati lakások bérlői 8,4 mFt-al tartoznak a lakbérkedvezmény, lakásfenntartási
támogatás és különböző más szociális segítségek ellenére.
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megéljenek. Néha különböző ellátásokból jobban meg lehet élni mint munkából.
Lakbértartozás 5,9 millió forint, 2,5 millió forint az ex bérlők tartozása akik szétverték a
lakásokat vagy lakbérrel tartoznak.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
543/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. által készített beszámolót, mely az önkormányzati
tulajdonú szociális bérlakások kezeléséről és a lakbérek felülvizsgálatáról szól. A
képviselő-testület továbbá dönt arról, hogy az önkormányzati tulajdonú
bérlakások bérleti díját a 2011. évre vonatkozóan nem kívánja megemelni.
A testület egyidejűleg utasítja a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-t, hogy
a lakások 2011. évi felújítási és karbantartási tervét – részletes
költségkalkulációkkal alátámasztva – terjessze a képviselő-testület 2011. januári
ülésére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
Határidő:
2010. október hó 31.
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér,
13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendelete Szarvas város helyi építészeti örökségének
védelméről szóló 35/2009.(XI.20.) rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Krivjanszki János csoportvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Krivjanszki János csoportvezető: A Szarvas város helyi építészeti örökségének védelméről
szóló rendeletben 56 épület illetve építmény található, melyből nagy a magántulajdonú
ingatlanok aránya. Az épületeknél jelentős állagromlás következett be az időjárás, a nem
megfelelő karbantartás miatt. Az elmúlt időszakban 3 kérelem érkezett a Polgármesteri
Hivatalhoz. Van olyan ingatlan ami életveszélyessége miatt időközben elbontásra került, a
másik összeomlás körüli állapotú, vagy elveszítette korábbi jegyeit. Ezek az ingatlanok az
Arany J. u. 18., Arany . u. 20. sz. alatt és a Szabadság u. 20. szám alatt találhatók.. A
rendeletben foglaltak szerint megérkeztek a kérelmek, melyekhez csatolták az értékvizsgálati
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meghatározott. A Szarvasi Város- és Környezetvédő Egyesület a kiosztott anyagban lévő
véleményt csatolta. A városi főépítész is tudomásul vette ezeket a változtatásokat.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Rejtő József képvisleő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Földesi Zoltán alpolgármester: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést. Az építészeti értékek védelmére jó lenne a jövő évi
költségvetésből elkülöníteni adott összeget és felhasználni az állagmegóvás érdekében.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2010.(IX.24.)
önkormányzati rendeletét Szarvas Város helyi építészeti örökségének védelméről
szóló 35/2009.(XI.20.) rendelet módosításáról
Besenczy Zoltán alpolgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Kozák Imréné képviselő nem tér vissza az
ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
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megtárgyalni a 19.) sz. bejelentést mely a „Szarvasi Kistérségi székhely központjának
integrált fejlesztése” című pályázatra vonatkozó tervek elfogadása.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
19.) sz. bejelentés:

A „Szarvasi Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése”
című pályázatra vonatkozó tervek elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzati beruházások megvalósításához szükséges
tervdokumentációkat a képviselő-testületnek minden esetben el kell fogadni. A
618/2008.(XII.11.) sz. határozat alapján a Nagy és Társai Tervező, Kivitelező és Szolgáltató
Bt. által készített tervek a következők: Fő tér felújítása, járda, út, parkolók és térburkolat, a
Vajda Péter utca, Kossuth utca, Bolza sétány, Kossuth utca Deák F. és Béke u. közötti
szakasza, Kossuth tér térburkolat felújítása. A Szarvas Városterv Kft. készített tervet az
okmányirodára és annak kiszolgáló épületére, a városkapura és a zenepavilonra. A pályázat
beadási határideje 2010. október 14. Ekkor jogerős engedélyekkel és kiviteli tervekkel kell
rendelkezni. A Kossuth utcának a piac kiszolgáló épületének és az Ó-templom körüli
területnek nincs még engedélye és kiviteli terve.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Nagy József tervezőt a tervek bemutatására.
Nagy József tervező: A városközpont tervezéssel kapcsolatban egyrészt a generál tervezői
feladatokat látja el, másrészt pedig a Kossuth utca Béke u. – Deák F. u. közötti szakaszának
tervezését végezte. A tervezés 2008-ban kezdődött még a KÖVITE Plusz Kft. felügyelete
alatt. A tervek most aktualizálásra kerültek. A képviselők valamennyi tervvel találkoztak már.
A tervekben bekövetkezett változásokat ismerteti. Az első változatban a városkapu a Deák F.
u. illetve a Kossuth u. közepén került elhelyezésre. Ez most átkerült a Kossuth utca Béke utca
felőli szakaszára. Az átalakítást a Polgármesteri Hivatal kérte. Ez kellemesebb megoldás
olyan szempontból, hogy kihangsúlyozza a Kossuth utca kezdetét ami egyirányú utca is lesz.
A városkapu áthelyezése miatt négy parkoló helyet kellett az eredeti tervből eltávolítani.
Rendezvény esetén a gyalogosok átvehetik a területet és az utca teljes szélességében
rendezvénytérként használható. Az útszakasz másik változtatása a fürdő előtti rész
korrekciójával készült. Néhány padot, virágágyást helyeztek át, illetve a fürdő miatt további
kerékpártárolókat helyeztek el a közterületen. Az alapigény az volt a tervezés során, hogy
olyan felület kerüljön kialakításra amely megfelelő a városközpont szempontjából.
Díszburkolatú járda, útburkolat, kapubejáró, parkolók. A zöldterületek rendezésénél igény
volt, hogy minél kevesebb zöldfelület alakuljon ki olyan szempontból, hogy a rendezvények
során ne kelljen kerülgetni a virágágyásokat, de ha nincs rendezvény akkor legyen zöldfelület.
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biztosítanak. Az önkormányzat kérte, hogy a városkapunál legyen egy süllyedő poller
beléptető rendszer ami szabályozza a közúti forgalmat. Ennek a rendezvények idején van
jelentősége. A Kossuth utca egyirányú, de a becsatlakozó utak melyek a lakótelepre és egyéb
helyekre biztosítják a forgalmat azok kétirányúak maradnak. Kijárat csak a Deák F. utca
irányába történhet. Az eredetileg tervezett csobogók és nagyobb virágágyások a helyükön
maradnak, illeszkednek az utcában kialakult építészeti stílushoz. A városkapu terveit a
Városterv Kft. készítette.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Gábor tervezőt a tervek ismertetésére.
Tóth Gábor tervező: 2008-ban a KÖVITE Plusz Kft. kezdte a tervezést. A tervekben néhány
módosulás történt. Tervezési feladat volt a Kossuth u., Deák F. u. – Vajda P. u. közötti
szakaszának áttervezése, valamint a Vajda Péter utca Szabadság u. – Vasút utca közötti
szakasza volt, valamint a Bolza sétány rendezése. A Vajda Péter utca a templom előtt faltólfalig térburkolatot kap. Az eredetivel ellentétben nincs az útnak szánt 3,5 méteres sáv szintben
elkülönítve a környezetétől. Ezt a szakaszt lezárás után át lehet adni majd a gyalogos
közlekedésnek. Egyenes út lenne a templomig, itt becsatlakozna a Bolza sétány ága. A Bolza
sétányon pár parkoló került megtervezésre, rendezésre került a járda. A Vajda P. utcán tovább
haladva jobb oldalon merőleges parkolók kerültek tervezésre, a bal oldalon pedig közös
kerékpáros és gyalog út. A Vajda P. utca egyirányú lesz a Szabadság úttól a Vasút utca
irányába, a Kossuth utca a Deák F. utcától a Vajda P. utca irányába. A Kossuth utcán
kétoldali parkolók kerültek tervezésre, 3,5 méteres útburkolattal, párhuzamos parkoló
kialakítással. A járda átépítésre kerül, teljes zöldterület rendezés történik. Amennyiben a
Vajda P. utca lezárásra kerül a templomig, azt követően a Kossuth utca felől a Vasút utca
irányába lehet autóval közlekedni. Menekülő sáv kerül meghagyásra a Bolza sétányhoz. Az
önkormányzat kérésére a templom előtt egy kisebb szökőkút lesz kialakítva, figyelembe véve
az ott meglévő emlékművet.
Lázár Zsolt képviselő: A Bolza sétányt torzónak érzi. A templom mögötti tér jelenleg
közpark amit nem a célnak megfelelően használnak, mivel nyilvános WC-ként szolgálnak a
bokrok.
Tóth Gábor tervező: Az önkormányzat kérte, hogy maradjon meg parknak ez a terület.
Babák Mihály polgármester: Csak egy beközlekedő út lesz. A Bolza sétányon lévő lakások
csak hátulról lesznek megközelíthetők gépjárművel. Teljes zöldterület lesz.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Hol akarják elhelyezni az oktatási intézményekbe érkező
gépjárműveket?
Tóth Gábor tervező: A Vajda Péter utcán megszűnik a parkolási lehetőség. A Kossuth utcán
kerül kialakításra végig parkoló, ami kétoldali parkolást tesz lehetővé, valamint a Vajda Péter
utca templom mögötti szakaszán lesznek merőleges parkolók. A Bolza sétányon közel 10
parkoló kerül kialakításra. Kérés volt, hogy a Vajda Péter utcán szűnjön meg a parkolás. A
többi útszakaszon a maximális területet kihasználták parkolásra.

- 26 Besenczy Zoltán alpolgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A Vasút utca tervezése már készen van. A Vasút utcához nagy
mennyiségű parkoló csatlakozik. A parókia irányában is parkolók lesznek kialakítva.
Hetényi István képviselő: Ésszerűtlennek tartja, hogy a Bolza sétány másik ágához külön
kerülővel kelljen bejárni. A templom mögött lehetne parkolót kialakítani, mivel igény van rá.
Rendezvény esetén a vendégeknek hátulról kell körbe bemenni.
Babák Mihály polgármester: Jelenleg sincs más lehetőségük az ott lakóknak, csak a Vasút
utca felől tudnak bejárni. Nincs lehetőség több parkolóra.
Hetényi István képviselő: Mi értelme van körbe járni, amikor a templom előtt
bemehetnének.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A Vajda Péter utca egyirányúsítása, részbeni lezárása esetén
az egész Mangol-zug forgalmát körbehajtják a városban. Elképesztő, hogy nem tudnak a
Vajda Péter utcán kiközlekedni a Budapest irányába tartók. A mezőgazdasági gépeket a Deák
F. utcán be kell vezetni a városközpontba és a Szabadság utcán fognak végigdöcögni. Nem
kellene lezárni a Vajda Péter utcát.
Babák Mihály polgármester: Nem lesz lezárva, a burkolat úgy lesz kialakítva, hogy bár
mikor, bár milyen forgalom igénybe tudja venni. Lehetőség lesz arra, hogy akár egyirányú
legyen, akár lezárásra kerüljön. Ez vonatkozik a Kossuth utcára is. El kell dönteni, hogy
közlekedés legyen vagy parkoló.
Lázár Zsolt képviselő: Debrecenben a legforgalmasabb utca került lezárásra. Most az egyik
legnépszerűbb terület. El kell dönteni, hogy a városrehabilitációnak az a célja, hogy jó
minőségű parkolók kerüljenek megépítésre a városban, vagy pedig az, hogy a belvárosban
olyan átalakítás történjen aminek következtében kiemelkedik a falusias hangulatból, elindul a
polgári város irányába. Ez nehéz döntés, mivel nem mindenki számára kedvező egy-egy
döntés. A változások az egész városképet átalakíthatják. Távlataiban lehet, hogy bölcs
döntések lesznek. A Kossuth utcára igen jelentős forgalom hárulna mivel több intézmény van
a Deák F. u. – Vajda Péter utca közötti szakaszon. Városérdek, hogy a mellette lévő legszebb
műemléki környezet méltó rendezést kapjon.
Kiszely Mihály alpolgármester: A 44-es elkerülő útja alapjaiban át fogja rendezni a
közlekedést. Az alapkérdés, hogy akarja a képviselő-testület a városrehabilitációt vagy sem.
Hosszú távon a város közlekedése nem romlik. A jelenleg építés alatt álló három út átadásával
is javulni fog. A terveket elfogadhatónak, jónak tartja.
Babák Mihály polgármester: Meg kell oldani, hogy változzon a város képe, városiasabb
legyen, de ugyanakkor közlekedni is lehessen. Minden lakáshoz három oldalról nem lehet
majd beközlekedni. Az intézményeket ki kell szolgálni parkolókkal, így a Kossuth utca
forgalmát egyirányúsítani kell. Az elkészülő utakkal át fog rendeződni a város forgalma.
Lehetőség szerint úgy kell változtatni, hogy ha az élet nem igazolja a tervező elképzelését
akkor ne legyen visszafordíthatatlan a dolog.
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haladnak el a középiskola irányába is. Megközelíthetetlenné válnak autóbusszal a
közintézmények. A következő testületnek a város forgalmi rendjét át kell tekinteni mert a
jelenlegi állapot tarthatatlan. 6800 személygépjármű van szarvasi tulajdonban. A város
parkolási helyzete tarthatatlan, de a közintézmények működésére is figyelemmel kell lenni.
Egyetért azzal, hogy nem szabad visszafordíthatatlan dolgokat csinálni. Az élet hozhat olyan
fordulatot, hogy a jó szándék visszájára sül el.
Babák Mihály polgármester: A burkolatok úgy készülnek el, hogy a forgalmat mindkét
irányba biztosítani lehessen, de ugyanakkor rendezvények alkalmával vagy egyéb elképzelés
miatt lezárható legyen.
Lázár Zsolt képviselő: A Vajda Péter utcán a szeretetintézmény előtti parkoló rendezésnél a
jelenlegi fejlesztéseket figyelembe vették? A templom közvetlen közelében a
műemlékvédelmi hatóság által kért szellőző is beépítésre került?
Tóth Gábor tervező: Igen, figyelembe vették. A megkezdett kialakítást folytatják tovább. A
szellőző is kialakításra kerül.
Hetényi István képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Hankó György tervezőt az általa készített tervek
ismertetésére.
Hankó György tervező: Mindkét térnek készült korábban beépítési terve. A Fő térnél a
korábbi elképzelés nem módosult. A Polgármesteri Hivatal – Szlovák Iskola – Fő téri iskola
előtt a járda új burkolatot kap. Új parkolók épülnek. A jelenlegi ferde beállás helyett
merőleges beállású parkolók kerülnek kialakításra. A jelenlegi 30 helyett 50 parkoló lesz,
melyből három rokkantak részére kerül kialakításra. A jelenlegi kerékpártároló megmarad. A
meglévő repedezett betonburkolat felbontásra kerül, helyette a környezethez illeszkedő
térburkolat kerül kialakításra. A központi virágágyak megmaradnak, azok ülőrésze kerül
felújításra. „Megállni tilos” tábla kerül kihelyezésre a parkolók miatt. A felújítás része a
Szabadság utcai járda felújítása is.
A KÖVITE tervezésében három változat készült a Kossuth tér rendezésére. A jelenlegi a
negyedik változat. Az eredeti elképzelés szerint a zenepavilon a katolikus templom irányában
kerülne kialakításra. A Városszépítők úgy gondolták, hogy inkább a díszkúthoz közelebb
kellene megépíteni. A korábbi járda és kerékpárút nyomvonala megmaradna. A 4 lakás még
nem városi terület, de erős igény van arra, hogy a gyalogos megközelítés ennek helyén
kerüljön kialakításra. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén felmerült, hogy a
Kossuth tér szoborelrendezése összedobott. Célszerű lenne hozzáértő személlyel
véleményeztetni. Ez kényes kérdés, mert az alkotók az elhelyezéssel kapcsolatban nem
szoktak toleránsak lenni. A Kossuth szobor maradhatna a jelenlegi helyén mivel igen erős
kötődése van a térhez.
Földesi Zoltán képviselő: A zenepavilonnak mekkora az alapterülete? Ha nem fér bele egy
kamarazenekar akkor nincs értelme megépíteni.
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A Városterv Kft. készítette a terveit. A Kossuth tér felújítása nem engedélyköteles, így ráér.
Galambos Imre képviselő: A Kossuth utcán a közművek kiváltása megtörténik?
Babák Mihály polgármester: A következő napirendeknél a tervezésükről lesz szó. Igaz,
hogy nem engedélyköteles, de a második ütemnél szerepeltetni kell a kiviteli terveket.
Mennyi a bekerülési költség?
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: 750 mFt a támogatás amit a konzorcium
nyert. Konzorciumi tagként a Békés Megyei Bíróság szerepel a projektben. Ehhez jön a 20%
mértékű önerő, így a projekt teljes bekerülési költsége 937,5 mFt.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő
határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy DAOP-5.1.2/A-09-1F-2010-0009 kódszámú „Szarvas
Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó
tervdokumentációk tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az építési engedélyezési eljárás megindításához a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 14. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta a határozati javaslatot.
Giricz Katalin képviselő: a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
544/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy DAOP5.1.2/A-09-1F-2010-0009 kódszámú „Szarvas Kistérségi székhely központjának
integrált fejlesztése” című pályázathoz kapcsolódó tervdokumentációk tartalmát
megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az építési engedélyezési eljárás
megindításához a szükséges intézkedések megtételére.
2010. szeptember 14.
Határidő:
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Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A zenepavilon kérdését a bizottságok tárgyalják meg és
adjanak megfelelő utasítást a méretét és használatát illetően.
Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

A KÖRÖS VOLÁN Zrt. kezdeményezése a helyi autóbusz közlekedés
menetrendjében tervezett módosítására
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: A menetrend szeptember 1-jétől került bevezetésre, így
előzetes hozzájárulás történt. Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatta az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta a határozati
javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
545/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és hozzájárul a
KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. (Békéscsaba, Szarvasi út 103.) által
az előterjesztés mellékleteként benyújtott helyi autóbusz közlekedés
menetrendjének módosításához és 2010. szeptember 01-től történő bevezetéséhez.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Határidő:
a döntés továbbítására azonnal
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2.) sz. bejelentés:

Vajda Péter Intézmény kérelme álláshely átcsoportosításra
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Vajda Péter Intézmény Általános Iskolai
Intézményegységének Fő tér 3. sz. alá történő visszaköltözését követően kialakításra került
könyvtár és olvasóterem. Az intézményegységben kialakított könyvtárak dolgozói mind a
könyvtári intézményegység irányítása alá tartoznak. A főigazgató azzal a kéréssel fordult a
hivatalhoz, hogy az általános iskolai intézményegységben 0,5 fő dolgozó könyvtári
foglalkoztatott kerüljön a könyvtári szakalkalmazott álláshelyek közé átcsoportosításra. Így
minden dolgozó megfelelő irányítás alá tartozna. Pénzügyi vonzata nincs, technikai
átrendezésről van szó.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda Péter Intézményben engedélyezi a 0,5 fő
pedagógus álláshely átcsoportosítását a könyvtári szakalkalmazottak közé. Ezek alapján 2010.
október 1-től a pedagógus álláshely 185,5 főről 185 főre, a könyvtári szakalkalmazott
álláshely 9 főről 9,5 főre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az álláshely
változás átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vajda
Péter Intézményben engedélyezi a 0,5 fő pedagógus álláshely átcsoportosítását a
könyvtári szakalkalmazottak közé. Ezek alapján 2010. október 1-től a pedagógus
álláshely 185,5 főről 185 főre, a könyvtári szakalkalmazott álláshely 9 főről 9,5
főre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
az álláshely változás átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Maximális létszámtól eltérő csoportok,
engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

osztályok

létszámának

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítésének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló törvény a fenntartó
részére engedélyezi a fenntartott intézmény osztályainak, csoportjainak maximális létszámtól
való túllépésének engedélyezését. Az intézmény vezetője ennek a jogszabálynak megfelelően
elkészítette kérelmét. Ennek megfelelően kéri elfogadni a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatta az előterjesztést.
Gombár Györgyné képviselő: Módosító indítványt terjeszt a képviselő-testület elé. A
bizottsági ülésen is meg szerette volna tenni a módosító indítvány benyújtását, de azt a
tájékoztatást kapta, hogy az osztályok átszervezésére tanév közben nincs lehetőség. Ezután
elolvasta a Közoktatásról szóló törvényt, de nem szerepel benne, hogy nincs lehetőség
osztályokat átszervezni. Az szerepel, hogy tanév közben osztályt összevonni nem lehet.
Módosító indítványának indoka: Az általános iskola két 7. osztályában nagyon magas a
létszám – 35 és 39 fő. Ez úgy ennyi, hogy a 35 fős osztályban a „SNI gyerekek” száma 40%,
a 39 fős osztályban pedig 36%. Igaz, hogy a Közoktatásról szóló törvény engedi a
fenntartónak, hogy túllépje ezeket az osztálylétszámokat, azonban csak 20%-al. Ez a 35 főnél
még engedélyezhető, a 39 főnél már nem. A 39 fős osztály esetében akkor léphető túl további
10%-al a létszám ha kikérik a diákönkormányzat és az SZMK véleményét és ezek mindegyike
egyetért a döntéssel. Ilyen vélemény kikéréssel nem találkozott. A többi osztály esetében
egyetért az előterjesztéssel, de a két 7. osztály esetében módosító indítványa, hogy a két 7.
osztályból 3 osztályt kell csinálni. Ilyenre már volt példa korábban is. Nehéz olyan döntést
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de a gyerekek megfelelő oktatása, nevelése érdekében meg kell tenni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság az eredeti javaslatot
támogatja.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az eredeti határozati javaslatot
támogatja ami nem igényel plusz támogatást.
Babák Mihály polgármester: Javasolja elfogadni az eredeti határozati javaslatot és a
következő ülésén tűzze napirendre a képviselő-testület az osztály szétbontását. A normatíva
igénylés miatt dönteni szükséges.
Földesi Zoltán képviselő: Támogatja a polgármester vélekedését.
Gombár Györgyné képviselő: Nem vonja vissza módosító javaslatát, mivel a 39 fős osztály
esetében nem történtek meg az előzetes egyeztetések.
Babák Mihály polgármester: A tanácskozás után sem fog csökkeni a gyerek létszám. Akkor
mi változik? Nem ennyi gyerek van az osztályban (39 fő), ez számított létszám, ahol van
olyan gyerek amelyik háromnak számít.
Kohut Andrásné főigazgató: Az általános iskolai intézményegységben a 7.a és a 7.b.
osztályban a következők miatt alakult ki ilyen létszám: 2009/2010. tanév végén augusztus 23ig a javítóvizsga napjáig a volt 6.a osztály 26 fő, számítva 35 fő volt, a 6.b. osztály 22 fő,
számítva 31 fő volt. Így csak 20%-al lépték túl a maximális osztálylétszámot. Mindkét osztály
belefért a maximális 20% túllépésbe. Előre nem meghatározható és tervezhető az, hogy a
javítóvizsgán hány tanuló lesz sikertelen. Azt sem lehetett tudni, hogy a javító vizsgán részt
vettek közül esetleg hányan vannak SNI tanulók. Augusztus 23-ra, a javítóvizsga napjára már
készen volt a tantárgyfelosztás az órarenddel. Az álláshelyek meghatározásra kerültek,
megtörténtek a létszámleépítések. Július 1-jével 3 fő, augusztus 1-jével 1 fő pedagógus
álláshely csökkentés történt. A pályázatok benyújtásra kerültek, így nincs lehetőség álláshely
bővítésre. Így létszámot, bért pluszban nem igényelhet az intézmény. Augusztus 23. után a
diákönkormányzatot és szülői szervezetet nem tudták összehívni, mert a Közoktatási törvény
kimondja, hogy amennyiben olyan helyzet áll elő, oktatásszervezési okok miatt lehetséges a
plusz 10%-ot engedélyezni. A tanulók a javító vizsgán nem mentek át, így megnövelték az
osztálylétszámot és ráadásul SNI gyerekek voltak. Teljesen felborulna a tanév indítása az
osztály szétbontásával.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Ha három osztály lesz a két osztályból, akkor az
mindenképpen plusz főt igényel ami alapvetően egy költség. A létszámcsökkentési pályázat
miatt a költség minimum duplán számolódik.
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ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Ezt nem lehet előre kalkulálni. A gyerekek megbuktak, és van
aki még több gyereknek számít mint korábban. Nem kell felelőst keresni, ez egy lehetetlen
állapot. Az osztály nem lesz tele, hiszen van olyan gyerek amelyik háromnak számít. A
csoport bontását meg kell oldani házon belül.
A módosító indítványt szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító indítványt 2 igen szavazattal 11
ellenvéleményt mellett nem támogatják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás, 1 ellenvélemény mellett az alábbi határozatot hozza:
547/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a maximális létszámtól eltérő csoportok, osztályok létszámát a Vajda
Péter Intézményben az alábbiak szerint:
Kossuth utcai óvoda:
Kis-középső csoportban 28 fő, nagycsoportban 31 fő számított létszámmal,
Zöldpázsit utcai óvoda:
Vegyes csoportban 30 fő számított létszámmal,
Általános Iskola:
2.a. osztályban 31 fő, 4.a. osztályban 29 fő, 4.b. osztályban 33 fő, 7.a osztályban 39
fő, 7.b. osztályban 35 fő számított létszámmal,
Gimnázium:
6.J. osztályban 33 fő, 8.J. osztályban 37 fő számított létszámmal,
Szakképző Iskola:
9. H. osztályban 32 fő, 9. I. osztályban 33 fő, 10.H osztályban 38 fő, 10. I.
osztályban 34 fő, 10. C. osztályban 36 fő, 1/13. C osztályban 38 fő, 2/14. E
osztályban 38 fő számított létszámmal.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: A magas osztálylétszám helyzetének megvizsgálására
vonatkozó határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vajda Péter Intézmény
maximális csoport és osztály létszám túllépésének engedélyezése kapcsán
felhatalmazza az intézmény vezetőjét, hogy a 7. a és a 7. b osztály tekintetében
gondoskodjon a tanítási órák csoportbontással történő megszervezéséről és ennek
végrehajtásáról számoljon be a következő testületi ülés alkalmával.
Amennyiben az órák oly módon nem megszervezhetők, tegye meg javaslatát a két
7. osztály három osztállyá történő alakítása tárgyában, érintve abban a felmerülű
költségeket, tanügy-igazgatási feladatokat.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
2010. októberi soros testületi ülés
Babák Mihály polgármester, Földesi Zoltán, Lohr Gyula, Lázár Zsolt képviselők
távoznak az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó
rendezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Mű

tulajdonjogának

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Gyomaendrődi Regionális Hulladéklerakó Mű beruházásának
megkezdése óta rendezetlen volt a tulajdonjog kérdése. Nem azért, mert a társult
önkormányzatok ebben nem tudtak megállapodni, hanem a korábban hatályos ÁFA szabályok
akadályozták azt, hogy valamennyi tulajdonostárs önkormányzat könyveibe bevezethesse az
őt megillető tulajdoni hányadot és ez így legyen az ingatlannyilvántartásban is feltüntetve.
Szarvas várost ebből a vagyonból 39 százalék tulajdoni hányad illeti meg. A Társulási Tanács
megbízta a Darázs és Társa Ügyvédi Irodát valamint Cséffai János könyvvizsgálót azzal, hogy
az állásfoglalások beszerzését követően készítsék el a közös tulajdon létrehozására vonatkozó
megállapodás-tervezetet. A megállapodás lényege, hogy a társult önkormányzatok kijelentik,
hogy a közös tulajdont a továbbiakban is fenntartják, azt megszüntetni nem kívánják, de
ebben az esetben ÁFA fizetési kötelezettség nem terheli őket és az ingatlannyilvántartásba
bejegyzésre kerülhet a tulajdonjog.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
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azzal, hogy közös képviselő kijelölése nem lenne hátrány.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság 6 jelenlévő tagja 6 igen szavazattal támogatta és elfogadásra
javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a gyomaendrődi hulladéklerakóra vonatkozó,
közös tulajdon létrehozásáról szóló megállapodást, egyben felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt annak aláírására.
Határidő: 2010. szeptember 23. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
549/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a gyomaendrődi hulladéklerakóra vonatkozó, közös tulajdon létrehozásáról szóló
megállapodást, egyben felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak
aláírására.
2010. szeptember 23.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

141/2009.(III.19.) és 81/2010.(II.05.) sz. határozatok visszavonása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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A 141/2009.(III.19.) sz. határozatával a képviselő-testület arról döntött, hogy az M-44-es út
építését megelőző feltárásra a Kulturális Örökség Szakszolgálattal megkötendő szerződés
bekövetkeztekor 29.836 eFt összeg megelőlegezésre kerülne a Múzeum számára. A határozat
végrehajtására nincs mód, hiszen a Nemzeti Kulturális Örökség védelméről szóló törvény
utóbbi módosítása értelmében megelőző feltárásra a beruházóval a Megyei Múzeum jogosult
szerződést kötni. Ugyanakkor fontos megjegyezni, hogy a Megyei Múzeum kötelezően be
kell, hogy vonja az érintett területi múzeumot a feladat ellátásába. Ilyen szerződés kötésre
nincs lehetőség, így szükséges a határozat visszavonása.
A 81/2010.(II.05.) sz. határozat arról rendelkezett, hogy amennyiben megelőző feltárásra
kerül sor az M-44-es esetében, akkor az ott keletkező leletanyag tárolására a Budai N. A. utca
7. sz. alatti ingatlan használati jogát átadja az önkormányzat a SZÁMK részére. A határozat
visszavonása azért szükséges, mert ebben a szervezeti keretben nem működhet a területi
múzeum.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 141/2009.(III.19.) számú és
81/2010.(II.05.) számú határozatait visszavonja.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Határidő: Azonnal”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
550/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
141/2009.(III.19.) számú és 81/2010.(II.05.) számú határozatait visszavonja.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Energetikai pályázatok benyújtásához szükséges felmérések
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tobak László beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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korábbi határozatával úgy döntött, hogy a Vásártéri Óvoda és a Zöldpázsit téri óvoda
épületeinek energetikai felmérését elvégezteti a budapesti székhelyű Plandryve Kft-vel. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség visszavonta a pályázatot, így okafogyottá vált a felmérés
elkészítése.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyetértett a
határozatok visszavonásával.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 446/2010.(VI.24.) számú határozatát, amely Szarvas,
Vásártéri Óvoda és a Zöldpázsit téri Óvoda épületeinek energetikai felmérésére vonatkozik,
visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 24. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
551/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
446/2010.(VI.24.) számú határozatát, amely Szarvas, Vásártéri Óvoda és a
Zöldpázsit téri Óvoda épületeinek energetikai felmérésére vonatkozik,
visszavonja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 24.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Az ÁFA növekedése által érintett hulladéklerakó költségvetésének
módosítása
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tobak László beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tobak László beruházási ügyintéző: A képviselő-testület korábbi határozatával úgy döntött,
hogy a komposztáló megvalósításához 1.829.847,-Ft önerőt biztosít a szabad fejlesztési
tartalék terhére. A határozat meghozatalakor az ÁFA legmagasabb mértéke 20% volt, ami
időközben 5 %-al emelkedett, így 25%. A különbözet összege: 79.726,-Ft lett. A Körös-szögi
Kistérség Többcélú társulása felkérte a hivatalt a különbözet megfizetésére.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyetértett a
határozat visszavonásával, mivel technikai döntésről van szó.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 589/2008.(XI.20.) számú határozatában a KEOP-1.1.1.
című projekthez a biztosított összegen – 1.829.847,-Ft – túl az ÁFA-növekmény 5%-os
összegét 79.726,-Ft-ot biztosít a szabad fejlesztési tartalék terhére.
Utasítja a jegyzőt,hogy a változást a következő rendeletmódosításkor vezesse át.
Határidő: 2010. december 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
552/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
589/2008.(XI.20.) számú határozatában a KEOP-1.1.1. című projekthez a
biztosított összegen – 1.829.847,-Ft – túl az ÁFA-növekmény 5%-os összegét
79.726,-Ft-ot biztosít a szabad fejlesztési tartalék terhére.
Utasítja a jegyzőt,hogy a változást a következő rendeletmódosításkor vezesse át.
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Felelős:

2010. december 31.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Szarvasi Általános Művelődési Központ pótelőirányzat kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Amola osztályvezető: A Művészeti Alapiskola kiegészítő normatív támogatást
nyert majdnem 2 mFt-os összegben. Az OKM rendelet szerint ennek felét eszközbeszerzésre
kell fordítani. Az intézmény 650.500 Forinttal rendelkezik eszközfejlesztésre, amihez
szükséges 329 eFt a normatíva elszámoláshoz. A támogatás az önkormányzathoz megérkezett
A Művészeti Alapiskolának vissza kell adni 329 eFt-ot. Az összes többi szabad tartalékban
marad.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Művelődési és
Oktatási Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Rejtő József kérelme: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a
határozati javaslatot.
Földesi Zoltán alpolgármester: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatta a határozati
javaslatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Általános Művelődési Központ részére a 2010.
évi költségvetésben eszközbeszerzés céljából 329.000,-Ft összegű többlet előirányzatot
engedélyez a működési tartalék terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendelet módosításkor a változást vezesse át.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető,
Csasztvan András intézményvezető. Határidő: 2010. december 31.”
Babák Mihály polgármester és Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 11
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
553/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Általános Művelődési Központ részére a 2010. évi költségvetésben
eszközbeszerzés céljából 329.000,-Ft összegű többlet előirányzatot engedélyez a
működési tartalék terhére.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő rendelet módosításkor a változást
vezesse át.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Csasztvan András intézményvezető
Határidő:
2010. december 31.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

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

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület döntése értelmében a Szabadság u. 32. sz.
alatti üzlethelyiség bérletére pályázat került kiírásra. A beadási határidő leteltéig nem érkezett
pályázat. Így javasolja az előterjesztés, hogy a korábbi feltételekkel kerüljön ismét kiírásra a
pályázat. A bérlet időtartama: 5 év, felmondási idő: 3 hónap, a bérleti díj: 8.000,-Ft/m2+Áfa.
150.000,-Ft összegű kaució kerülne kiírásra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta, elfogadta és
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő. Az Ügyrendi Bizottság szintén támogatta a határozati
javaslatot.
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bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
554/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti, 109 m2
alapterületű üzlethelyiséget nyilvános pályázat útján bérbeadás céljából
meghirdeti.
A képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező pályázati hirdetmény közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 10.00
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
A pályázat megjelentetésére: 2010. szeptember 30.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

„Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi út – Semmelweis I. u. között)
burkolat-megerősítése, felújítása” c. projekt ivóvíz rekonstrukciós
munkáiról szóló képviselő-testületi határozat visszavonása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester visszatér, Gombár Györgyné képviselő távozik az
ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Szécsi Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: A képviselő-testület 486/2010. sz. határozatával arról
döntött, hogy a Szarvas, Juhász Gy. utca burkolat megerősítése, felújítása tárgyú projekt
megvalósítása előtt szükséges az útburkolat alatt található ivóvízvezetékek felújítása. Ez 8 db
csomópont kiváltását jelentette volna. A korábbi döntéssel ellentétben létezik egy korszerűbb
technológiai megoldás amivel meg lehet valósítani az ivóvízvezetékek felújítását. Így az
ivóvíz rekonstrukciós munkálatok az útburkolat felújítás után is elvégezhetők. A kivitelező
COLAS Zrt. részére a munkaterület átadásának nem volt akadálya, az meg is történt. A
képviselő-testület 486/2010. sz. határozatának visszavonása szükséges melyben felhatalmazta
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hirdetmény közzététele nélkül induló tárgyalásos eljárás lefolytatására. A bruttó 8 mFt-ként
meghatározott keretösszeg a munkálatok meghiúsulása miatt szintén szükségtelenné vált.
Babák Mihály polgármester: A Vízművek Zrt. nem tett ajánlatot az ivóvíz hálózat
felújítására. Nem számoltak el az amortizációként összegyűlt pénzzel. Az ivóvíz felújítás
későbbre halasztódik mivel van más technológiai megoldás.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
555/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a
„Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi út – Semmelweis I. u. között) burkolatmegerősítése, felújítása” tárgyú projekthez kapcsolódó ivóvízvezeték
rekonstrukciós munkálatok burkolat felújítás előtt történő megvalósítása az új
technológiai megoldás ismeretében szükségtelen, ezért úgy dönt, hogy visszavonja
a 486/2010.(VII.27.) számú határozatát.
A Képviselő-testület utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Döntést követően azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

„Szarvas Város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés VI. ütem”
c. beruházáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyes szintű
tervdokumentáció és ajánlatkérési műszaki tervdokumentáció
tárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: A képviselő-testület 188/2010. sz. határozata alapján
szerződést kötött a Tervstart Bt-vel Szarvas város belterületi belvízrendezés VI. ütem projekt
vízjogi létesítési engedélyes szintű tervdokumentáció és az ajánlatkérési szintű tender
tervdokumentáció elkészítésére. A tervezési szerződés 1.4. pontja alapján a terveket a
megrendelővel el kell fogadtatni. A tervező 2010. március 09-én 9 példányban leszállította a
vízjogi létesítési engedélyes terveket, június 30-án pedig szintén 9 példányban az ajánlatkérési
tender-tervdokumentációt. Ezt követően megkezdődött a tervek áttanulmányozása és
elemzése. Megállapításra került, hogy a létesítési és az ajánlatkérési tervdokumentáció
megegyezik. Az elkészült dokumentumokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
megtárgyalta és a megismert műszaki tartalom alapján a 300/2010. sz. bizottsági határozatával
a képviselő-testület elé terjesztette elfogadásra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas Város belterületi vízrendezés csapadékvíz
elvezetés VI. ütem” c. projekt vízjogi létesítési engedélyes szintű tervdokumentációját és
ajánlatkérési műszaki tervdokumentációját a megismert műszaki tartalom alapján elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati javaslattal
kapcsolatos intézkedések megtételére. Határidő: Döntést követően azonnal. Felelős:Babák
Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
556/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés VI. ütem” c. projekt vízjogi
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tervdokumentációját a megismert műszaki tartalom alapján elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati
javaslattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Döntést követően azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

„Szarvasi kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című
projekthez kapcsolódó külső projektmenedzsment
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A városrehabilitációhoz kapcsolódóan ez év október 11-ig a
második fordulós pályázatot be kell nyújtani. Ehhez elengedhetetlenül szükséges külső
projektmenedzsment meghatározása. A külső projektmenedzsment a pályázatban is szerepelt.
Három árajánlatot kért a hivatal. A legalacsonyabb árat a Competítion Pályázatíró és
Projektfejlesztési Szolgáltató Kft. adta 6.320 eFt+ÁFA összeggel. Ez teljes körű
lebonyolítását jelenti a városrehabilitációnak. A menedzsert is ők adják valamint a műszaki
kollégát is, és a pénzügyi elszámolásért is ők felelősek.
Babák Mihály polgármester: A támogatási szerződés megkötését követően léphet életbe.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja a
határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvasi kistérségi székhely központjának integrált
fejlesztése című projekthez kapcsolódó külső projektmenedzsment” tárgyában lefolytatott
ajánlatkérési eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő Competítion Pályázatíró és
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6.320.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 7.900.000 Ft összegben és aláírt tartalommal jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 24. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
557/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvasi kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése című projekthez
kapcsolódó külső projektmenedzsment” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési
eljárásban a legkedvezőbb ajánlatot tevő Competítion Pályázatíró és
Projektfejlesztési Szolgáltató Kft-vel (8800 Nagykanizsa, Batthyány u. 20.) kötött
szerződést 6.320.000,-Ft+ÁFA, azaz bruttó 7.900.000 Ft összegben és aláírt
tartalommal jóváhagyja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a további szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 24.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Közbeszerzési
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Szabályzatának

Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: Szarvas Város Önkormányzata az elnyert
szervezetfejlesztés Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában c. ÁROP pályázat egyik
indikátorában vállalta, hogy környezetbarát beszerzési elveket alkalmaz közbeszerzési
eljárásai során. Az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát új 6/A fejezettel szükséges
kiegészíteni ami ezeket a környezetbarát közbeszerzési elveket rögzíti. Az előterjesztett
javaslat a SYNERGON által készített javaslat alapján készült.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslat elfogadását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
558/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 131/2009. (III. 19.)
számú határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát az alábbiak szerint
egészíti ki:
„VI/A
Környezetbarát közbeszerzési eljárás érvényesítése
Az Európai Unió jelenlegi definíciója szerint zöld közbeszerzésnek nevezzük az
olyan közbeszerzést, amelynek során a beszerző közintézmények a beszerzési
folyamat minden szakaszában figyelembe veszik a környezetvédelem
szempontjait, és az életciklusuk során a környezetre a lehető legkisebb hatást
gyakorló megoldások keresésével és előnyben részesítésével ösztönzik a
környezetbarát technológiák terjedését és a környezetbarát termékek előállítását.
Az a technológia tekinthető környezetbarátnak, amely a környezeti terhelés
elkerülését vagy csökkentését szolgálja egy adott termék vagy tevékenység
életciklusának bármely szakaszában.
A környezetbarát közbeszerzés alkalmasságának szükségessége valamennyi
önkormányzati beszerzés esetén megvizsgálandó.
Környezetbarát beszerzési elvek alkalmazása a beszerzési eljárás során
1.Előkészítés:
Meg kell vizsgálni, hogy a beszerzést lebonyolító Szarvas Város Önkormányzata
hozzá tud-e jutni azokhoz a tudományos és környezetvédelmi adatokhoz, amelyek
az adott termékkel kapcsolatos kritériumok meghatározásához szükségesek. Meg
kell vizsgálni továbbá, hogy léteznek-e zöldebb termékek a piacon, megfelelnek-e
azok a követelményeknek, és megengedheti-e azokat magának Szarvas Város
Önkormányzata.
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paraméterei kifejezésre kerüljenek az ajánlattételi felhívásban.
A beszerzés lebonyolítása előtt piacelemzést kell elvégezni. Az elemzésnek ki kell
térni többek között a következőkre:
- piacban lévő potenciál felmérése,
- általános megoldások felkutatása,
- környezetbarát alternatíváknak keresése,
- rendelkezésre álló lehetőségek általános árszínvonalának vizsgálata,
- a kezelt hulladék mennyisége,
- az anyagok káros hatása,
- az újrafelhasználható anyagok mennyisége,
- beszerezni kívánt termék tartóssága,
- hulladékkeletkezés minimalizálása,
- a szennyező anyagok környezetbe jutásának elkerülése,
- az üzemanyagköltségek csökkentése,
- természetes élőhelyek megbolygatásának minimalizálása.
Környezetvédelmi projektek esetén környezeti hatástanulmányt kell készíteni.
2. A beszerzés tárgyának meghatározása:
Környezetvédelmi megfontolásokból a teljesítményalapú meghatározást kell
használni, hiszen ebben az esetben a szerződéskötő hatóságnak nem kell precízen
kikötnie valamennyi jellemzőt, amellyel a terméknek/szolgáltatásnak/építési
beruházásnak rendelkeznie kell, csak az elérendő hatását.
A 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek szerint Szarvas Város
Önkormányzata jogosult a választásara a műszaki normákon alapuló előírások,
illetve a teljesítésalapú követelmények között. A teljesítményalapú megközelítés
alkalmazásakor nem szükséges részletesen kifejteni a műszaki előírásokat. A
teljesítésalapú előírások meghatározásakor azonban körültekintőnek kell lenni,
világosan kell megfogalmazni az előírásokat ahhoz, hogy megfelelő és indokolható
értékelést lehessen készíteni.
3. A környezetgazdálkodási rendszerek alkalmazása a beszerzési döntés
meghozatala során:
A 2004/17/EK és a 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek lehetővé teszik az
önkormányzat számára, hogy indokolt esetben felkérjék az ajánlattevőket, hogy
igazolják a szerződés által előírt technikai alkalmasságukat az építési
beruházásra, illetve szolgáltatásra irányuló közbeszerzési szerződésekkel
összefüggő meghatározott környezetvédelmi vezetési intézkedések megtételére.
A 2004/17/EK és a 2004/18/EK irányelvek kimondottan elismerik, hogy az EMAS
tanúsítványok (amennyiben relevánsak) alkalmasak a cégeknek ezen
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Az önkormányzatnak el kell ismernie azonban a megfelelő tanúsítványokat is,
amelyeket olyan szervek állítanak ki, amelyek megfelelnek a közösségi jognak
vagy a releváns, a tanúsítással kapcsolatos európai, illetve nemzetközi
környezetgazdálkodási normáknak.
A különféle kritériumokat, amelyek alapján kiválasztásra kerül a gazdaságilag
legelőnyösebb ajánlat, olyan módon kell megfogalmazni, hogy:
- kapcsolódjanak a megszerzendő szerződés tárgyához (amint az a technikai
előírásokban meghatározott);
- tegyék lehetővé az ajánlatok gazdasági és minőségi feltételek alapján
egységben történő értékelését annak érdekében, hogy az értékarányosan
legkedvezőbb ajánlat legyen meghatározható.
4. A szerződés odaítélése:
A szerződés odaítélésénél kell alkalmazni a lehetséges környezetvédelmi elbírálási
feltételeket, amennyiben azok a szerződés tárgyához kapcsolódnak, egyértelműen
fel vannak tüntetve az ajánlati felhívásban és a pályázati dokumentációban és
megfelelnek az EU-jogszabályok alapelveinek.
A szerződés odaítélése a „gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatnak” elvét kell
alkalmazni, amely során legalább két alkritériumot kell figyelembe venni a
következők közül:
- minőség,
- ár,
- műszaki megfelelőség,
- esztétikai és funkcionális jellemzők,
- környezetvédelmi jellemzők,
- üzemeltetési költségek,
- költséghatékonyság,
- ügyfélszolgálat,
- technikai segítségnyújtás,
- szállítás időpontját és időtartama,
- teljesítés ideje.
A 2004/17/EK és 2004/18/EK közbeszerzési irányelvek alapján valamennyi
odaítélési kritériumnak négy feltételnek kell megfelelnie:
1. Az odaítélési feltételeknek kapcsolódniuk kell a szerződés
tárgyához
2. Az odaítélési kritériumoknak speciálisnak és objektíven
számszerűsíthetőnek kell lenniük
3. Az elbírálási feltételeknek korábban meghirdetetteknek kell
lenniük
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tartásával kell, hogy készüljenek.”
Határidő: 2010. szeptember 30.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Általános Művelődési Központ jogi személyiségű szervezeti
egységének megszüntetése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: 2010. augusztus 25-én lépett hatályba az
Államháztartásról szóló törvény legutolsó módosítása. Ez a törvénymódosítás hatályon kívül
helyezte a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló törvényt. Ez a törvény a
költségvetési szervek fenntartói számára lehetővé tette azt, hogy önálló jogi személyiségű
szervezeti egységet létesítsenek az általuk fenntartott költségvetési szervekben. A törvény
módosítása azt is előírta a fenntartók számára, hogy a jogi személyiségű szervezeti
egységeiket meg kell szüntetni. Szarvas város esetében az Általános Művelődési Központ
rendelkezett ilyen önálló jogi személyiségű szervezeti egységgel. Az előterjesztés eredetileg
bemutatta volna azokat az elvi döntési lehetőségeket melyeket a jogi személyiségű szervezeti
egység megszüntetésével kapcsolatban meghozhat a képviselő-testület. Vagy marad az
SZÁMK szervezeti keretein belül és a muzeális intézményegység elveszíti önálló jogi
személyiségét, ezáltal területi múzeumi státuszát. Vagy önálló intézmény lesz – ezen belül
egy alternatíva is megfogalmazódott, mely szerint önállóan működő és gazdálkodó szervezet
lenne. A negyedik változat szerint a Megyei Múzeumi szervezetbe integrálódott volna, de
akkor a Megyei Önkormányzattal kellett volna tárgyalásokat kezdeményezni. A módosított
előterjesztés konkrét határozati javaslatokat fogalmazott meg. Az elvi döntési lehetőségek
közül a második változat került konkretizálásra, mely szerint önállóan működő költségvetési
szervként kerülne létrehozásra a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Intézmény
kiválva az önálló jogi személyiségű SZÁMK-ból. Az alapító okirat módosítása során már nem
tartozik a múzeum a Művelődési Központ intézményi struktúrájába. A második határozati
javaslat a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom mint önálló intézmény, önállóan
működő költségvetési szerv alapító okiratának elfogadását tartalmazza. A módosításkiegészítésre azért került sor, hogy a kiválás ne jelentsen többletköltséget az önkormányzat
számára. A módosítás-kiegészítés azt tartalmazza, hogy fél álláshelyet a SZÁMK a technikai
alkalmazotti személyzetből átcsoportosít a Múzeum és Szárazmalom részére amikor az
önállóan működő költségvetési szerv létrejön.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
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Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság támogatja az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja az intézmény önállóvá
válását. Így lehetőség nyílik egy esetleges feltárás elvégzésére.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A módosított 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:
559/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja:
I. Az alapító okirat 1. pontja az alábbiak szerint változik:
1. Az intézmény elnevezése, azonosító adatai:
Az intézmény teljes neve:
Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vajda Péter Művelődési Központ
Az intézmény rövidített neve:
Szarvasi ÁMK
Az intézmény rövid neve:
Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
Vajda Péter Művelődési Központ
Törzsszáma: 633358
OM azonosító: 039479
II. Az alapító okirat 3. pontja az alábbiak szerint módosul:
3.
Az intézmény telephelye:
Az intézmény az alábbi telephelyekkel rendelkezik:
1. 5540 Szarvas, Szabadság u. 36.
2. 5561 Békésszentandrás, Bethlen G. u. 19.
3. 5551 Csabacsüd, Petőfi u. 37.
4. 5451 Öcsöd, Köztársaság u. 37-39.
III. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint változik:
4. Az intézmény szervezete:
Az intézmény az alábbi, szakmailag önálló intézményegységekkel rendelkezik:
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Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény intézményegység
Szarvasi Általános Művelődési Központ Vajda Péter Művelődési Központ
intézményegység

IV. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul:
5. Az intézmény típusa, tevékenység jelleg szerinti-, valamint szakmai besorolása:
a.) Az intézmény típusa: többcélú, általános művelődési központ
b.) Tevékenységeinek felsorolása:
- művelődési központ működtetése
- mozi üzemeltetése
- közösségi színtér üzemeltetése
- felnőttoktatás
- alapfokú művészetoktatás
c.) Az intézmény gazdálkodása szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési
szerv.
d.) Alapfokú művészetoktatási intézményegységre vonatkozó adatok:
- Az intézményegység tagozattal nem rendelkezik.
- Művészeti ágak:
- zeneművészet,
- táncművészet,
- képző- és iparművészet,
- szín- és bábművészet.
- Tanszakok:
- hegedű, gordonka, gitár, zongora, harmonika, furulya, klarinét, szaxofon,
trombita, harsona, kürt, tuba, ütő, szolfézs, fuvola
- néptánc, társastánc
- festészet, kerámia, kézművesség
- drámajáték, színjáték.
V. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint változik:
8. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén
kinevezésének) rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya:
1. Az intézmény vezetőjét, Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete bízza
meg pályázat alapján. Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezéssel együtt
határozott időre szóló magasabb vezetői megbízás jön létre.
2.
A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői
hatáskörök átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói
jogkörök átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában
rendelkezni kell.
3. Az intézmény élén magasabb vezető beosztású vezető áll.
4. Az egyes intézményegységek élén vezető beosztású intézményegység-vezető áll,
melynek megbízásáról az intézményvezetőből, valamint az intézményegységvezetőkből és az intézmény gazdasági ügyintézőjéből álló igazgatótanács dönt. Az
intézményegység-vezetők felett a munkáltatói jogokat az intézmény igazgatója
gyakorolja.
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1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó közalkalmazottak, valamint a Munka
Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. hatálya alá tartózó munkavállalók.
VI. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége,
szakfeladatai:
Közfeladata:
- Oktatás, azon belül az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közokt. tv.) alapján,
- Közművelődési feladatok ellátása a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.
Alaptevékenysége:
Szakágazat száma
Szakágazat megnevezése
900400
Szakfeladatai:
Szakfeladat száma
559099
591411
852031
852032
855931
855935
855937
900400
910501
910502
932918

Művészeti létesítmények működtetése
Szakfeladat megnevezése
Egyéb m.n.s. szálláshely szolgáltatás
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése
mozikban, filmklubokban, szabadtéren,
nyilvános vetítési helyeken
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti
ágban
Alapfokú művészetoktatás képző- és
iparművészeti, táncművészeti, szín- és
bábművészeti ágban
Iskolarendszeren kívüli nem szakmai
oktatás
Szakmai továbbképzések
M.n.s. egyéb felnőttoktatás
Kulturális
műsorok,
rendezvények,
kiállítások szervezése
Közművelődési
tevékenységek
és
támogatásuk
Közművelődési intézmények, közösségi
színterek működtetése
Mindenféle m.n.s. szabadidős szolgáltatás

VII. Az alapító okirat 11. pontja hatályát veszti.
VIII. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint változik:
13. A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
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tevékenység bevételi és kiadási aránya 20 % - os mértéket érhet el.
IX. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint módosul:
Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása:
Az intézmény önálló jogi személy.
Az intézmény egységes szakmai programmal rendelkezik.
Általános szabályok:
- Az intézmény tevékenységét a jóváhagyott szakmai program alapján végzi.
- Az intézmény új szakmai programot a fenntartó jóváhagyásával módosított program
alapján indíthat.
X. Az alapító okirat 15. pontja az alábbiak szerint változik:
Az intézmény befektetett eszköz vagyona mérleg szerint:
663.036.000 Ft
2010. 09. 15.
XI. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
Meghatározott pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására köteles önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv Szarvas Város Polgármesteri Hivatala.
A Szarvasi Általános Művelődési Központ és Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési Megállapodás (3.
számú melléklet) tartalmazza.
XII. Az alapító okirat 1. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete
lép.
XIII. Az alapító okirat 2. számú melléklete helyébe jelen módosítás 2. számú melléklete
kerül.
XIV. Az alapító okirat 3. számú melléklete helyébe jelen módosítás 3. számú melléklete
lép.
XV. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
1. sz. melléklet:
Az intézmény használatában lévő ingatlanok:
Szám
Cím
Helyrajzi szám
1.
5540 Szarvas Kossuth tér 3.
2078.
2.
5540 Szarvas Szabadság út
2395/2.
36.
3.
5561 Békésszentandrás,
1629.
Bethlen G. u. 19.
4.
5551 Csabacsüd Petőfi S. u.
243.
37.
5.
5451 Öcsöd Köztársaság u.
260.
37/39.
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Az ingatlanok és az ellátandó feladatok jellemző mutatói:
Alapfokú művészetoktatási feladatok:
Telephely
Oktatott tanszak
Helyiségek
Szarvas,
hegedű, gordonka,
5 tanterem,
Kossuth tér 3.
zongora, harmonika,
2 táncterem,
néptánc, társastánc,
3 képzőművészeti
festészet, kerámia,
műhely,
kézműves, drámajáték, tanári szoba,
színjáték
színpad, öltözők,
ruhatár, iroda,
egyéb kiszolgáló
helyiségek
Szarvas,
furulya, fuvola,
5 tanterem, kiszolgáló
Szabadság u. 36.
klarinét, szaxofon,
helyiségek
trombita, kürt,
zongora, ütő, gitár
Békésszentandrás,
hegedű, zongora,
3 tanterem
Bethlen u. 19.
harmonika, fuvola,
kiszolgáló helyiségek
trombita, kürt, furulya,
szolfézs
Öcsöd,
hegedű, zongora,
3 tanterem
Köztársaság 37-39.
furulya, trombita,
kiszolgáló helyiségek
szolfézs, kürt
Csabacsüd
néptánc
1 tornaterem, öltözők,
Petőfi S. u. 37.
kiszolgáló helyiségek

Férőhely
100 fő zenész
250 fő
képzőművész
220 táncos
50 dráma

120 fő

50 fő

30 fő
100 fő

Közművelődési feladatok (telephely: Kossuth tér 3.):
1. Nagyterem befogadó képessége: 420 fő
2. Irodák száma: 6
3. Kiegészítő helyiségek száma: 54+1 kazánház
4. Kiscsoportos foglalkozó helyiségek száma: 19
2. sz. melléklet:
Együttműködési megállapodás
Mely létrejött Szarvas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, önállóan működő
és gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban Hivatal), valamint a Szarvasi Általános
Művelődési Központ, önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban
SZÁMK) között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és az
államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet alapján.
I. Általános pénzügyi, számviteli, nyilvántartási szempontok
1. A Hivatal a számviteli, államháztartási törvény, valamint a végrehajtásukra
kiadott, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolási,
könyvvezetési,
számviteli
tevékenységének
rendszerét
meghatározó
kormányrendeletek szabályai szerint megszervezi és elkészíti a SZÁMK
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működését is meghatározó számlarendet és egyéb számviteli, bizonylati
szabályzatokat.
3. A törvényi és hatályos jogszabályi előírások szerinti adatszolgáltatásokat a
Hivatal (beszámoló, adóbevallás, statisztikai jelentés) végzi el.
4. A Hivatal a gazdálkodással, számvitellel kapcsolatos törvények, jogszabályok
mindenkor hatályos előírásai szerint elvégzi a SZÁMK vagyoni, pénzügyi
helyzetére ható gazdasági események kettős könyvvitel rendszerű, pénzforgalmi
szemléletű nyilvántartásának vezetését, naptári év végével történő lezárását.

II. Tervezés, költségvetés végrehajtása
1. A költségvetési törvény, a kormány költségvetési irányelvei alapján a Hivatal
Költségvetési Csoportja, a SZÁMK vezetője és gazdasági ügyintézője közösen
készítik el az éves költségvetést.
2. Az előirányzatról a Hivatal és a SZÁMK köteles analitikus nyilvántartást vezetni,
a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt előirányzatonként. Az
előirányzat módosítása iránti kérését (többletbevétel, előirányzatok közötti
3. átcsoportosítás, egyéb előirányzati igény) a Hivatal Pénzügyi Osztálya által a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni, a felhasználás csak a jóváhagyás után
történhet meg.
4. A költségvetés végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében a Hivatal
negyedévente ellenőrzi és egyezteti a főkönyv-, analitikát, a bérnyilvántartást,
létszámnyilvántartást.
III. Pénzkezelés, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
1. A Hivatal készíti el a jogszabályban meghatározott módon és időben, valamint
tartalommal a pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást.
2. A Hivatal bonyolítja a jóváhagyott költségvetési előirányzatának figyelembe
vételével a pénzellátás biztosításával, utalással a gazdálkodást a SZÁMK
vezetőjével történt egyeztetés után. Konkrétan: kötelezettségvállalás: intézmény,
pénzügyi ellenjegyzés a Hivatal részéről, teljesítés igazolása, szakfeladat ezen
belül részfeladat megjelölés az intézmény részéről a könyvelés felé, érvényesítés Pénzügyi Osztály.
IV. Számvitel
1. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a költségvetési beszámoló részét képező
mérleg tagolása, a tételek részletezése a törvény és a jogszabályok előírásai
szerint készüljön el. Az eszközök kimutatása, besorolása, források
növekedésének, vagy csökkenésének kimutatása, besorolása, források
növekedésének, vagy csökkenésének kimutatása jogszabályok szerint elvégzésre
kerüljön.
2. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását a Hivatal végzi. Ennek
során az állományváltozás bizonylatait a Hivatal vagyongazdálkodással
megbízott ügyintézője állítja ki és veszi állományba. Az érték nélküli készletekről
a nyilvántartást a SZÁMK vezeti.
3. Az év végi leltárt a Hivatal és a SZÁMK dolgozói közösen készítik el, részt
vesznek a leltár összesítésében, kiértékelésében
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előírásszerű lefolytatása, bizonylatolása a Hivatal feladata. Mind a selejtezési,
mind a leltározási feladatok elvégzését a szabályzatok előírásai szerint kell
lefolytatni.
5. A Hivatal elvégzi az általános forgalmi adóval kapcsolatos, az adótörvényben, az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott bejelentési, nyilatkozattételi,
adó megállapítási, bevallási, előlegfizetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási
kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
6. Az SZÁMK rendezvényei belépőjegyekkel látogathatóak. A belépőjegyekről
szigorú számadású nyilvántartást köteles vezetni, a jegynyilvántartással és
elszámolással kapcsolatosan belső szabályzatot köteles készíteni.
V. Személyi juttatásokkal, munkaerővel való gazdálkodás
1. A SZÁMK vezetője önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. A Képviselő-testület
által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel gazdálkodik, de a
szakmai létszámot ennek során nem csökkentheti.
2. A havi előirányzathoz viszonyított teljesítésekről analitikus létszám- és
bérnyilvántartást vezet.
3. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlás során a Hivatal biztosítja, hogy a munkaerő- és
bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az önkormányzat
Képviselő-testülete döntésének megfelelően történjen.
VI. A készpénzkezelés rendje
1. A SZÁMK önálló pénztárral rendelkezik, melyhez pénzkezelési szabályzatot
készít, melyben szabályozza, hogy az önálló intézményben pénztárellenőr
tevékenykedik.
A működése során beszedett bevételekből gazdálkodik, kiadásokat teljesít, a
szabályzatban meghatározott pénztáregyenleg feletti részt a Hivatal részére
befizeti. A pénztárak közötti átvezetés során a 3942 átvezetési számlát használja.
A pénztári forgalommal 10 naponta a Hivatal felé elszámol, a pénztárzárás után
legkésőbb két munkanappal.
2. A készpénzforgalom bizonylatolásánál alkalmazza a szabvány pénztári be-, és
kifizetési bizonylatokat és a pénztárjelentést.
3. A készpénz-kifizetések szabályszerűségéért a SZÁMK vezetője felelős, továbbá
köteles gondoskodni a pénz biztonságos tárolásáról.
VII. Elszámolás a központi számfejtő hellyel
1. A Szarvasi Általános Művelődési Központ a számfejtéssel kapcsolatos iratok
közül a munkaviszony-létesítéssel, megszűnéssel kapcsolatos iratokat - a Hivatal
ellenjegyzésével - továbbítja a központi számfejtő részére
2. A munkából való távolmaradással kapcsolatos (táppénz, fizetés nélküli
szabadság, stb.) iratokat ellenjegyzés nélkül továbbítja a központi számfejtő
részére.
3. A szakfeladatairól, a beszerzési előlegből kifizetet összegeket (napidíj, gépkocsi
használat, jutalom, stb.) a központi számfejtő által e célra rendelkezésre
bocsátott programon a Hivatal dolgozója köteles a központi számfejtő hely felé
lejelenteni.
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A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek
megfelelően eljárni, egyúttal kijelentik, hogy a közöttük 2009. május 7. napján kelt
együttműködési megállapodás helyébe jelen megállapodás lép.
Szarvas, 2010. szeptember …
Szarvas, 2010. szeptember …
polgármester
jegyző
intézményvezető
Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
Szarvasi Általános Művelődési
Központ”
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az - alapító
okiratot módosító - okirat aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések
megtételére annak érdekében, hogy a módosítás és 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.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. október 15.
Babák Mihály polgármester: A módosított 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:
560/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el:
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ (4) bekezdésében, a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 39.
§ (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
90.§ (1) - (2) bekezdéseiben meghatározottakra figyelemmel a Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom részére az alábbi alapító okiratot adja ki:
1.
Az intézmény elnevezése:
Az intézmény teljes neve:
Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom
Az intézmény rövidített neve:
TSM
2.
Az intézmény székhelye:
5540 Szarvas Vajda Péter
utca 1.
3.
Az intézmény telephelyei:
5540 Szarvas, Ady u. 1/1.
5540 Szarvas, Bem u. 26.
4.
Az intézmény tevékenysége, szakmai- és gazdálkodás szerinti besorolása:
Tevékenysége:
közgyűjteményi,
múzeumi feladatok ellátása
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Az intézmény gazdálkodás szerinti besorolása:
szerv.
5.
Az alapító szerv neve:

muzeális intézmény.
önállóan működő költségvetési

Szarvas Város Önkormányzata
5540 Szarvas Szabadság út 25-27.
6.
Az intézmény fenntartó, irányító és szakmai felügyeleti szervei:
Fenntartó és irányító szerve:Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
Szakmai felügyeleti szervei:
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
1054 Budapest, Akadémia u. 3.
Békés Megyei Múzeumok Igazgatósága
5600 Békéscsaba, Gyulai út 1.
7.
Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése
esetén kinevezésének) rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya:
1. Az intézmény vezetője a múzeumigazgató, aki pályázat alapján, Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízása útján látja el feladatait.
Határozatlan időre szóló közalkalmazotti kinevezéssel együtt, határozott időre
szóló magasabb vezetői megbízás jön létre.
2. A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői
hatáskörök átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető) munkáltatói
jogkörök átruházásáról az intézmény szervezeti és működési szabályzatában
rendelkezni kell.
3. Az intézmény által foglalkoztatott személyek, a közalkalmazottak jogállásáról
szóló 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó közalkalmazottak, valamint a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. tv. hatálya alá tartózó
munkavállalók.
8.
Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége,
szakfeladatai:
Közfeladata:
Közművelődési, közgyűjteményi
feladatok ellátása a muzeális
intézményekről, a nyilvános
könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi
CXL. törvény alapján.
Alaptevékenysége:
Szakágazat száma
Szakfeladat megnevezése
910200
Múzeumi tevékenység
Szakfeladatai:
Szakfeladat száma
Szakfeladat elnevezése
910201
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202
Múzeumi tudományos feldolgozó és
publikációs tevékenység
910203
Múzeumi kiállítási tevékenység
910204
Múzeumi közművelődési,
közönségkapcsolati tevékenység
9. Az intézmény működési területe:
Körös-szögi Kistérség területe.
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A költségvetési szerv vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv az alaptevékenységén túl vállalkozói tevékenységet folytat. E
tevékenység bevételi és kiadási aránya 20 % - os mértéket érhet el.
11.
Az intézmény szakmai önállósága és különleges feladatellátása:
Az intézmény önálló jogi személy. Tevékenységét szakmai program alapján végzi. Az
intézmény új szakmai programot a fenntartó jóváhagyásával módosított program
alapján indíthat.
12.
Az intézmény befektetett eszköz vagyona mérleg szerint:
2010. 09. 15.
71.214.000 Ft
13.
Az intézményi vagyonnal kapcsolatos rendelkezési jogok:
Az intézmény használatában lévő és az 1. sz. mellékletben felsorolt, az alapító
tulajdonát képező ingatlanok, valamint az ingó vagyon feletti rendelkezési jog az
ingyenes és teljes körű használati jog gyakorlására és rendeltetésszerű használatára
terjed ki.
Az önkormányzat tulajdonában és az intézmény használatában lévő vagyontárgyak
feletti rendelkezési jog önállóan illeti meg az intézményt.
Az ilyen vagyontárgyak elidegenítése és hasznosítása, rendeltetésszerű használata
módosítása vonatkozásában az intézmény a rendelkezési jognak és rendeltetésszerű
használatnak megfelelően - az alapfeladat ellátása sérelme nélkül - Az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló többször
módosított 7/2005. (IV. 21.) sz. helyi rendeletében meghatározott időtartam szerint,
mértékben és módon önállóan, illetve tulajdonosi hozzájárulás alapján dönt.
Az ingatlan és az ellátandó feladatok jellemző mutatóit az alapító okirat 2. sz.
melléklete tartalmazza.
14.
Az intézmény gazdálkodása:
Az intézmény teljes jogkörű szerv.
Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére
bocsátott saját költségvetési előirányzatra, amelyek a következők:
- kiemelt működési célú kiadási előirányzatok,
- kiemelt felhalmozási célú kiadási előirányzatok,
- kiemelt működési célú bevételi előirányzatok,
- kiemelt felhalmozási célú bevételi előirányzatok.
Saját szervezetére vonatkozó gazdálkodási feladatait az Alapító által jóváhagyott
belső szabályzatok alapján látja el. Az előirányzat feletti rendelkezési jog
gyakorlásával kapcsolatos egyéb kérdésekben a költségvetés végrehajtásának
általános szabályairól szóló rendeletben meghatározott szabályok szerint kell eljárni.
Az intézmény a rendelkezésére bocsátott előirányzatait használhatja föl.
Kötelezettségvállalásai során köteles figyelembe venni - az előírt kivételektől
eltekintve - a finanszírozási és likviditási ütemtervet, a rendelkezésre álló fedezetet.
15. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
Az intézmény önállóan működő költségvetési szerv. Meghatározott pénzügyigazdasági feladatainak ellátására köteles önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv Szarvas Város Polgármesteri Hivatala. A Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom és Szarvas Város Polgármesteri Hivatala közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési Megállapodás (3.
számú melléklet) tartalmazza.

- 60 16.
Az intézmény bankszámla kezelése, illetve felügyeleti szerve elszámolási
számlájához történő kincstári típusú kapcsolódás, készpénzkezelés:
Az intézmény házi pénztárkezelési nem joggal rendelkezik. Pénzellátási rendszere
Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájáról történik.
17.
Egyéb alapítói rendelkezések:
17.1. Feladatok és hatáskörök, jogkörök:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az intézményi
gazdálkodási feladat- és munkamegosztással, képviseleti, szerződéskötési,
kiadmányozási, iratkezelési, munkaerő-gazdálkodási jogköréről, az alapvető és
egyéb munkáltatói jogok gyakorlásáról, az állandó és változó munkavégzési helyen
történő foglalkoztatás szabályairól, a vezető feladatainak és hatásköreinek
megosztási rendjéről.
17.2. Szervezeti felépítés:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az intézmény és az
önkormányzat közötti információszolgáltatási és kommunikációs rendről.
17.3. Tevékenységi kör:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata részletesen rendelkezik az
intézmény által önkormányzati feladatként kötelezően és nem kötelezően ellátandó
feladatok jellemzőiről, feltételeiről, követelményeiről.
17.4. Működési rend:
Az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik az intézmény által
önkormányzati feladatként kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladatok
munkarendjéről, a főbb munkaköri csoportok feladatairól, jogairól és
kötelezettségeiről, időbeosztásairól, a munkavégzés folyamatainak ellenőrzéseiről, az
intézmény belső szakmai ellenőrzési és értékelési eljárásairól és más
munkaszervezési kérdésekről.
17.5. Számviteli alapelvek és politika:
Az intézmény rendelkezik a kötelezően és nem kötelezően ellátandó feladatok során
az önkormányzat által kiadott irányelvek alapján a számviteli alapelvekről és
számviteli politikáról.
18.
Záró rendelkezések:
Az intézmény vezetője gondoskodik az intézmény névtáblájáról, pecsétjéről, kötelező
nyomtatványainak beszerzéséről, az intézmény Szervezeti és Működési
Szabályzatának és más előírt szabályzatok elkészítéséről, az analitikus
nyilvántartások létrehozásáról, az intézményi vagyonleltár szerinti átvételéről.
Alapító okirat 1. sz. melléklete
Az intézmény használatában lévő ingatlanok:
Szám
Cím
Helyrajzi szám
1.
5540 Szarvas Vajda P. u. 1.
2.
5540 Szarvas Ady E. u. 1/1.
3.
5540 Szarvas Bem utca 26.
Alapító okirat 2. sz. melléklete
Az intézmény használatában lévő ingatlanok:
Székhely: Vajda P. u. 1.
Kiállítóhelységek száma: 11
Munkahelyiségek száma: 4

2044.
2301.
2319.
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Telephely: Ady u. 1/1.
Kiállítóhelységek száma: 1
Munkahelyiségek száma: 1
Telephely: Bem. u. 26.
Kiállítóhelységek száma: 3
Tároló helyiségek száma: 3
Alapító okirat 3. sz. melléklete
Együttműködési megállapodás
Mely létrejött Szarvas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, (továbbiakban Hivatal), valamint a
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom önállóan működő költségvetési szerv
(továbbiakban: TSM) között, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII. 19.) Korm. rendelet
alapján.
I. Általános pénzügyi, számviteli, nyilvántartási szempontok
1. A Hivatal a számviteli, államháztartási törvény, valamint a végrehajtásukra
kiadott, a költségvetési szervek tervezésének, gazdálkodásának, beszámolási,
könyvvezetési,
számviteli
tevékenységének
rendszerét
meghatározó
kormányrendeletek szabályai szerint megszervezi és elkészíti a TSM működését is
meghatározó számlarendet és egyéb számviteli, bizonylati szabályzatokat.
2. A törvényi és hatályos jogszabályi előírások szerinti adatszolgáltatásokat a
Hivatal (beszámoló, adóbevallás, statisztikai jelentés) végzi el.
3. A Hivatal a gazdálkodással, számvitellel kapcsolatos törvények, jogszabályok
mindenkor hatályos előírásai szerint elvégzi a TSM vagyoni, pénzügyi helyzetére
ható gazdasági események kettős könyvvitel rendszerű, pénzforgalmi szemléletű
nyilvántartásának vezetését, naptári év végével történő lezárását.
II. Tervezés, költségvetés végrehajtása
1. A költségvetési törvény, a kormány költségvetési irányelvei alapján a Hivatal
Költségvetési Csoportja, a TSM vezetője és gazdasági ügyintézője közösen
készítik el az éves költségvetést.
2. Az előirányzatról a Hivatal és a TSM köteles analitikus nyilvántartást
vezetni, a Képviselő-testület által meghatározott kiemelt előirányzatonként. Az
előirányzat módosítása iránti kérését (többletbevétel, előirányzatok közötti
átcsoportosítás, egyéb előirányzati igény) a Hivatal Pénzügyi Osztálya által a
Képviselő-testület elé kell terjeszteni, a felhasználás csak a jóváhagyás után
történhet meg.
3. A költségvetés végrehajtásának figyelemmel kísérése érdekében a Hivatal
negyedévente ellenőrzi és egyezteti a főkönyv-analitikát, a bérnyilvántartást,
létszámnyilvántartást.
III. Pénzkezelés, kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés
1. A Hivatal készíti el a jogszabályban meghatározott módon és időben,
valamint tartalommal a pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány kimutatást.
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vételével a pénzellátás biztosításával, utalással a gazdálkodást a TSM vezetőjével
történt egyeztetés után. Konkrétan: kötelezettségvállalás: intézmény, pénzügyi
ellenjegyzés a Hivatal részéről, teljesítés igazolása, szakfeladat ezen belül
részfeladat megjelölés az intézmény részéről a könyvelés felé, érvényesítés Pénzügyi Osztály.
IV. Számvitel
1. A Hivatal gondoskodik arról, hogy a költségvetési beszámoló részét képező
mérleg tagolása, a tételek részletezése a törvény és a jogszabályok előírásai
szerint készüljön el. Az eszközök kimutatása, besorolása, források
növekedésének, vagy csökkenésének kimutatása, besorolása, források
növekedésének, vagy csökkenésének kimutatása jogszabályok szerint elvégzésre
kerüljön.
2. A tárgyi eszközök és készletek analitikus nyilvántartását a Hivatal végzi.
Ennek során az állományváltozás bizonylatait a Hivatal vagyongazdálkodással
megbízott ügyintézője állítja ki és veszi állományba. Az érték nélküli készletekről
a nyilvántartást a TSM vezeti.
3. Az év végi leltárt a Hivatal és a TSM dolgozói közösen készítik el, részt
vesznek a leltár összesítésében, kiértékelésében
4. A TSM részéről előkészítik az esedékes selejtezést, a művelet szabályos
előírásszerű lefolytatása, bizonylatolása a Hivatal feladata. Mind a selejtezési,
mind a leltározási feladatok elvégzését a szabályzatok előírásai szerint kell
lefolytatni.
5. A Hivatal elvégzi az általános forgalmi adóval kapcsolatos, az
adótörvényben, az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott bejelentési,
nyilatkozattételi, adó megállapítási, bevallási, előlegfizetési, nyilvántartási,
adatszolgáltatási kötelezettséggel kapcsolatos feladatokat.
6. Az TSM rendezvényei belépőjegyekkel látogathatók. A belépőjegyekről
szigorú számadású nyilvántartást köteles vezetni, a jegynyilvántartással és
elszámolással kapcsolatosan belső szabályzatot köteles készíteni.
V. Személyi juttatásokkal, munkaerővel való gazdálkodás
1. A TSM vezetője önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. A Képviselőtestület által a költségvetési rendelettel jóváhagyott létszámkerettel gazdálkodik,
de a szakmai létszámot ennek során nem csökkentheti.
2. A havi előirányzathoz viszonyított teljesítésekről analitikus létszám- és
bérnyilvántartást vezet.
3. Az ellenjegyzési jogkör gyakorlás során a Hivatal biztosítja, hogy a
munkaerő- és bérgazdálkodás a jogszabályoknak, belső szabályzatoknak és az
önkormányzat Képviselő-testülete döntésének megfelelően történjen.
VI. A készpénzkezelés rendje
1. A TSM önálló pénztárral nem rendelkezik, A működése során beszedett
bevételekből nem gazdálkodik, azt a Hivatal részére köteles befizeti.
2. Az ellátmánnyal és a bevételekkel a Hivatal pénzkezelési szabályzata szerint
számol el.
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1. A TSM a számfejtéssel kapcsolatos iratok közül a munkaviszony-létesítéssel,
megszűnéssel kapcsolatos iratokat a Hivatal ellenjegyzésével továbbítja a
központi számfejtő részére.
2. A munkából való távolmaradással kapcsolatos (táppénz, fizetés nélküli
szabadság, stb.) iratokat ellenjegyzés nélkül továbbítja a központi számfejtő
részére.
3. A szakfeladatairól, a beszerzési előlegből kifizetet összegeket (napidíj,
gépkocsi használat, jutalom, stb.) a központi számfejtő által e célra rendelkezésre
bocsátott programon a Hivatal dolgozója köteles a központi számfejtő hely felé
lejelenteni.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek
megfelelően eljárni.
Szarvas, 2010.
Szarvas, 2010.
polgármester
jegyző
Szarvas Város Polgármesteri Hivatala

intézményvezető
Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom”
A Képviselő-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az
alapító okirat aláírására, valamint az egyéb szükséges intézkedések megtételére
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, oly
módon, hogy a bejegyzés időpontját 2010. október 15. napjára kérelmezi. A
Képviselő-testület utasítja továbbá a jegyzőt, hogy a költségvetési szerv
törzskönyvi bejegyzését követően, a területi múzeum megváltozott adatait
jelentse be a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felé.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. október 15.
Babák Mihály polgármester: A módosítás-kiegészítésben szereplő 3.) sz. határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
561/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom, mint önállóan működő költségvetési szerv
létrehozásával egyidejűleg dönt arról, hogy a Szarvasi Általános Művelődési
Központ technikai alkalmazotti létszáma vonatkozásában fél álláshely
átcsoportosításra kerül a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom részére. A
Képviselő-testület utasítja továbbá a polgármestert és a jegyzőt, hogy az
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Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2010. október 15.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Képviselő-testületi határozatok visszavonása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Bodnár Fruzsina beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, Besenczy Zoltán alpolgármester, Dr.
Molnár Mihály képviselő távozik, 9 képviselő van jelen.
Bodnár Fruzsina beruházási ügyintéző: Két határozat visszavonásáról szól az előterjesztés.
A térfigyelő kamerák II. ütem pótmunkáinak eszközbeszerzésére irányuló hirdetmény
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást a Közbeszerzések Döntőbizottsága
megsemmisítette. Új eszközbeszerzési eljárás indult, ezért szükséges a 477/2010.(VII.14.) sz.
képviselő-testületi határozat visszavonása mely a WBS Rendszerház Kft-vel mint nyertes
pályázóval kötendő szerződésre vonatkozott.
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete 284/2010.(IV.22.) sz. határozatával
döntött a PCP Zöldenergia Zrt. beruházási szándékával kapcsolatos további információk
beszerzéséről. A beruházás nem valósult meg, ezért javasolja az előterjesztés a határozat
visszavonását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
562/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
térfigyelő kamerák II. ütem pótmunkáinak eszközbeszerzésére vonatkozó
477/2010.(VII.14.) sz. képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Határidő:
2010. szeptember 23.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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új eljárás. Ez összesen 350-400 eFt károkozás, amit be kell hajtani Dr. Balla Vilmoson.
Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
563/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a PCP
Zöldenergia Zrt. beruházási szándékával kapcsolatos további információk
beszerzésére vonatkozó 284/2010.(IV.22.) sz. képviselő-testületi határozatát
visszavonja.
2010. szeptember 23.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

A közösségi közlekedés fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzés
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál képviselő visszatér, Dankó Pál képviselő távozik az ülésteremből, 9
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Szécsi Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: A „Térségi összefogás a közösségi közlekedés
feltételeinek javításáért a szarvasi kistérségben” című nyertes pályázat része a
buszpályaudvaron kiépítendő korszerű utastájékoztató rendszer. Az eszközök szállítására
egyszerű tárgyalásos eljárás került lefolytatásra. Az ajánlati felhívásra két ajánlat érkezett. Az
Autocom Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. részéről valamint a Pontos Idő Utas és
Közönségtájékoztató Kft-től. A beadott ajánlatok értékelése után az ajánlattevőket
hiánypótlása szólították fel. A hiánypótlást az Autocom Kft. nem teljesítette, ezért az ajánlata
érvénytelennek lett minősítve. A Pontos Idő Kft. ajánlatát a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság érvényesnek értékelte és vele 2010. szeptember 2-i ülésén tárgyalást folytatott le. A
tárgyalás eredményeként az ajánlattevő bruttó 21.875.000,-Ft-ra csökkentette ajánlatát. Az
előterjesztés javasolja a közbeszerzési eljárás érvényessé nyilvánítását és a Pontos Idő Utas és
Közönségtájékoztató Kft-vel javasolja a szerződés megkötését a megajánlott bruttó
21.875.000,-Ft szállítási ár ellenében.
Babák Mihály polgármester: 54 db autóbuszmegálló építéséről van szó, melynek gesztora
Szarvas Város Önkormányzata. 10% önerővel valósul meg a beruházás, melyben partner
Gyomaendrőd és Hunya Önkormányzata is.
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véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság javaslatát tartalmazza az
előterjesztés.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárást érvényesnek minősíti és a Pontos
Idő Utas és Közönségtájékoztató Kft.-vel (1027 Budapest, Csalogány u. 55.) köt szerződést a
megajánlott bruttó 21.875.000,-Ft szállítási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szállítási szerződés aláírására. Határidő: 2010.
szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen
szavazattal,egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
564/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
közbeszerzési eljárást érvényesnek minősíti és a Pontos Idő Utas és
Közönségtájékoztató Kft.-vel (1027 Budapest, Csalogány u. 55.) köt szerződést a
megajánlott bruttó 21.875.000,-Ft szállítási ár ellenében
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szállítási szerződés aláírására.
Határidő:
2010. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

A DAOP-1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése
inkubátorház építésével” című pályázat kiviteli terveinek módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tobak László beruházási ügyintéző: A képviselő-testület korábbi határozatával úgy döntött,
hogy a szükséges kiviteli tervdokumentációk elkészítésével a Szarvas Városterv Kft-t bízza
meg. A gazdasági helyzet kedvezőtlenül változott, illetve új vállalkozói igények merültek fel,
ezért a tervező többször is áttervezni kényszerült a terveket. Az áttelepülési szándékot illetve
a piaci igényeket maximálisan figyelembe vette az önkormányzat, így döntött az áttervezésről.
A kivitelezés folytonossága miatt a műszaki tartalom változást, a módosított kiviteli terveket
az irányító hatósághoz le kell adni mivel csak így fogadják el a változtatást. A tervező Szarvas
Városterv Kft. nettó 490 eFt+ 25%Áfa összegért, azaz bruttó 619.500,-Ft-os ajánlatot adott.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság több körben megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottságnak aggálya volt, hogy az irányító hatósággal egyeztetni kell mivel
szükséges az egyetértésük.
Jambrik Ramola osztályvezető: A módosított alaprajz került leadásra. Az a feltétel, hogy a
módosított tervet be kell csatolni. A hatóság hozzájárul.
Dankó Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A vállalkozó kezdeményezte a változtatást és vállalta a
többlet költségeket. Le kell folytatni az írásbeli kötelezettségvállalást, melyben a vállalkozó
vállalja a többlet költségeket.
Tobak László beruházási ügyintéző: A tervezési szerződés minta elkészült. A vállalkozóval
a hivatal felvette a kapcsolatot. Napokon beül megköthetők a szerződések. A vállalkozó
vállalja a fizetési kötelezettséget.
Besenczy Zoltán alpolgármester, Giricz Katalin, Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér
az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
565/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése inkubátorház építésével”című
pályázathoz szükséges módosított kiviteli terveinek elkészítésével kapcsolatban
szerződést köt a Szarvas-Városterv Kft-vel (5540 Szarvas, Deák F. u. 2.) az általa
megajánlott nettó 490.000,-Ft+25% ÁFA, azaz bruttó 612.500,-Ft összeggel.
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aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testületnek fel kell hatalmaznia a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságot, hogy a pályázatok kapcsán a végleges közbeszerzési döntést hozza
meg. Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
Hodálik Pál képviselő: Október 4.,7.,11-én bontásra kerül sor amihez össze kell hívni a
bizottságot. Ügyvivő bizottságként még háromszor össze kell ülnie a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottságnak. A bizottság életében ez nem jelent problémát
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
megfogalmazására.
Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Az Inkubátorház bérleti díjának csökkentése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester:. Felkéri Tobak László beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tobak László beruházási ügyintéző: A képviselő-testület korábbi határozatával úgy döntött,
hogy a DAOP 2007. 1.1.A pályázat keretében létrejövő inkubátorház bruttó bérleti díjait az
alábbiak szerint állapítja meg: földszint 710,-Ft/m2, galéria 355,-Ft/m2, a parkoló 1200,-Ft/db,
udvar 50,-Ft/m2, a burkolt felület 100,-Ft/m2. A leendő betelepülő vállalkozások nem
remélhetnek akkora hasznot mint ami a határozat elfogadásának időpontjában valószínűnek
látszott. A pályázati feltételek között a megfelelési mutató indikátorként nem szerepel, Így a
hatóság részéről nem merülhet fel kifogás, nincs szükség egyezetésre, szerződés módosításra.
A vállalkozások elindításának sikeressége érdekében a bérleti díj öszegét mérsékelni kell
mintegy 50%-al, mely kedvezmény legkésőbb 2013. december 31-ig állna fent.
Babák Mihály polgármester, Földesi Zoltán és Hodálik Pál képviselők távoznak az
ülésteremből 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
kialakult gazdasági helyzetre tekintettel támogatja a bérleti díj csökkentését.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta a határozati javaslatot.
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nincs túl nagy jelentkezés a ház betelepítésére. Támogatja a bérleti díj csökkentését, mellyel a
betelepülést segítené elő az önkormányzat.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztésben szereplő határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 573/2009.(X.15.) számú határozatot módosítja az
alábbiak szerint:
Az Inkubátorház havi bérleti díjának összegét az 573/2009.(X.15.) számú határozathoz képest
50%-al csökkenti. Az így fizetendő díjak a következők:
- Földszint: 355,-Ft/m2, Galéria 177,5,-Ft/m2, Parkoló: 600,-Ft/darab parkolóhely,
Udvarterület: 25,-Ft/m2, - Zöldterület: 25,-Ft/m2, - Burkolt felület: 50,-Ft/m2
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2010. szeptember 24. Felelős: Babák Mihály, Dr. Melis János jegyző,
Jambrik Ramola osztályvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
566/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
573/2009.(X.15.) számú határozatot módosítja az alábbiak szerint:
Az Inkubátorház havi bérleti díjának összegét az 573/2009.(X.15.) számú
határozathoz képest 50%-al csökkenti. Az így fizetendő díjak a következők:
- Földszint: 355,-Ft/m2
Galéria 177,5,-Ft/m2
- Parkoló: 600,-Ft/darab parkolóhely
- Udvarterület: 25,-Ft/m2
- Zöldterület: 25,-Ft/m2
- Burkolt felület: 50,-Ft/m2
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 24.
Felelős:
Babák Mihály
Dr. Melis János
Jambrik Ramola osztályvezető
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
19.) sz. bejelentés:

A „Szarvasi Kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése”
című pályázatra vonatkozó tervek elfogadása
(A napirendi pontokat követően első bejelentésként került
megtárgyalásra)
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20. sz. előterjesztés: „Szarvas kistérségi székhely városközpontjának integrált fejlesztése”
konzorciumi megállapodás a Békés Megyei Bírósággal
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A pályázatban konzorciumi partner a Békés Megyei Bíróság. A
Szarvasi Városi Bíróság épületének külső rekonstrukciója a projekt kiemelt része. A
konzorciumi együttműködési megállapodás kötött, irányító hatóság által diktált szerződési
forma. További együttműködési megállapodás szükséges, melyet a 2.) sz. melléklet tartalmaz.
Ez tartalmazza részletesen a konzorciumi partnerek feladatait, az egymás közötti elszámolás
fontos szabályait. A kiadott konzorciumi megállapodás tervezetben egy 28.431 eFt-os összege
szerepel. Ez a műszaki tartalom változása miatt 14.200 eFt-ra változott. A konzorciumi
szerződés ezzel az összeggel kerül megkötésre.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a megállapodások megkötését
elfogadásra javasolja.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
567/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a „Szarvas kistérségi székhely városközpontjának integrált fejlesztése” tárgyú
projekt megvalósítása érdekében a Békés Megyei Bírósággal kötendő
konzorciumi együttműködési megállapodás, valamint az azt kiegészítő
együttműködési megállapodás tervezetét és felhatalmazza a polgármestert
valamint a jegyzőt azok aláírására.
Határidő:
2010. október 10.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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21.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző
támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Egyesületének

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A Szarvasi Gazdák Nemzetiségi
Hagyományőrző Egyesülete „Integrált közösségi és szolgáltató tér” kialakítására 48.810.269,Ft összegű támogatást nyert a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán. A
pályázat keretében felújításra és bővítésre kerül az Ezüstszőlői Közösségi Ház amely az
önkormányzat tulajdonában de az egyesület használatában van. Az egyesület a pályázat
anyagi forrásait nem tudja biztosítani, ezért kérelemmel fordult az önkormányzathoz, kérve a
támogatási összeg 50%-ának 24.400 eFt megelőlegezését. A megelőlegezett összeg a pályázat
záró elszámolásáig, de legkésőbb 2011. december 31-ig kerülne visszafizetésre.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, de
a beterjesztett formában a bizottság nem támogatta. Aggályként felmerült a tiltott hitelezés
kérdése, valamint az is, hogy bizonytalan lehet az elszámolás. A kollektív bölcsességnek kell
megtalálni a megfelelő megoldást, hiszen önkormányzati tulajdonról van szó ami jó célt
szolgál.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A konstrukció nem sért pénzügyi szabályt?
Jambrik Ramola osztályvezető: A jogi háttér nem tisztázott. A fejlesztési tartalék a
költségvetési rendelet alapján 120 mFt. Ebben még nem szerepel a PLASTOLUS 50 mFt
összege amit ebben az évben ki kell fizetni. Így már csak 70 mFt van amiből a
városrehabilitációhoz kapcsolódó terveket kell kifizetni. Pénzügyileg nem látható a
költségvetésben ez a nagyságrend.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A képviselő-testület nincs döntési helyzetben, ezért
megfontolandó az előterjesztés napirendről való levétele.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület korábban támogatta a pályázatot. Az
egyesületnek nincs ennyi pénze. Szubjektív döntést nem illik hozni, a döntésnek
autentikusnak kell lenni. Nem lehet levenni a napirendről, mert nyilatkozni kell. A képviselőtestület lehetőséget adott az egyesületnek a pályázat benyújtására. Az önkormányzat vagyonát
gyarapítja a beruházás. Ugyan ilyen a Damjanich utcai beruházás amit szintén az
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szó. Csak olyan mértékben szabad pénzt biztosítani amilyen mértékben a számlák indokolják.
Vagy kamattal vagy kamat nélkül lehet átadni a pénzt. Az osztályvezető nem írhatja felül a
testület döntését.
Rejtő József képviselő: Szó sincs arról, hogy szimpatikus vagy sem Závoda Ferenc. Arról
van szó, hogy a könyvvizsgáló is aggályosnak tartotta ezt a dolgot. Személy szerint nem az
vezényli, hogy a beruházás ne kerüljön megvalósításra Ezüstszőlőben. Valóban szükség van a
felújításra, jó célt szolgál és a város vagyonát gyarapítja. Olyan megoldást kell találni ami
később nem köszön vissza.
Babák Mihály polgármester: Az aggályt döntésre kell vinni. A döntéshozó felelőssége,
hogy jól megfontoltan, törvényesen döntsön. A döntéshozót ki kell szolgálnia a jegyzőnek és
az osztályvezetőnek is. Két változat van, kamattal vagy kamat nélkül kerül a pénz átadásra.
Lázár Zsolt képviselő: Meg kell keresni azt a konstrukciót melynek keretében támogatni
lehet a beruházást. A legtöbb pályázatnál 35%-os előleg leutalása történik. Ennél nincs ilyen?
Babák Mihály polgármester: Nincs, utófinanszírozott.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Elkülönített önkormányzati számlára kell kérni a
támogatást ami az elszámolásból visszajön. Az MVH visszautalja az önkormányzatnak a
beruházás teljes összegét.
Babák Mihály polgármester: Az egyesület engedményezi, hogy a támogatás összege
egyenesen Szarvas város számlájára érkezzen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A város részéről meg kell bízni egy felelős személyt a
műszaki tartalom ellenőrzésével. Ezen az egy dolgon lehet elbukni.
Babák Mihály polgármester: Vigyázni kell, nehogy olyan beruházás valósuljon meg ami
eltér a támogatási határozattól, mert akkor a támogatónak lehetősége van eltérni, visszatartani
a pénzösszeget. Nagyon fontos, hogy ellenőr legyen a város részéről.
Javasolja, hogy a mai ülésen később döntsön a képviselő-testület az előterjesztésről.
Gombár Györgyné képviselő: Annyi történt, hogy a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
részéről felmerült a tiltott hitelezés. A pénzügyi osztály vezetője nem tudott erre kielégítő
választ adni.
Babák Mihály polgármester: Nem a képviselők vagy a polgármester dolga ennek tisztázása.
Kiszely Mihály alpolgármester: Bejelenti, hogy az előterjesztés a bejelentések végén kerül
ismét tárgyalásra.
Nincs egységes szabályozás, ez okozza a bizonytalanságot. Pl. Makó Város Önkormányzata
1,5-2 milliárd forintos fürdő építést valósít meg. Megkapták a támogatást uniós forrásból.
Makó város felvett erre a beruházásra 2 milliárd forint kötvényt és ezzel finanszírozza
cégének a fürdő építését. Valaki kitalálta, hogy akinek a vagyona lesz, aki 100%-ban
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akkor tiltott hitelezés. Ez Makón probléma, de nem kell mindenkinek elbizonytalanodni. Azt
kellett volna tisztázni, hogy az ilyen típusú, egyesület által megvalósított önkormányzatnak
szerzett vagyon dolgában a finanszírozásba besegítést kamattal vagy anélkül adja a város. Ha
kamattal kerül átadásra, akkor hogyan tudják visszafizetni.
Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

Szavazatszámláló Bizottság tagjainak választása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Képviselő-testület 178/2010.(II.25.) valamint az
500/2010.(VIII.19.) sz. határozatával döntött a Kisebbségi Szavazatszámláló Bizottságok
valamint a Szavazatszámláló Bizottságok megválasztásáról. A megválasztott tagok közül
időközben Kovácsné Molnár Katalin, Nagy Alexandra és Nagy Sándorné összeférhetetlenség
miatt lemondott tagságáról, ezért szükségessé vált a bizottság összetételének módosítása.
A kisebbségi önkormányzati választást egy szavazatszámláló bizottsággal kell bonyolítani a
két kisebbség vonatkozásában. A határozati javaslat értelmében a szavazatszámláló
bizottságok összetétele az alábbiak szerint módosul: Kisebbségi szavazókör: Tagjai: Takácsné
Fekete Ilona, Ozsváth Zsuzsanna, Bány Jánosné, Brachna Irén, Tóthné Gráfik Mária.
Póttagjai: Fodor Marianna, Frankóné Palov Erika, Keményné Lestyan Ágnes, Veszterné Tóth
M. Gyöngyi.
17.) sz. szavazókör tagjai: Galambos Ágnes, Tóthné Jansik Erzsébet, Lustyikné Hován
Piroska. Póttagjai: Janurik András, Laucsik Pál.
18.) sz. szavazókör tagjai Kovácsné Tímár Ildikó, Kliment Anna, Csányi István. Póttagjai:
Zvara Pálné, Bány László Józsefné.
19.) sz. szavazókör tagjai: Dr. Bartolák Zoltán, Csányiné Szarka Ilona, Ifj. Sechna János.
Póttagjai: Vargáné Búzás Tímea, Ruminé Niethammer Edina Marina.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 178/2010.(II.25.) és
500/2010.(VIII.19.) számú határozatait az alábbiak szerint módosítja:
Kisebbségi
szavazókör
Tag
Tag
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag
Póttag
Póttag

Fő Téri Általános Iskola

Fő tér 3.

Takácsné Fekete Ilona
Ozsváth Zsuzsanna
Bány Jánosné
Brachna Irén
Tóthné Gráfik Mária
Fodor Marianna
Frankóné Palov Erika
Keményné Lestyan Ágnes
Veszterné Tóth M.
Gyöngyi

Pacsirta u. 3.
Jókai u. 63.
Bolza sétány 3.
Körös u. 31.
Katona J. u. 14/1.
Vágóhíd u. 18.
Köztársaság u. 37/1.
Benka Gy. u. 59.
Ságvári u. 10.

17./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Idősek Klubja
Galambos Ágnes
Tóthné Jansik Erzsébet
Lustyikné Hován Piroska
Janurik András
Laucsik Pál

Dózsa Gy. u. 29
Partizán u. 14.
Néphadsereg u. 18/1.
Partizán u. 13.
Állomás tér 2.
Dobó u. 11.

18./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Takarmánybolt
Kovácsné Timár Ildikó
Kliment Anna
Csányi István
Zvara Pálné
Bány László Józsefné

Tanya III. kk. 86.
Tanya, III. ker. 168.
Tanya, II. ker. 249.
Tanya, II. 353.
Tanya III. kk. 75.
Tanya III. kk. 236.

19./ Szavazókör
Tag
Tag
Tag
Póttag
Póttag

Kákaközpont
Dr. Bartolák Zoltán
Csányiné Szarka Ilona
Ifj. Sechna János
Vargáné Búzás Tímea
Ruminé Niethammer
Edina Marina

Tanya II. kk. 263.
Tanya, III. ker. 166/1.
Tanya II. 353.
Tanya V. kk. 91.
Kákaközpont 16.
Tanya III. kk. 155.

Felelős:
Határidő:

Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
azonnal
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23.) sz. bejelentés:

Készfizető kezességvállalás a Szarvasi KOMÉP városgazdálkodási Kft.
Ravatalozó építéséhez kapcsolódó hitelfelvételéhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Decemberben döntés született a ravatalozó megépítéséről.
Három pénzügyi forrás lehetőség került megfogalmazásra: vagy a saját pénzeszközeinek
terhére, vagy hitelfelvétellel, vagy pedig az önkormányzat visszafizetendő támogatásával.
Áprilisban az a döntés született, hogy a Kft. megállapodás alapján az önkormányzat
visszatérítendő támogatásával valósítsa meg a ravatalozó építését. Ez a megállapodás nem
került aláírásra. A Kft. jelezte, hogy a ravatalozó építési engedéllyel rendelkezik, de továbbra
sincs pénze a megvalósításra, ezért bankhitel után nézett. 10 évre vennék fel a hitelt 27 mFt
összegben valamint ennek kamataival. A banktól csak úgy kapnak hitelt, hogy a bank
önkormányzati készfizető kezességet kér a futamidőre.
Babák Mihály polgármester: Azért nem hajtotta végre a képviselő-testület döntését, mert a
gazdasági társaságnak van arra lehetősége, hogy hitelt vegyen fel úgy, hogy az önkormányzat
készfizető kezességet vállal. Nem a város vesz fel hitelt és ad pénzt a ravatalozóhoz, hanem a
KOMÉP Kft., hiszen üzleti tevékenységet folytat.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Gombár Györgyné képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a visszatérítendő támogatás
biztosítását támogatta.
Kiszely Mihály alpolgármester: Nem tartja helyesnek azt, hogy önkormányzati támogatást
adjon a város a 27 mFt-ra, mert ezzel korlátozza a város a saját pályázati lehetőségeit. Ezt az
összeget vegye fel hitelként a KOMÉP Kft. A hitel felvétele mögé álljon az önkormányzat
készfizető kezesként.
Jambrik Ramola osztályvezető: Polgármester úr elmondta, hogy ha a város biztosítja a 27
millió forintot akkor csorbulnak az önkormányzat lehetőségei. Ha készfizető kezességet vállal
az önkormányzat, az is hitel.
Babák Mihály polgármester: A bank másként értékeli.
Jambrik Ramola osztályvezető: A bank igen, de a törvények nem.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
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piaci módon viselkedni ebben a témakörben.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 276/2010.(IV.22.) számú képviselőtestületi határozatát visszavonja.
Határidő: Azonnal Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
569/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt,
276/2010.(IV.22.) számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

hogy

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. Ravatalozó építésére felveendő 27.000 eFt összegű, 10 éves
futamidejű kölcsönére és annak kamataira készfizető kezességet vállal és az adott évi
költségvetéseiben kötelezettségvállalásként betervezi.
Utasítja a polgármestert, a jegyzőt és a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjét a kezességvállalással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Pákozdi János ügyvezető.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
570/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
KOMÉP Városgazdálkodási Kft. Ravatalozó építésére felveendő 27.000 eFt
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vállal és az adott évi költségvetéseiben kötelezettségvállalásként betervezi.
Utasítja a polgármestert, a jegyzőt és a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.
ügyvezetőjét a kezességvállalással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

A DAOP-5.1.2./A-09-1f-2010-0009 azonosító számú projekthez
kapcsolódó közműkiváltásokra vonatkozó tervezői árajánlatok
elfogadása, illetve a Városkapu és Zenepavilon terveinek elkészítésére
vonatkozó tervezői árajánlat elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Jambrik Ramola osztályvezető: A városrehabilitációra vonatkozó második fordulós
pályázatot október 11-ig be kell nyújtani. El kell készíteni a pályázathoz kapcsolódóan a
közműkiváltásokat, melyek elkészítésére megbízást kell adni. A hivatal ajánlatot kért az
ivóvíz kiváltására, ahol a legkedvezőbb ajánlatot a Csaba-Aqua Bt. adta 2.300 eFt+ÁFA
összegben, a hírközlési vezetékek kiváltására a HÍR-net Kft. 620 eFt+ÁFA összegben, a
közvilágítás kiváltására a VIS-ANIMI Kft. 3 mFt+ÁFA összegben. A terveket el kell
készíttetni, mivel a közműveket a járdák, terek, utak alatt rendbe kell tenni. Ezen túlmenően
két terv megrendelésére van szükség. Az egyik a Városkapu a másik pedig a Zenepavilon.
Amikor a terv készült, akkor az volt az elképzelés, hogy az útnak része lehet egy városkapu.
Nem része az útnak, építészeti terv szükséges hozzá, ezért külön tervet kell készíteni. Ezt
kérte a hivatal a Szarvas Városterv Kft-től aki összesen 600 eFt+ÁFA összegért készíti el ezt
az engedélyes és kiviteli tervet. Korábban arról volt szó, hogy a zenepavilon nem építési terv
köteles faépítményként készülne el. Később egy nagyobb volumenű elképzelés alakult ki,
amit 460 eFt+ÁFA összegért kell megterveztetni. A kötelező tervezési szerződésekre
vonatkozik az előterjesztésben szereplő öt határozati javaslat.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a határozati javaslatokat.
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támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
571/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a DAOP –
5.1.2./A -09-1f-2010-0009 azonosító számú ”Szarvas kistérségi székhely
központjának integrált fejlesztése” pályázat 2. fordulóra történő beadásához az
ivóvízvezeték kiváltására vonatkozó tervek készítésével a Csaba-Aqua Bt.-t (5600
Békéscsaba, Gábor köz 2.) bízza meg, összesen bruttó 2.875.000,-Ft tervezési díj
ellenében.
A tervezési díjat az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
2010. szeptember 30.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
572/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a DAOP –
5.1.2./A -09-1f-2010-0009 azonosító számú ”Szarvas kistérségi székhely
központjának integrált fejlesztése” pályázat 2. fordulóra történő beadásához a
hírközlési vezetékek kiváltására vonatkozó tervek készítésével a HÍRnet KFT.-t
(5600 Békéscsaba, Tessedik u. 20/3.) bízza meg, összesen bruttó 775.000,-Ft
tervezési díj ellenében.
A tervezési díjat az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
Határidő:
2010. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
573/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a DAOP –
5.1.2./A -09-1f-2010-0009 azonosító számú ”Szarvas kistérségi székhely
központjának integrált fejlesztése” pályázat 2. fordulóra történő beadásához a
közvilágítás kiváltására vonatkozó tervek készítésével a VIS-ANIMI KFT.-t (5600
Békéscsaba, Baross u. 34.) bízza meg, összesen bruttó 3.750.000,-Ft tervezési díj
ellenében.
A tervezési díjat az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
Határidő:
2010. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
574/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a DAOP –
5.1.2./A -09-1f-2010-0009 azonosító számú ”Szarvas kistérségi székhely
központjának integrált fejlesztése” pályázat 2. fordulóra történő beadásához a
Városkapu engedélyes- és kiviteli tervek készítésével a Szarvas-Városterv KFT.-t
(5540 Szarvas, Sirály u. 3.) bízza meg, összesen bruttó 750.000,-Ft tervezési díj
ellenében.
A tervezési díjat az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
2010. szeptember 30.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
575/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő–testülete úgy dönt, hogy a DAOP –
5.1.2./A -09-1f-2010-0009 azonosító számú ”Szarvas kistérségi székhely
központjának integrált fejlesztése” pályázat 2. fordulóra történő beadásához a
Zenepavilon engedélyes- és kiviteli tervek (szakipari tervek nélkül) készítésével a
Szarvas-Városterv KFT.-t (5540 Szarvas, Sirály u. 3.) bízza meg, összesen bruttó
575.000,-Ft tervezési díj ellenében.
A tervezési díjat az önkormányzat a 2010. évi költségvetésében a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére
Határidő:
2010. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

A DAOP-5.1.2./A-09-1f-2010-0009 azonosító számú „Szarvasi
kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című projekthez
kapcsolódó közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A városrehabilitációs pályázat benyújtásához szükséges
volt közbeszerzési szakértő kiválasztása. A pályázat benyújtása előtt meg kell küldeni minden
tervre vonatkozóan a közbeszerzési szakértő által elkészített ajánlattételi felhívást is. Három
árajánlatot kellett kérni a közbeszerzés teljes körű lebonyolítására az előkészítő szakaszban. A
három ajánlat közül az Illés és Sipos Ügyvédi Iroda ajánlata volt a legkedvezőbb, bruttó 3.450
eFt összegben. A pályázat benyújtásáig a cég elkészíti az előzetes ajánlati felhívásokat, majd
nyertes pályázat esetén az egész beruházás ideje alatt a közbeszerzési feladatokat bonyolítja
és ellátja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
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támogatta az előterjesztést.
Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP-5.1.2./A-09-1f-2010-0009 azonosító számú
„Szarvasi kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése” című projekthez kapcsolódó
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást
eredményesnek minősíti és az érvényes ajánlatot tevő Illés és Sipos Ügyvédi Irodával (1054
Budapest, Alkotmány u. 12.) köt szerződést az általa megajánlott mindösszesen bruttó
3.450.000,-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: 2010. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
576/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DAOP5.1.2./A-09-1f-2010-0009 azonosító számú „Szarvasi kistérségi székhely
központjának integrált fejlesztése” című projekthez kapcsolódó közbeszerzési
eljárás teljes körű lebonyolítása” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást
eredményesnek minősíti és az érvényes ajánlatot tevő Illés és Sipos Ügyvédi
Irodával (1054 Budapest, Alkotmány u. 12.) köt szerződést az általa megajánlott
mindösszesen bruttó 3.450.000,-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja térjen vissza a képviselő-testület a 21.) sz.
bejelentés megtárgyalására.
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Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző
támogatási kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

egyesületének

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt, ismertesse az előterjesztésben
szereplő határozati javaslatot.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző
Egyesületének 24.400.000 Ft, azaz Huszonnégymillió-négyszázezer forint összegű
pénzeszközt ad át az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése”
pályázat előfinanszírozására az előterjesztés mellékletét képező megállapodásban foglalt
feltételekkel.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pénzeszköz átadásáról szóló megállapodás
aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő: Azonnal”
Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy a képviselő-testület fogadja el az elhangzott
határozati javaslatot. Csak akkor szabad fizetni ha az aktuális és az engedményező nyilatkozat
becsatolásra kerül arról, hogy az önkormányzat számlájára érkezik a támogató hatóságtól az
elnyert összeg.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A támogató hatóságnál Szarvas Város Önkormányzata
számlaszámát regisztrálni kell, így minden utalás erre a számlára érkezik.
Babák Mihály polgármester: A szerződést a későbbiekben ki lehet egészíteni a kamat vagy
kamat nélküli pénzátadással. A képviselő-testület bízza meg a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottságot, hogy ellenőrizze a végrehajtást is. Felelős: Jambrik Ramola osztályvezető.
Javasolja elfogadni az előterjesztést azzal, hogy az engedményezést a támogató hatóságnál
írásba kell fektetni. A támogató hatóság kifizetésének az önkormányzathoz kell érkezni.
Amennyiben szükséges ki kell egészíteni a szerződést a kamat összegével és a kamat terhével.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot az elhangzott kiegészítéssel szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
577/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy az Egyesület részére a
pénzátadás kamattal, vagy kamat nélkül történhet. A vizsgálat eredménye
alapján kell a megállapodást előkészíteni. Megbízza a Pénzügyi és
Gazdasági Osztály vezetőjét a szükséges intézkedések megtételével.
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Felelős:

Azonnal
Babák Mihály polgármester
Jambrik Ramola osztályvezető

2.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szarvasi Gazdák Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesületének 24.400.000
Ft, azaz Huszonnégymillió-négyszázezer forint összegű pénzeszközt ad át
az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér kialakítása és működtetése”
pályázat előfinanszírozására az előterjesztés
mellékletét képező
megállapodásban foglalt feltételekkel.
A képviselő-testület felkéri Egyesületet, hogy a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatalnál járjon el annak érdekében, hogy a támogatás
összege Szarvas Város Önkormányzatára mint előfinanszírozóra
engedményezhető legyen.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pénzeszköz átadásáról szóló
megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az átmeneti időszakra
vonatkozó határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010. október 3-án választandó új képviselő-testület
megalakulásáig valamennyi folyamatban lévő közbeszerzési ügyben a törvényes határidők
folyamatos betarthatósága érdekében teljes döntéshozatali jogkörrel hatalmazza fel a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot. Határidő: Az új képviselő-testület megalakulásáig.
Felelős: Hodálik Pál a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
578/2010.(IX.23.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2010.
október 3-án választandó új képviselő-testület megalakulásáig valamennyi
folyamatban lévő közbeszerzési ügyben a törvényes határidők folyamatos
betarthatósága érdekében teljes döntéshozatali jogkörrel hatalmazza fel a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot.
Határidő:
Az új képviselő-testület megalakulásáig.
Hodálik Pál a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnöke
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen az alábbi előterjesztések kerülnek megtárgyalásra:
1.) sz. előterjesztés: Szarvas, szabadság u. 40. szám alatti (CLIB 44) ingatlan felajánlása
megvásárlásra,
2.) sz. előterjesztés: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének kérelme
lakásügyben
3.) sz. előterjesztés: Jambrik Ramola kérelme lakásügyben
4.) sz. előterjesztés: „Lengyel-palota” tulajdonjogának megszerzése
5.) sz. előterjesztés: A Szabadtéri víziszínpad beruházásával kapcsolatos ingatlanügyek
rendezése
6.) sz. előterjesztés: Szarvas, Petőfi u. 10. szám alatti társasházi ingatlanon felépített garázsok
ügye
7.) sz. előterjesztés: Szarvasi Rendőrkapitányság kérelme lakásügyben
8.) sz. előterjesztés: Szakorvosi rendelő informatikai eszközeinek beszerzésére vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárása
9.) sz. előterjesztés: „Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése az
esélyegyenlőség biztosításának érdekében” című pályázathoz kapcsolódó kivitelező
kiválasztására vonatkozó Ajánlattételi felhívás megtárgyalása
10.) sz. előterjesztés: Kivitelezők ajánlása a Körös-szögi Kistérség részére
11.) sz. előterjesztés: „Szarvas mélyépítési beruházások munkanemeinek megvalósítása
érdekében keretmegállapodásos közbeszerzési eljárás lebonyolítása” kivitelezőjének
kiválasztására irányuló ajánlati felhívásának tárgyalása
12.) sz. előterjesztés: Szakorvosi rendelő építési (vállalkozási) szerződésre vonatkozó
közbeszerzési eljárás lezárása
13.) sz. előterjesztés: Földgázellátó szolgáltató kiválasztása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző
Hitelesítők:

Gombár Györgyné
képviselő
Írásba foglalva: 2010. szeptember 28.

Rejtő József
képviselő

