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Kiszely Mihály képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
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Dankó Pál
Boros Bence
Csasztvan Attila
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Kovács Ádám
Sonkolyné Szekerczés Margit
Králikné Molnár Anna
Dr. Lovász György
Virág Balázs
Hódsági Tamás
Tóth Ferenc
Kiss Attila
Klenk József
Tóth Tamás
Dr. Tímár Vendel
Dr. Izsáki Zoltán HVB elnöke
Illés Péterné HVB elnök-helyettese
Nyári Mihály HVB tagja
Dr. Pilishegyi József HVB delegált tagja
Samu Tamás Gergő országgyűlési képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Sinka Imre polgármester
Molnár József polgármester
Brlás János polgármester

-2Dr. Gyalogné Dr. Varga Éva Városi Bíróság elnöke
Juhosné Dr. Pleskó Ágnes városi főügyész
Oltyán Sándor rendőrkapitány
Dr. Puskás János dékán, mb. rektorhelyettes SZIE
Dr. Demeter László ügyvezető
Kovácsné Molnár Katalin intézményvezető
Babák Mihályné ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Baginé Tóth Erika intézményegység-vezető
Molnár Istvánné igazgató
Medvegy Pálné igazgató
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Bagaméri László Humán Szolg. Központ vezető
Roszik Zoltán igazgató
Frankó Anna Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Mótyán Tibor Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
Bertók Csilla fiókvezető
Tóth Imre ügyvezető igazgató
Petneházi Andrea polgármesteri tanácsadó: Köszönti a megjelenteket. Külön tisztelettel
köszönti a HVB elnökét és tagjait, a kisebbségi önkormányzat képviselőjét, bizottsági tagokat
és az országgyűlési képviselőt.
Szavalat
Lohr Gyula korelnök: A képviselő-testület alakuló ülését megnyitja. Kéri a jelenlévőket,
énekeljék el közösen a himnuszt.
Himnusz
Lohr Gyula korelnök: Köszönti Szarvas Város Önkormányzata 2010. október 3-án
választott képviselő-testületének tagjait:
Babák Mihály, Besenczy Zoltán, Dernovics László, Földesi Zoltán, Gajdos Attila, Giricz
Katalin Gombár Györgyné, Hetényi István Péter, Hodálik Pál, Kiszely Mihály, Lázár
Zsolt, Lohr Gyula.
Köszönti a tanácskozási joggal meghívottakat és mindazokat akik a meghívásnak eleget
tettek, a mai ülésen megjelentek.
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 30.§-a értelmében a képviselőtestület az alakuló ülését a választást követő 15 napon belül tartja meg, tehát legkésőbb 2010.
október 18-ig.
Erre figyelemmel a polgármester úr a mai napra hívta össze az alakuló ülést.
Megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mivel a képviselő-testület tagjaiból 12 fő jelen van.
Javaslatot tesz a napirendi pontok meghívó szerinti sorrendben történő megtárgyalására az
alábbiak szerint:

-31.) A Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről, a
megbízólevelek átadása
2.) A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
3.) A polgármesteri program ismertetése
4.) A polgármester illetményének megállapítása
5.) Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(X.15.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(III.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
6.) Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
7.) Javaslat az alpolgármesterek személyére
8.) Az alpolgármesterek megválasztása titkos szavazással
9.) Az alpolgármesterek eskütétele
10.) Az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
11.) Tanácsnokok megválasztása
12.) A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása
13.) Megbízás adása az SZMSZ felülvizsgálatára
14.) Bejelentések
Kéri, aki a napirenddel egyetért, kézfelemeléssel jelezze.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület a napirendi javaslatot 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadja.
Lohr Gyula korelnök: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Választási Bizottság tájékoztatója az önkormányzati választás
eredményéről – a megbízólevelek átadása
Lohr Gyula korelnök: Felkéri Dr Izsáki Zoltán urat, a Helyi Választási Bizottság elnökét,
ismertesse a helyi önkormányzati képviselők és a polgármester választás eredményét.
Kéri szíveskedjen átadni a megbízóleveleket a polgármester és a települési képviselők részére.
Dr. Izsáki Zoltán a HVB elnöke: A Képviselő-testület által választott, valamint a jelölő
szervezetek által delegált összesen 6 fős Helyi Választási Bizottság nevében tájékoztatja a
jelenlévőket a 2010. október 3-ai helyi polgármester és önkormányzati képviselő választás
végleges eredményéről
2010. október 3-án Szarvas város 14192 szavazásra jogosult állampolgárából 5809 jelent meg
a 21 szavazókörben. Így Szarvas város lakosságának 40,92 %-a élt állampolgári jogával.
A választási eljárásról szóló törvény alapján 11 fős települési, 4 fős cigány és 4 fős szlovák
kisebbségi önkormányzat megválasztására került sor. A szavazatok összeszámolása után
Szarvas város polgármestere 4 éves időtartamra Babák Mihály. A 11 fős képviselő-testületből
8 fő egyéni választókerületben került megválasztásra:

-41. sz. választókerületben:
2. sz. választókerületben:
3. sz. választókerületben:
4. sz. választókerületben:
5. sz. választókerületben:
6. sz. választókerületben:
7. sz. választókerületben:
8. sz. választókerületben:

Giricz Katalin
Lohr Gyula
Hetényi István
Besenczy Zoltán
Lázár Zsolt
Kiszely Mihály
Hodálik Pál
Dernovics László

FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ
FIDESZ

A pártok és társadalmi szervek által állított listáról 3 fő került a testületbe:
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete:
Dr. Józsa Vilmos
Magyar Szocialista Párt:
Földesi Zoltán
Jobbik Magyarországért Mozgalom
Gajdos Attila
Dr. Józsa Vilmos 2010. október 11-én lemondott a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
kompenzációs listáján elnyert helyi önkormányzati képviselői mandátumáról.
A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének törvényes képviselője Homonnai Tiborné 2010.
október 11-én kelt levelében tájékoztatta Szarvas Város Helyi Választási Bizottságát, hogy a
szervezet a megüresedett mandátum betöltésére a kompenzációs lista második helyén szereplő
Gombár Györgynét jelöli.
Szarvas Város Helyi Választási Bizottsága 2010. október 12-i ülésén 104/2010.(X.12.) sz.
határozatával a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete kompenzációs listáján megüresedett
mandátumot a jelölő szervezet által megjelölt Gombár Györgyné részére kiadta.
Felhatalmazta a Helyi Választási Bizottság elnökét, hogy a megbízólevelet Gombár Györgyné
részére átadja.
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Romhányi Tiborné, Rostás Zsolt, Varga József,
Varga Sándor.
A Szlovák Kisebbségi Önkormányzat tagjai: Frankó Anna, Kmotricza Margit, Medvegy
Pálné, Mótyán Tibor.
A választást követően kifogás nem érkezett. Ez azt bizonyítja, hogy a jelölő szervezetek, a
választások lebonyolításában résztvevő választási iroda, valamint a szavazatszámláló
bizottságok tagjai feladatukat fegyelmezetten, szakszerűen végezték. Külön köszönet illeti a
helyi választási iroda tagjainak eredményes és hasznos munkáját. A megválasztott
polgármesternek és a képviselőknek kívánja, hogy olyan munkát végezzenek, hogy Szarvas
város polgárai ismét elmondhassák, jól döntöttek. Munkájukhoz erőt, egészséget, kitartást
kíván.
Lohr Gyula korelnök: Megköszöni a tájékoztatást valamint a Választási Bizottságnak a
választások lebonyolítása során végzett szakszerű és felelősségteljes munkáját.
Felkéri Dr. Izsáki Zoltán urat, adja át a megbízóleveleket.
Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán, Dernovics László, Földesi Zoltán, Gajdos
Attila, Giricz Katalin Gombár Györgyné, Hetényi István Péter, Hodálik Pál, Kiszely
Mihály, Lázár Zsolt, Lohr Gyula képviselők átveszik megbízóleveleiket.
Lohr Gyula korelnök: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
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2.) napirendi pont: A képviselő-testület és a polgármester eskütétele
Lohr Gyula korelnök: Az alakuló ülés kötelező napirendje a képviselő-testület és a
polgármester eskütétele.
Felkéri Dr. Izsáki Zoltán urat a Választási Bizottság elnökét, hogy a képviselő-testület
tagjaitól vegye ki az esküt.
Dr. Izsáki Zoltán a Választási Bizottság elnöke: Kéri a jelenlévőket, hogy az eskü letételére
szíveskedjenek felállni.
Kéri a képviselőket, hogy az eskü szövegét mondják utána.
Képviselő-testület tagjainak esküje:
„Én …………..esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szarvas város fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy
segéljen!
Lohr Gyula korelnök: Ezt követően a megválasztott polgármester eskütétele következik.
Kéri a képviselőket és vendégeket, hogy az eskü szövegét állva hallgassák meg.
Felkéri Dr. Izsáki Zoltán urat a Választási Bizottság elnökét az eskü kivételére.
Dr. Izsáki Zoltán a Választási Bizottság elnöke: Kéri Babák Mihály polgármester urat,
szíveskedjen az eskü szövegét utána mondani.
Polgármester esküje:
Én Babák Mihály esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Szarvas város fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.”
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerin) Isten engem úgy
segéljen!
Babák Mihály polgármester: Megköszöni az előző képviselő-testület és külső bizottsági
tagok munkáját, átadja az emléklapokat.
Lohr Gyula korelnök: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A polgármester programjának ismertetése
Lohr Gyula korelnök: Felkéri Babák Mihály polgármestert programjának ismertetésére.
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értékelték azt a 4 éves munkát amit a képviselő-testület a város érdekében kifejtett. A
megbízólevéllel egy nagy megtiszteltetést is kapott a képviselő-testület arra, hogy intézze a
város ügyeit, próbáljon meg gondoskodni polgárairól.
Szarvas Város Önkormányzatának a törvényi változásokat követően 11 főből álló képviselőtestülete van. Köszönet illeti a választópolgárokat azért, hogy elmentek szavazni és újra
bizalmat adtak 11 embernek, akik majd az ő érdekeiket képviselik munkájuk során.
Megköszöni a Választási Bizottság, a Szavazatszámláló Bizottságok és a hivatal dolgozóinak
munkáját.
Gratulál minden képviselőnek. Munkájukhoz erőt, egészséget kíván.
Hiszi, hogy a képviselő-testület úgy fog dolgozni, hogy nem számít, ki milyen színeket
képvisel. A városban régóta gyakorlat, hogy nem pártpolitika mentén ülésezik a képviselőtestület hanem várospolitikai kérdésekben hoz fontos és szükséges döntést. A bizalom arra
kötelez, hogy várospolitikaként a város ügyei legyenek a legfontosabbak.
Nagy kihívás 12 év polgármesterség után újból teljesíteni a megbízatást. A felelősség
teherként van az ember vállán, de nem nyomasztja. Szeretné továbbra is teljesíteni Szarvas
város polgárainak elvárásait, ellátni azokat a feladatokat melyekkel megbízták. Egy új dolog
kezdetén nagy a várakozás, ami rengeteg feladatot ró a képviselőkre. Van akaratereje,
kitartása, bírja a munkát. Mindent megtesz annak érdekében, hogy teljesítse a polgárok
kérését, elvárását, vágyait. Ha a testület egy emberként akarja mindazt amire elszánja magát,
akkor a siker nem lehet kizárva. A megvalósításhoz összefogásra, közös gondolkodásra van
szükség. Közös a munka melynek eredményeként megvalósulhatnak azok a célkitűzések
amelyeket maguk elé tűznek. Ahhoz, hogy sikeres legyen a képviselő-testület, össze kell fogni
és közösen kell cselekedni.
Az elkövetkező négy év várhatóan még nehezebb lesz mint az elmúlt időszak, hiszen a
gazdasági helyzet az önkormányzatok munkáját is elnehezíti. Nem marad ebből ki a város
egyetlen polgára sem, mindenki érzi, hogy ma nehezebben, rosszabbul él. Túl sok a feszültség
ami ingerültté, türelmetlenné teszi az embert. Ígéri, hogy minden erejével azon lesz, hogy a
kínálkozó lehetőségekkel élni fog, a város érdekében cselekszik képviselő-társaival.
A polgármester és a képviselő-testület munkája szolgálat. A polgármester ajtaja továbbra is
nyitva áll mindenki előtt.
A nyilvánosság ugyanolyan szerepet kap a munkában mint eddig.
A képviselő-testület és a polgármester programját vázlatosan ismerteti:
1.) Kötelező önkormányzati feladatok közül a legfontosabb:
- Összefogás a kistérség önkormányzataival a szociális és pedagógiai ellátások terén, a
kölcsönös előnyök kihasználása.
- Iskolarendszer időszerű problémáinak megoldása
- Nevelés-oktatás feltételeinek további javítása (Zöldpázsit utcai óvoda)
- A városüzemeltetés fejlesztése (utak, járdák, belvízelvezetés, zöldterület fenntartás)
- Szelektív hulladékgyűjtés és kezelés fejlesztése (komposztálás megvalósítása)
- Új okmányiroda és hatósági ügyintézés kialakítása
- Az e-önkormányzat további fejlesztése
2.) Önként vállalt feladatok:
- Szakképzés fejlesztése (gyakorlati helyek)
- Területileg Integrált Szakképző Rendszer előnyeinek kihasználása
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valamint számítástechnikai rendszer)
- Kulturális intézmények folyamatos fenntartása és fejlesztése
- Helyi művészek rendszeres bemutatkozásának lehetősége (Művészeti oktatás, Regionális
színház)
- Körös-holtág vízminőségének javítása
- Horgászat feltételeinek javítása
- Az Inkubátorház és Városi Fürdő működtetése
3.) Közös értékek:
- Civil szervezetek támogatása, közös programok megvalósítása (Civil szolgáltató ház
létesítése)
- Ifjúsági és sport feladatok további támogatása, lehetőség szerinti bővítése
- A kábítószer és egyéb szenvedélybetegségek elleni küzdelem folytatása
- Lehetőség szerint a közcélú, közhasznú munkavégzés folytatása, közmunkaprogramok
szervezése,
- Kistérségi humánerőforrás fejlesztési programok megvalósítása
- A városi rendezvények (kulturális és idegenforgalmi) támogatása
- A családok, az otthonok védelme, az otthonteremtés elősegítése
4.) Fejlesztések:
- A belváros integrált fejlesztése
- Piac fejlesztése
- Utak, járdák, kerékpárutak további építése
- További játszóterek létesítése (Krakó, Szentesi lakópark, Székely Mihály tér)
- Termálfűtés bővítése, korszerűsítése, a használtvíz megfelelő elhelyezése
- Modern, biológiai szennyvíztisztító létesítése, a hiányzó szennyvízelvezető hálózat
kiépítése, a meglévő korszerűsítése
- Belvízelvezető rendszer további fejlesztése
- Ipari Park infrastruktúrájának fejlesztése új vállalkozások betelepedésének érdekében
- Közvilágítás korszerűsítése lakossági igények alapján
- Új tűzoltó laktanya kialakítása
- Térfigyelő rendszer bővítése
Az elmúlt évek megtanították arra, hogy felkészültnek kell lenni, kész tervekel kell
rendelkezni, mert csak így tudunk eredményesen részt venni a pályázatokon. Mintegy 100
programmal, több tucat kidolgozott tervvel és komplex projekttel rendelkezik a város.
A hivatali munkában tovább kell erősíteni a szolgáltató jelleget, s a minőségbiztosítási
követelményeknek, valamint a huszonegyedik század követelményeinek megfelelően kell
végezni a hivatali munkát.
A célok és feladatok megvalósításához kéri a képviselők és a szarvasi polgárok támogatását és
bizalmát.
A jövő, amiben az utódok élnek majd, olyan lesz amilyenné most teszik. Az álmok, a tervek
szépek és van hozzá vezető út is.
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elkövetkező 4 évben is reménységet, el nem fogyó szeretetet, bizakodást. Adj nekünk
teremtőnk erős összefogást és emberi tartást. Nemzeti büszkeséget, önbecsülést. Adj uram
biztonságot, támaszt a bajban, a hétköznapokban biztos megélhetést. Sok mosolygós
gyermeket kívánok. Tiszta, szerető szívet, minden napra lágy kenyeret. Békét, rendet,
okosságot és bölcsességet.”
Olyanná lesz Szarvas város amilyenné együtt teszik. A ma a jelenlegi közösségnek szól, a
tervek a holnapnak, a jövő az unokáknak. A tegnap, a múlt hagyaték, melyre büszke szeretne
lenni. Mindent meg kell tenni azért, hogy büszke Szarvasiak legyenek.
Az elkövetkező 4 évhez jó egészséget, sikert, békét, boldogságot kíván.
Lohr Gyula korelnök: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A polgármester tiszteletdíjának megállapítása
Babák Mihály polgármester bejelenti személyes érintettségét és saját elhatározásából
távozik az ülésteremből.
Lohr Gyula korelnök: A polgármester illetményének megállapítása a köztisztviselői
illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (1)
bekezdése alapján megállapított szorzószám alapján történik. A 10.000-nél több lakosú
település, valamint körzetközponti feladatot ellátó önkormányzat esetén ez a szorzószám
12,5-13,5-ig terjedhet. A költségátalány mértéke az illetmény 20-30%-ának megfelelő összeg
lehet a fenti törvény 18.§(2) bekezdése alapján.
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2008.(I.24.) sz. határozatával a
polgármester illetményét a maximálisan adható 13,5-szeres szorzóval állapította meg. 2008.
január 1-jétől a tisztség megszűnéséig a polgármester illetménye 521.800,-Ft volt,
költségtérítést nem vett igénybe. A most megállapításra kerülő illetmény ennél az összegnél
kevesebb nem lehet, a Polgármester Úr költségátalányt nem kíván igénybe venni.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a Polgármester Úr illetményét továbbra is a maximálisan
adható összegben határozza meg.
Megkérdezi van-e a polgármester illetményére vonatkozóan más javaslat?
Megállapítja, hogy más javaslat nincs.
Ismertetia polgármester illetményére vonatkozó határozati javaslatot.
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester illetményét 2010.
október 4. napjától kezdődően (az illetményalap 13,5-szeres szorzóval számított összegében)
havi bruttó 521.800,-Ft-ban állapítja meg. Határidő: Azonnal. Felelős: Dr. Melis János
jegyző”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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az alábbi határozatot hozza:
592/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester
illetményét 2010. október 4. napjától kezdődően (az illetményalap 13,5-szeres
szorzóval számított összegében) havi bruttó 521.800,-Ft-ban állapítja meg.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Lohr Gyula korelnök: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(X.15.)
önkormányzati rendelete az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(III.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Lohr Gyula korelnök: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a rendelet-tervezet ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a rendelet-tervezetet. (mellékelve)
Lohr Gyula korelnök: Rendeletet a képviselő-testület minősített többséggel (7 igen
szavazattal) alkothat.
Megkérdezi, van-e észrevétel a rendelet-tervezettel kapcsolatban.
Megállapítja, hogy észrevétel nincs.
Az elhangzott rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2010.(X.15.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(III.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Lohr Gyula korelnök: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Szavazatszámláló Bizottság megválasztása
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melyre titkos szavazás keretében kerül sor. A titkos szavazás lebonyolítására
Szavazatszámláló Bizottságot kell létrehozni, mivel a képviselő-testület bizottságainak
megválasztására csak a későbbiekben kerül sor.
A Szavazatszámláló Bizottság elnökének javasolja megválasztani Hetényi Istvánt, tagjainak
Kiszely Mihály, Dernovics László és Gajdos Attila képviselőket.
Megkérdezi van-e más személyre javaslat?
Megállapítja, hogy más személyre javaslat nincs.
Kéri, aki a javasolt személyekkel egyetért, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
593/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alakuló ülésen tartandó
titkos szavazás lebonyolítására az alábbi Szavazatszámláló Bizottságot
választotta meg:
Elnöke: Hetényi István képviselő
Tagjai: Kiszely Mihály, Dernovics László, Gajdos Attila képviselők
Határidő:
Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Lohr Gyula korelnök: A napirendnek megfelelő választások során szinte valamennyi
képviselő érintett valamilyen formában a döntéshozatal során. Az Önkormányzati törvény
14.§ /2/ bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület döntéshozatalából kizárható az, akit az
ügy személyesen érint. A kizárt települési képviselőt a határozatképesség szempontjából
jelenlévőnek kell tekinteni.
A kizárásról a képviselő-testület dönt.
Az alakuló ülés előkészítése során a képviselők jelezték érintettségüket és egybehangzóan
kijelentették, hogy nem kívánnak a kizárás intézményéhez folyamodni.
Ennek megerősítése döntéshozatal formájában jelen testületi ülés feladata.
Ismerteti a határozati javaslatot.
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 14.§ /2/ bekezdése ismeretében akként dönt, hogy a mai ülésen
megtartandó választások során egyetlen érintett esetében sem kívánja a kizárás intézményét
alkalmazni. Határidő: Azonnal. Felelős: Dr. Melis János jegyző”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 14.§ /2/ bekezdése ismeretében
akként dönt, hogy a mai ülésen megtartandó választások során egyetlen érintett
esetében sem kívánja a kizárás intézményét alkalmazni.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Lohr Gyula korelnök: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont:

Javaslattétel az alpolgármesterek személyére

Lohr Gyula korelnök: Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 34 § (1)
bekezdése kimondja, hogy a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással,
minősített többséggel a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
alpolgármestereket választhat. Az alpolgármesterek személyére a polgármester tesz javaslatot.
Felkéri Babák Mihály polgármestert tegyen javaslatot az alpolgármesterek személyére.
Babák Mihály polgármester: Az elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat szerint a
képviselő-testület saját tagjai közül a polgármester javaslatára, titkos szavazással, a képviselőtestület megbízatásának időtartamára a polgármester helyettesítésére, munkájának segítésére
egy fő főállású és egy fő társadalmi megbízatású alpolgármestert választ.
Főállású alpolgármesternek javasolja megválasztani Hodálik Pál képviselőt, társadalmi
megbízatású alpolgármesternek Besenczy Zoltán képviselőt.
Megkérdezi, hogy a jelöltek elfogadják-e a jelölést?
Hodálik Pál képviselő: Elfogadja.
Besenczy Zoltán képviselő: Elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri a Szavazatszámláló Bizottság elnökét és tagjait a
szavazólapok elkészítésére, a titkosság betartására, a szavazás lebonyolítására.
Hetényi István a Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Az alpolgármester választáshoz
minősített többség szükséges.
A titkos szavazásra a díszterem mellett erre a célra berendezett helyiségben kerül sor.
Szavazni a szavazólapon a jelöltek neve mellett elhelyezett körök egyértelmű megjelölésével
lehet.
Alpolgármesterré a képviselő-testület azt választja meg, aki legalább 7 szavazatot kapott.
Babák Mihály polgármester: A szavazás idejére szünetet rendel el.
Szünet
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titkos szavazás eredményét.
Hetényi István Szavazatszámláló Bizottság elnöke: Ismerteti a titkos szavazás eredményét.
A Szavazatszámláló Bizottság Szarvas város alpolgármestereinek megválasztását az alábbiak
szerint rögzíti:
- A választásra a képviselő-testület tagjai jogosultak. Létszámuk: 12 fő
- A szavazók száma: 12 fő volt.
- Az urnában talált szavazólapok száma: 24 db.
- Az érvényes szavazatok száma: 14 db.
- Az érvénytelen szavazatok száma: 0 db.
- A jelöltekre adott érvényes szavazatok száma: 24 db
- A jelöltekre adott érvényes szavazatok száma:
Hodálik Pál főállású alpolgármester
12 szavazat
Besenczy Zoltán társadalmi megbízatású alpolgármester 12 szavazat
A választás eredménye:
A megválasztott főállásó alpolgármester: Hodálik Pál képviselő
A megválasztott társadalmi megbízatású alpolgármester: Besenczy Zoltán képviselő
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a titkos szavazás eredményeként született
határozatot:
595/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület
megbízatásának időtartamára Hodálik Pált főállású, Besenczy Zoltánt társadalmi
megbízatású alpolgármesterré megválasztotta.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a Szavazatszámláló Bizottság munkáját.
Gratulál a megválasztott alpolgármestereknek.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: Az alpolgármesterek eskütétele
Babák Mihály polgármester: Felkéri a megválasztott alpolgármestereket, hogy a képviselőtestület előtt tegyék le az esküt. Felkéri a jelenlévőket, hogy az eskü letételét állva hallgassák
meg.
Kéri az alpolgármestereket, hogy az eskü szövegét mondják utána
Hodálik Pál és Besenczy Zoltán alpolgármesterek esküje:
Én Hodálik Pál/Besenczy Zoltán esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek; az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a
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város fejlődésének előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen
teljesítem.”
(A megválasztott önkormányzati tisztségviselő meggyőződése szerint) Isten engem úgy
segéljen!
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi a megválasztott alpolgármestereket, kívánnak-e
szólni.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Megköszöni a megbízást. Immár harmadik ciklusban
végezheti munkáját alpolgármesterként. Képviselői esküjének megfelelően, legjobb tudása
szerint igyekszik a feladatot ellátni.
Hodálik Pál képviselő: Óriási megtiszteltetés, hogy alpolgármesterként áll a képviselőtestület előtt. Megtiszteltetés, hiszen annak idején Szarvas Város Képviselő-testületének
legfiatalabb tagjaként képviselővé választották választókerületében. Úgy gondolja, hogy a
továbbiakban a várost és az abban élő polgárokat kívánja szolgálni. Megköszöni a képviselők
szavazatát. Bízik benne, hogy az elkövetkező időben is sikerül eredményesen együtt
munkálkodni. Megköszöni szüleinek és családtagjainak a támogatást.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) napirendi pont megtárgyalását.
10.) napirendi pont: Az alpolgármesterek tiszteletdíjának megállapítása
Besenczy Zoltán és Hodálik Pál alpolgármesterek bejelentik személyes érintettségüket és
saját elhatározásukból távoznak az ülésteremből.
Babák Mihály polgármester: A foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
illetményét az 1994. évi LXIV. törvény 3.§ (5) bekezdése alapján kell megállapítani úgy,
hogy az ne érje el a polgármester illetményét. A költségátalány az alpolgármester
illetményének 10-20%-ának megfelelő összeg lehet a fenti törvény 18 § (2) bekezdése
alapján.
Javasolja, hogy a Képviselő-testület a foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
illetményét havi bruttó 450.000,-.Ft-ban, költségtérítését illetményének 20%-ában határozza
meg.
Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2010. október 15. napjától
kezdődően havi bruttó 450.000,-Ft-ban, költségátalányát pedig illetményének 20%-ában
állapítja meg.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester”
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a foglalkoztatási
jogviszonyban álló alpolgármester illetményét 2010. október 15. napjától
kezdődően havi bruttó 450.000,-Ft-ban, költségátalányát pedig illetményének
20%-ában állapítja meg.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: A társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját a
köztisztviselői illetményalap és a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 1994. évi LXIV.
törvény 4.§ (1) bekezdése alapján, 4,5-6,5-szeres szorzóval lehet megállapítani úgy, hogy az
ne érje el a társadalmi megbízatású polgármester tiszteletdíját. A költségátalány mértéke az
illetmény 10-20%-ának megfelelő összeg lehet a fenti törvény 18.§ (2) bekezdése alapján.
A14/2008.(I.24.) sz. képviselő-testületi határozatban a képviselő-testület az alpolgármester
tiszteletdíját 2008. január 1. napjától kezdődően havi bruttó 251.000,-Ft-ban, havi
költségátalányát pedig e tiszteletdíj 20%-ában állapította meg.
Javasolja, hogy a tiszteletdíj és a költségátalány az eddigiek szerint kerüljön megállapításra.
Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 15. napjától kezdődően
havi bruttó 251.000,-Ft-ban, havi költségátalányát pedig e tiszteletdíj 20%-ában állapítja meg.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátom.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
597/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a társadalmi megbízatású
alpolgármester tiszteletdíját 2010. október 15. napjától kezdődően havi bruttó
251.000,-Ft-ban, havi költségátalányát pedig e tiszteletdíj 20%-ában állapítja
meg.
Határidő:
Azonnal.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Hodálik Pál és Besenczy Zoltán alpolgármesterek visszatérnek az ülésterembe, 12 fő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.
11.) napirendi pont: Tanácsnokok megválasztása
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alapján a képviselő-testület egyes önkormányzati feladatkörök ellátására öt fő tanácsnokot
választ az alábbiak szerint:
1.) Gazdasági vezető tanácsnok
2.) Oktatási tanácsnok
3.) Turisztikai és környezetvédelmi tanácsnok
4.) Ifjúsági és sport ügyekkel foglalkozó tanácsnok
5.) Szociális, család- és idősügyi tanácsnok
A tanácsnokok megválasztásához minősített többségű döntés szükséges.
Babák Mihály polgármester: Gazdasági vezető tanácsnoknak javasolja megválasztani
Kiszely Mihály képviselőt.
Kiszely Mihály képviselő gazdasági vezető tanácsnokká történő megválasztását szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
598/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszely Mihály képviselőt
gazdasági vezető tanácsnokká megválasztotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Oktatási tanácsnoknak javasolja megválasztani Földesi Zoltán
képviselőt.
Földesi Zoltán képviselő oktatási tanácsnokká történő megválasztását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
599/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Zoltán képviselőt
oktatási tanácsnokká megválasztotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Turisztikai és környezetvédelmi tanácsnoknak javasolja
megválasztani Hetényi István képviselőt.
Hetényi István képviselő turisztikai és környezetvédelmi tanácsnokká történő megválasztását
szavazásra bocsátja.

- 16 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
600/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi István képviselőt
turisztikai és környezetvédelmi tanácsnokká megválasztotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Ifjúsági és sport ügyekkel foglalkozó tanácsnoknak javasolja
megválasztani Giricz Katalin képviselőt.
Giricz Katalin képviselő ifjúsági és sport ügyekkel foglalkozó tanácsnokká történő
megválasztását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
601/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Giricz Katalin képviselőt
ifjúsági és sport ügyekkel foglalkozó tanácsnokká megválasztotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Szociális, család- és idősügyi tanácsnoknak javasolja
megválasztani Lázár Zsolt képviselőt..
Lázár Zsolt képviselő szociális, család- és idősügyi tanácsnokká történő megválasztását
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
602/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lázár Zsolt képviselőt
szociális, család- és idősügyi tanácsnokká megválasztotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: A bizottságok elnökeinek és tagjainak megválasztása

- 17 Babák Mihály polgármester: Javasolja, hogy a Szervezeti és Működési Szabályzatban
elfogadott bizottságok kerüljenek létrehozásra, melyek a következők:
- Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
- Oktatási és Közművelődési Bizottság
- Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
- Ifjúsági és Sportbizottság
- Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a javasolt személyek között egyetértés, konszenzus volt,
előzőleg valamennyien nyilatkoztak jelöltségük elfogadásáról.
A bizottsági tagok megválasztásához minősített többségű döntés szükséges.
Javaslatot tesz a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökére és tagjaira. A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság elnökének Kiszely Mihályt, tagjainak Hetényi Istvánt, Dernovics Lászlót,
Gajdos Attilát, Dankó Pált, Csasztvan Attilát, Virág Balázst javasolja megválasztani.
Kéri, aki egyetért Kiszely Mihály Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökévé történő
megválasztásával szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
603/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszely Mihály képviselőt
a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnökévé választotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kéri, aki egyetért Hetényi István, Dernovics László, Gajdos Attila, Dankó Pál, Csasztvan
Attila, Virág Balázs Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjává történő megválasztásával,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
604/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Istvánt,
Dernovics Lászlót, Gajdos Attilát, Dankó Pált, Csasztvan Attilát, Virág Balázst a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság tagjává választotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester

- 18 Babák Mihály polgármester: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnökének Földesi
Zoltánt, tagjainak Gombár Györgynét, Lohr Gyulát, Molnár Istvánnét, Kiss Attilát javasolja
megválasztani.
Kéri, aki egyetért Földesi Zoltán Oktatási és Közművelődési Bizottság elnökévé történő
megválasztásával szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
605/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Földesi Zoltánt az
Oktatási és Közművelődési Bizottság elnökévé választotta.
Azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Kéri aki egyetért Gombár Györgyné, Lohr Gyula, Molnár
Istvánné, Kiss Attila Oktatási és Közművelődési Bizottság tagjává történő megválasztásával,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
606/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Gombár Györgynét, Lohr
Gyulát, Molnár Istvánnét, Kiss Attilát az Oktatási és Közművelődési Bizottság
tagjává választotta.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elnökének Hetényi Istvánt, tagjainak Kiszely Mihályt, Dernovics Lászlót, Gajdos
Attilát, Dr. Csontos Évát, Galambos Imrét, Tóth Tamást javasolja megválasztani.
Kéri, aki egyetért Hetényi István Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elnökévé történő megválasztásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
607/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Hetényi Istvánt az
Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnökévé
választotta.

- 19 Határidő:
Felelős:

Azonnal
Babák Mihály polgármester

Babák Mihály polgármester: Kéri, aki egyetért Kiszely Mihály, Dernovics László, Gajdos
Attila, Dr. Csontos Éva, Galambos Imre, Tóth Tamás Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság tagjává történő megválasztásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
608/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiszely Mihályt,
Dernovics Lászlót, Gajdos Attilát, Dr. Csontos Évát, Galambos Imrét, Tóth
Tamást az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
tagjává választotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Az Ifjúsági és Sportbizottság elnökének Giricz Katalint,
tagjainak Lázár Zsoltot, Földesi Zoltánt, Kovács Ádámot, Klenk Józsefet javasolja
megválasztani.
Kéri, aki egyetért Giricz Katalin Ifjúsági és Sportbizottság elnökévé történő megválasztásával,
szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
609/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Giricz Katalint az Ifjúsági
és Sportbizottság elnökévé választotta.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Kéri, aki egyetért Lázár Zsolt, Földesi Zoltán, Kovács Ádám,
Klenk József Ifjúsági és Sportbizottság tagjává történő megválasztásával szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lázár Zsoltot, Földesi
Zoltánt, Kovács Ádámot, Klenk Józsefet az Ifjúsági és Sportbizottság tagjává
választotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság elnökének Lázár
Zsoltot, tagjainak Giricz Katalint, Lohr Gyulát, Gombár Györgynét, Králikné Molnár Annát,
Boros Bencét, Hódsági Ferencet javasolja megválasztani.
Kéri aki egyetért Lázár Zsolt Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság elnökévé történő
megválasztásával szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
611/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Lázár Zsoltot a Szociális,
Család- és Idősügyi Bizottság elnökének választotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Kéri aki egyetért Giricz Katalin, Lohr Gyula, Gombár
Györgyné, Králikné Molnár Anna, Boros Bence, Hódsági Ferenc Szociális, Család- és
Idősügyi Bizottság tagjává történő megválasztásával, szavazzon.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
612/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Giricz Katalint, Lohr
Gyulát, Gombár Györgynét, Králikné Molnár Annát, Boros Bencét, Hódsági
Ferencet a Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság tagjává választotta.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Felkéri a bizottságok nem képviselő tagjait az eskü letételére.
Megkéri a jelenlévőket, hogy az esküt állva hallgassák meg.
A bizottságok nem képviselő tagjai leteszik az esküt.

- 21 Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) napirendi pont megtárgyalását.
13.) napirendi pont: Megbízás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatára
Babák Mihály polgármester: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
módosításáról szóló 1994. évi LXIII. törvény 62.§ (5) bekezdése kimondja, hogy a képviselőtestületek az alakuló ülésüket követő fél éven belül felülvizsgálják, megalkotják a Szervezeti
és Működési Szabályzatukat.
Javasolja, hogy ezzel a feladattal a képviselő-testület az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai
és Környezetvédelmi Bizottságot bízza meg.
Határozati javaslat:
„Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és Szervei
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(III.23.)
rendeletének átfogó felülvizsgálatát rendeli el.
A képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottságot, hogy az átfogó felülvizsgálatról gondoskodjon és a rendelet-tervezetet törvényes
határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő: 2011. április 15. Felelős: Babák Mihály polgármester, Hetényi István az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
613/2010.(X.15.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított
7/2007.(III.23.) rendeletének átfogó felülvizsgálatát rendeli el.
A képviselő-testület megbízza az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai8 és
Környezetvédelmi Bizottságot, hogy az átfogó felülvizsgálatról gondoskodjon és a
rendelet-tervezetet törvényes határidőn belül terjessze a képviselő-testület elé.
Határidő:
2011. április 15.
Babák Mihály polgármester, Hetényi István az Ügyrendi,
Felelős:
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi a jelenlévőket, ki kíván szólni?
Mótyán Tibor a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat elnöke: A Szlovák Önkormányzat
képviseletében köszönti Szarvas Város Képviselő-testületét, polgármesterét.
A jelenlévőkhöz és a város valamennyi polgárához intézi a következő üzenetet: „Hordozzátok
egymás terhét és ne legyetek büszkék önmagatokra!”
Kéri, adjon az isten erőt ahhoz, hogy e szerint tudjanak egymás mellett élni.

- 22 Dr. Lovász György: Mint az alakuló ülés legidősebb résztvevője köszönti a megjelenteket.
Megköszöni a képviselők eddig végzett munkáját és kívánja, hogy az elkövetkező időben
ugyan ilyen lelkesedéssel, becsületesen végezzék munkájukat a város fejlesztése érdekében.
Az új képviselő-testület képes arra, hogy a várost fejlessze, még szebbé tegye.
A bizottsági tagok nevében megköszöni a kapott elismerő oklevelet, mellyel a korábbi
képviselő-testület elismerte a bizottságok tagjainak munkáját.
Jó egészséget, hosszú életet kíván.
Babák Mihály polgármester: Köszöni a megbízatást Szarvas város minden polgárának.
Munkája során a város érdekét és hasznát fogja keresni. Köszönetet mond szüleinek,
családjának a türelemért. „A kemény munka, az elhivatottság és a hit túljuttat bármin és segít
valóra váltani mindent.”
Átadja Domokos László volt országgyűlési képviselő üdvözletét a jelenlévőknek.
Petneházi Andrea polgármesteri tanácsadó: Kéri a jelenlévőket, közösen énekeljék el a
Szózatot.
Az alakuló ülés a Szózat hangjaival zárul.
Kmf.
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