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-2Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 12 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Lázár Zsolt és Földesi Zoltán képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Dr. Sárkány Angyalka Battyány-Strattmann László Díj
elismerésben részesült. Ez alkalomból köszönti és gratulál a képviselő-testület.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt Dr. Sárkány Angyalka életútjának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Dr. Sárkány Angyalka Budapesten született 1928. augusztus 12-én.
Szarvason járta ki az elemi és polgári iskolákat, majd a Vajda Péter Gimnáziumban
érettségizett. 1952-ben általános orvosi diplomát kapott a Szegedi Orvostudományi
Egyetemen. A tanulás vágya egész aktív életpályáján, de még azt követően is végigkísérte.
Több területen szerzett szakorvosi képesítést és még 1996-ban is új ismeretekkel gyarapította
addigra már jócskán felhalmozódott tudását: képzett oxyológus lett.
Dolgozott üzemorvosként Szegeden, Szarvason iskolaorvosként és sürgősségi ügyeleten is.
Orvosi munkásságának nagy részét azonban a szarvasi és a Szarvas környéki tanyavilág
lakóinak gyógyításával töltötte. Húsz éven át volt Örménykút és Kardos körzeti orvosa.
Megbecsülni is nehéz azon kilométerek számát, amelyet kerékpáron vagy szükség szerint
gyalog tett meg tűző napsütésben, sárban és néha bizony derékig érő hóban, mire odaért a
legendás Bakulya-sor, a hajdan népes Csipkár-sor vagy a Szakács-sor tanyáihoz. Ott pedig, a
petróleumlámpa fényénél ugyanolyan szakértelemmel kellett helytállnia, mint egy
műtőhelyiség vakító lámpáinál. Sok ember él még ma is, aki nem múló szeretettel mondja ki a
lassan szállóigévé nemesedett megszólítást: „Angyalka doktor néni.”
Nyugdíjba vonulása után is ott tette a dolgát, ahol a legnagyobb szükség volt rá: a
Középhalmi Misszió munkatársaként szenvedélybetegek tucatjai számára nyújtott segítséget,
kapaszkodót a teljesebb emberi életbe való visszatéréshez.
A hitben megerősödött lélekkel, mint az evangélikus egyház presbitere, a Misszió Alapítvány
kuratóriumi elnöke, a Magyar Kékkereszt és a Vöröskereszt tagjaként tette és teszi
fáradhatatlanul dolgát, teljesíti önként vállalt kötelezettségét: a gyógyítást, a segítségnyújtást.
Kitüntetései: 1959 – Az Egészségügy Kiváló Dolgozója, 1961 – Érdemes Orvos, 1978 –
Honvédelmi Érdemérem, 2008 – Közegészségügyi Díj, 2009 – Déli Evangélikus
Egyházkerület Hűségérme, 2010 – Batthyány-Strattmann László Díj. Ez utóbbi kitüntetés
okán, hálával és szeretettel gratulál.
Babák Mihály polgármester és Dr. Melis János jegyző átadja a képviselő-testület
ajándékát. A képviselő-testület tagjai gratulálnak Dr. Sárkány Angyalkának.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok megtárgyalása előtt javasolja megtárgyalni
a két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint
a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
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tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 12 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság a jelentést áttekintette, észrevétele nincs.
Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló 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 – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
640/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pontok az alábbi előterjesztésekkel
egészülnek ki:
Póranyagként került megküldésre:
19. sz. előterjesztés: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom önállóan működő intézmény
előirányzatainak rendezése
Kiosztott anyagként került kiadásra:
20. sz. bejelentés Inkubátorház bérleti szerződése, a működéshez kapcsolódó megállapodás
21. sz. bejelentés: A DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013 azonosító számú „Szarvas Város
Közösségi Terének és Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése” c. projekthez
szükséges műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlatok értékelése.
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fejlesztése” című kiírásra benyújtandó pályázat elkészítésére adott Megbízási Szerződés
módosítása
23. sz. bejelentés: Pályázat az inkubátorház üzemeltetői/gondnoki feladatainak ellátására
24. sz. bejelentés: Lakossági útjavítás támogatása
25. sz. bejelentés Belterületi útépítések pótmunkái
26. sz. bejelentés Szarvasi iskolák fejlesztése
27. sz. bejelentés: A Vásártéri játszótér közvilágításának korszerűsítése
4. sz. zárt ülés Mezőőri álláshely betöltésére vonatkozó pályázatok elbírálása
5. sz. zárt ülés: Megbízás adása kockázatelemzésre és pénzügyi témájú testületi döntések
előkészítésére.
6. sz. zárt ülés: Turisztikai pályázat vállalkozási szerződés módosítása
Babák Mihály polgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásaikról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. nyersanyag norma emelési kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a
térítési díjakról szóló 11/2007.(IV.27.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
13/2004.(III.19) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló többször
módosított 52/2000.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
…/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbusz közlekedés díjának
megállapításáról – tervezet
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7. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2010. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
8. A Szarvasi Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Koncepciója
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9. A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. I-IX. havi beszámolója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető
10. Tájékoztató a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás tevékenységéről
Előadó: Dr. Pusztai Andrea igazgató
11. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója a vásárok és piacok
üzemeltetésének tapasztalatairól, valamint a bevételek és költségek alakulásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető
12. A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. temetkezési ágazatának 2010. évi
értékelése
Előadó: Pákozdi János ügyvezető
13. A 2010. évi vízkár-elhárítási intézkedési tervben foglaltak végrehajtása, a 2011. évi
vízkár-elhárítási terv elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
14. Bejelentések
- A 2011. évi belső ellenőrzési terv
- Maximális létszámtól eltérő csoportok, osztályok létszámának engedélyezése
- Maximális létszámtól eltérő csoportok létszámának engedélyezése a SZÁMK
Chován Kálmán Művészeti Alapiskolában
- Vajda Péter Intézmény Városi Könyvtár állományellenőrzésének eredménye,
kimutatott hiány törlésének engedélyezése
- A Szarvasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
- A Körös-szögi Nonprofit Kft. támogatási kérelme
- Szakorvosi rendelő építési (vállalkozási) szerződésre vonatkozó 590/2010.(IX.23.)
sz. határozat módosítása
- Kárpát-medencei Halászléfőzés Magyar Bajnokságának megrendezése
- Dr. Tolnay Gábor dolgozatának megjelentetése
- „Szarvas Város belterületi vízrendezései csapadékvíz elvezetés IV-V-VI. ütem
megvalósítása” tárgyú projekt VI. ütemére vonatkozó kiviteli szintű
tervdokumentáció megtárgyalása
- „Szarvas Város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés VII. ütem” c.
beruházáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyes szintű tervdokumentáció
megtárgyalása
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A DAOP-1.1.1/A-2008-008 „Szarvasi ipari park fejlesztése inkubátorház
építésével” című pályázat kivitelezői szerződésének módosítása
Az átmeneti segélyek és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások természetbeni
ellátásként történő megállapítása
Közterület-használati díjak 2010. évi felülvizsgálata
Szarvas Város Közoktatási Cselekvési Tervének és munkacsoportok
létrehozásának elfogadása
Megállapodás a békésszentandrási jegyző eseti helyettesítésére
A 2010. december havi közfoglalkoztatás finanszírozása
Környezetvédelmi Program megtárgyalása – I. forduló
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom önállóan működő intézmény
előirányzatainak rendezése
Inkubátorház bérleti szerződése, a működéshez kapcsolódó megállapodás
A DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013 azonosító számú „Szarvas Város Közösségi
Terének és Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése” c. projekthez
szükséges műszaki ellenőrzésre vonatkozó ajánlatok értékelése.
A KEOP-1.2.0. – „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex
fejlesztése” című kiírásra benyújtandó pályázat elkészítésére adott Megbízási
Szerződés módosítása
Pályázat az inkubátorház üzemeltetői/gondnoki feladatainak ellátására
Lakossági útjavítás támogatása
Belterületi útépítések pótmunkái
Szarvasi iskolák fejlesztése
A Vásártéri játszótér közvilágításának korszerűsítése

Babák Mihály polgármester: A könyvvizsgáló jelenlétére való tekintettel elsőként javasolja
megtárgyalni a 8.) sz. napirendi pontot, mely a Szarvasi Önkormányzat 2011. évi
Költségvetési Koncepciója.
8.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat 2011. évi Költségvetési Koncepciója
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A 2011. évi költségvetési koncepció várható bevételi és kiadási
előirányzatairól ad részletesebb tájékoztatást.
Bevételek: Az önkormányzat 2011. évben a költségvetési törvényjavaslatban foglaltakat
figyelembe véve várhatóan 1.272.737 eFt normatív állami támogatásban és SZJA
támogatásban részesül. A tavalyi évben ez az összeg 1.450.883 eFt volt.
Ennek a csökkenésnek az az oka, hogy a visszaosztott személyi jövedelemadó számítási
sémájában egy szorzószám 2-szeresről 1,5-szeresre csökkent és ez az önkormányzatnál
145.000 eFt forráskiesést jelent.
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Államkincstár által még nem közölt adatok előzetes ismerete nélkül, a 2011. évi Költségvetési
törvényjavaslat figyelembevételével történt.
Az intézményi saját bevételek előirányzata az előző évihez képest jelentősen változott. A
Remondis Kft-vel kötött szerződés a hulladék ártalmatlanításra megszűnt, így a
költségvetésünket csökkenteni kell mind bevételi, mind kiadási oldalon 45.000 eFt-al. A
kamatbevétel tervezet 40.000 eFt-al alacsonyabb mint 2010-ben volt, a megtakarítás
csökkenése miatt.
Összességében a tervezett saját működési bevétel 236.683 eFt. Támogatás értékű működési
célú pénzeszköz átvétel tervezett összege 19.900 eFt.
A helyi adóbevételek 615.000 eFt összegben kerültek megtervezésre.
Az önkormányzat sajátos bevételei az előző évivel azonosan, 32.000 eFt összegben lettek
tervezve. A környezetvédelmi bírság összege az előző évi szinten került megtervezésre 1.000
eFt összegben.
A felhalmozási bevételek között az osztalékbevétel 10.000 eFt összeggel szerepel. A
részvények nagy része már értékesítésre került, osztalékot az Általános Informatikai Kft-től és
a DRÉHER Sörgyárak RT-től vár az önkormányzat.
Az ingatlanértékesítés 15.000 eFt tervezett összege egyrészt önkormányzati lakások, másrészt
egyéb vagyontárgyak értékesítéséből származik, mely forrást biztosít a költségvetésben
szereplő beruházások önerejéhez.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakossági szennyvíz befizetés kapcsán került tervezésre
1.000 eFt összegben. A Vajda Péter Intézmény szakképzési bevétele 15.000 eFt összegben
került tervezésre, továbbá a TISZK is jelzett 44.000 eFt összegű bevételt e jogcímen.
Kölcsönök törlesztésénél a kamatmentes belvízkölcsön valamint a korábban értékesített
önkormányzati bérlakások törlesztése szerepel összesen 3.100 eFt összeggel.
Ez évben is szerepel pénzmaradvány tervezett bevételként 1.580.678 eFt felhalmozásra.
Működési hitel felvételére 186.477 eFt került tervezésre, megteremtve ezzel a költségvetési
egyensúlyhoz szükséges forrást, pótolva az SZJA-hoz kötődő állami támogatás kiesett
145.000 eFt-os összegét, illetve a 40.000 eFt kamatbevétel csökkenést.
Kiadások: A működési költségvetés előirányzata az előzetes számítások alapján 2.139.798
eFt, mely a tavalyi előirányzat 96,7 %-a. Nincs tervezve bérfejlesztés csak az egyéb törvényi
kötelezettségeknek kell eleget tenni, mint a soros lépések, jubileumi jutalom, kötelező
juttatások. A dologi kiadások tervezésénél az optimális szintre kell törekedni. Elegendő
előirányzat áll rendelkezésre a legfontosabb költségekre (fűtés, világítás, stb.)
A Polgármesteri Hivatal bbevételeiről és kiadásairól nem kíván részletesen beszámolni, azt a
koncepció 1/a és a 2/a melléklete tartalmazza.
Tartalék előirányzat 1.460.531 eFt összegben szerepel.
2011. évben a hitel- és kötvény törlesztési kötelezettség 275.646 eFt, a részletezést a 3. sz.
melléklet tartalmazza. Hitel- és kötvény kamaton 80.000 eFt összeg került tervezésre.
A 2011. évet érintő felhalmozási kiadások összege 77.000 eFt, melynek részletezését a 4. sz.
melléklet tartalmazza.
Az önkormányzati hitelfelvételt törvény korlátozza. A fentiekben szerepeltetett költségvetési
összegeket figyelembe véve az önkormányzat 2011. évi hitelfelvételi korlátja 301.585 eFt.
A bevételek és kiadások főösszege összesen: 4.032.975 eFt.
A koncepció készítése során működési hitelfelvétellel kellett tervezni 186.477 eFt összegben
a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében. Felhalmozási hitelfelvétel nem került
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bizottsági javaslatokat, valamint a jelen testületi ülésen megfogalmazott elvárásokat is
figyelembe véve még változás következhet be.
Babák Mihály polgármester: Az állami költségvetés tervezete valószínű, hogy módosul, de
számítani kell arra is, hogy nem változik. Látható, hogy feszültség van az állami finanszírozás
és az igények között. Ez korábban nem volt ennyire jelen. Tudomásul kell venni, hogy
gazdasági szükségállapot van. Az ország eladósodottsága 20 ezer milliárd forint. 2011-20122013-ban a Magyar Köztársaság Kormányának a korábban felvett IMF és uniós hiteleket
törleszteni kell az állami költségvetésből. A városnak nincs racionalizálási és
létszámgazdálkodási gondja. A szükséges lépéseket a város időben megtette. Ahol nem tették
meg, ott a feszültségek erőteljesebbek lesznek. Év közben lehetőség van az állami
költségvetés módosítására. Elképzelhető, hogy az eredeti változatot fogadja el a parlament
azzal a feltétellel, hogy év közben visszatérnek rá. Előfordulhat, hogy kedvezőbben alakulnak
a feltételek, de az állam csak azt tudja szétosztani amit már megtermelt az ország. Jelenleg a
költségvetés egy fikció, hiszen a tervezett állami kiadásokat és bevételeket tervezi meg. Ez
lehet több, de kevesebb is. Az állami költségvetés konzervatív, így Szarvas város
költségvetése is az. Ahol nem voltak ismertek a pontos adatok, ott bázis szemlélettel készült
el a koncepció. Az állami költségvetés elfogadását követően lehet elkészíteni a nulla bázisú
költségvetést, amikor a feladatokhoz konkrétan kikalkulálásra kerül a szükséges pénzeszköz.
Év közben a jelenlegi 4 milliárdos költségvetés negyedévente módosításra kerül. Szarvas
városnak a kötelezettség vállalásairól pontos, naprakész kimutatása van. Ezt a Magyar
Köztársaság nem tudja elmondani magáról. A városnak egy tétel kivételével (Vízművek Zrtvel kapcsolatos vagyoni kérdések) pontos vagyonleltára van.
A kistelepüléseknek jelentősebb gondjai lesznek. A közoktatásban a normatívák emelkedtek,
pozitív módon változtak. Üzemgazdasági szempontból jelentősen hatékonyabban tudja a
kistérség az adott szakfeladatokat ellátni, ezért az állami normatíva is preferálja a társult
szolgáltatás ellátását. Amennyiben a működési kiadásoknál hiány mutatkozik, azt hitellel
lehet kiegészíteni.
Kéri a könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: A 2011. évi költségvetési koncepciót áttekintette.
Megállapítható, hogy a Magyar Köztársaság költségvetési törvény tervezetében szereplő
adatok alapján készült el. Sajnos 150 mFt-al kevesebb a pénzmaradvány nélküli számadat. A
pénzmaradvánnyal együtt 260 mFt-al kevesebb mint az elmúlt időszakban. Van olyan hasonló
nagyságrendű település, ahol nem kistérségi formában üzemeltetik a szociális intézményeket.
Mintegy 41 mFt-al többe kerül mint Szarvas városnak. A kistérség léte, szükségessége
indokolt. A rendelkezésre álló adatok alapján a költségvetési koncepciót elfogadásra
javasolja. A hitel soknak tűnik az elmúlt időszakhoz képest, hiszen több éven keresztül nem
volt hitel felvétel. 2010-ben a 135 mFt nem lett igénybe véve. Reméli, hogy a 186 mFt sem
kerül felvételre.
Babák Mihály polgármester: Az SZJA változik 2011. január 1-jétől. Ennek következménye,
hogy a város kedvezőtlenebbül jár. Szarvas város adóalanyai, polgárai és cégei tisztességesen
fizetnek adót, ezért az adóerő képesség emelkedett. 800 vállalkozót felmentett a város az
adófizetési kötelezettség alól. Az adófizetőik nagyban segítették a város gazdálkodását,
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szinte jelentéktelen.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási és Közművelődési Bizottság, az Ifjúsági és
Sportbizottság, valamint a Szociális, Család és Idősügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a 2011. évi
költségvetési koncepciót ami a folyamatosság költségvetésének is nevezhető. Az elmúlt 12 év
folyamatossága, amit a szigor, a konkrétság jellemzett. Mintegy 145 mFt-al csökkent az SZJA
visszaosztás mennyisége és 40 mFt-al csökkent a kamat. Így 170-180 mFt-al kevesebb
érkezik a városba. Az elmúlt években hozzászokott a város a nem növekvő mennyiséghez és
ehhez igazította bevételeit és kiadásait. Felmerült a technikai hitelfelvétel beállítása. Reméli,
hogy továbbra is technikai, taktikai elem lesz és csak kisebb részben kerül felhasználásra. A
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság úgy gondolja, hogy továbbra is szükség van arra a politikára
amit a képviselő-testület az elmúlt 8-12 évben folytatott. Törekedni kell a bevételekre.
Komolyabb bevétel nem várható, ezért a filléres bevételekkel is erőteljesen kell törődni. A
képviselő-testületnek túl sok racionalizálási lehetősége nincs, hiszen az elmúlt években
nagyon sok dolgot racionalizált, kiszervezett. A költségvetési koncepció elfogadható azzal
együtt, hogy törekedni kell a bevételek növelésére, a költségek csökkentésére. A Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a koncepciót.
Babák Mihály polgármester: A város tudja vállalni, hogy mindent időben megfizet, de csak
annyit amennyi a legszükségesebb. Minden ami kötelező, kifizetésre kerül a költségvetésből.
Mindenre pontosan csak annyit kell költeni amennyi feltétlenül szükséges
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési koncepciót. Az új Széchenyi terv
prioritásként kezeli azokat a munkahely teremtési programokat melyek kapcsolódnak a
„Gyógyító Magyarország”, a „Megújuló Magyarország” fejlesztési programokhoz. A
turizmus terén reménykedni lehet - legalább a fürdő programok tekintetében. Reméli, hogy a
rendezvényekre ismét lesz pályázat kiírva és azokon indulni tud a város. Az adófajták száma
2011-től csökkenni fog, megszűnik a vállalkozók kommunális adója, és az építményekre
kivetett idegenforgalmi adó is. Reményei szerint az idegenforgalmi adóbevétel nem csökken,
a tervezett 5 mFt növekedni is fog. Prioritást élvezhet a tanya fejlesztési program. A
kormányzat 1 milliárd forintot biztosít a költségvetésből. Ezekre a pályázatokra oda kell
figyelni. Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság
egyhangúlag elfogadta a 2011. évi költségvetési koncepciót.
Földesi Zoltán képviselő: Reméli, hogy a 2010-2014. közötti időszakban a város a korábbi
évekhez hasonló ütemben fejlődik. Bízik abban, hogy a város közössége együtt tud majd
dolgozni. Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta a 2011. évi költségvetési
koncepciót. Az elmúlt 8 évben Galambos Imre képviselő többször elmondta, hogy nem
önkormányzatbarát a költségvetés. A 2011. évi költségvetés sem önkormányzat barátabb mint
a korábbiak voltak. A SZJA visszaosztás 150 mFt-al kurtítja meg a város költségvetését. Az
országnak nem lehet gyökeresen eltérő pénzpolitikája egyik napról a másikra. Vannak
kényszerpályák, mozgástér szűkülések. A gazdasági világválság kimenő periódusát éli meg az
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költségvetésben nagy átrendeződés nem látható. 90-95%-ban az a mozgástér és pálya amit az
elmúlt időszakban a képviselő-testület kialakított a városban. Továbbra sem hajlandó a
városban úgy politizálni, hogy populáris vagy populista legyen. Kizárólag a korrektség, az
együttműködés vezetheti a képviselőket. Látni kell, hogy hol van szűkülés és hol van még
mozgástér. Egyetért azzal, hogy nem kell dramatizálni a költségvetést, a helyzet olyan
amilyen. A következő időszakban a költségvetés még finomodhat, bár elhangzott, hogy a
kormány párti képviselők sem adhatnak be a költségvetés főbb pontjait érintő módosításokat.
Így nem lehet abban bizakodni, hogy a hiány az elfogadott költségvetésnél eltűnik. A 2011.
évi kilátásokat nem látja rosszabbnak mint az elmúlt években voltak. A város meglépett egy
sor dolgot az elmúlt időszakban. Egy sor dolog tekintetében Szarvas város a „falnál” van. A
kormányzat 5-10%-os létszámleépítéssel számol. Ez Szarvas város esetében tarthatatlan.
Vagy a törvényi feltételeknek nem felel meg a város, vagy pedig minőségromlás következik
be. Ebbe az irányba nem gondolkodhat a város. Konszenzus volt eddig abban, hogy semmit
nem kíván csökkenteni a város. Több éve nincs bérfejlesztés a közszférában, csak a soros
emelések vannak. Hihetetlen recesszió van, arra kell gondolni, hogy a munkahely, a
foglalkoztatási biztonság a legfontosabb. Ennek oltárán nem lehet feláldozni semmi mást.
Meg kell becsülni a munkahelyet még akkor is ha életszínvonal emelkedés nem
körvonalazódik. A város az elmúlt években rendkívül sokat fejlesztett. Ennek
következményei is vannak. Át kell tekinteni a város költségvetési szerkezetét. A kötelező
feladatokat el kell látni, nem szabad visszalépni semmilyen minőségi veszteség irányába. A
beruházások kapcsán a nagy intézmények új helyzetet teremtenek majd, mivel növekedhetnek
bizonyos költségek. Át kell tekinteni az ingatlan vagyon helyzetét. A szakrendelő 660 mFt-os
fejlesztése a minél jobb egészségügyi ellátás biztosítása érdekében valósul meg. A
szakellátáson túl, időnként akár ambuláns jellegű kezelést is el tudnak végezni jövőre. A
Plastolus épületének megvásárlása szintén olyan vagyon bővülés volt az elmúlt időszakban
amire büszkék lehetnek a képviselők. Akinek munkahelye van, az lássa el jól a feladatát. Ne
legyen abból vita, hogy néhányan követelőznek. Az Út a munkához program keretében
mintegy 350 családnak adott munkát a város. Sok kritika érte ezt a programot. Valóban voltak
támaszkodó, álldogáló emberek, de jó példák is vannak. Nagyon sok ember élethelyzetében
fogódzkodót jelentett a közmunka. A város a saját költségére a decemberi hónapban is
biztosítja a munkavégzést azoknak akik jól dolgoztak. Decemberben családokat munka nélkül
hagyni nagyon keserves dolog. Reméli, hogy valamilyen formában a közmunka a jövőben is
megmarad. Az Oktatási és Közművelődési Bizottság különösebb észrevételt nem fogalmazott
meg. A bizottság kihelyezett ülést tartott a Vajda Péter Intézmény kollégiumában, ahol a
nyílászárók cseréje befejeződött. Az utcaképben is változást jelent, de a fűtési költségek is
csökkennek majd az új nyílászárók által. Takarékos, ésszerű gazdálkodással, a minőségből
semmit nem engedve a következő év tartható. A 150 mFt körüli összeget meg kell próbálni
áthidalni. Az elmúlt évben nem került sor működési hitel felvételére. Reméli, hogy okos
gazdálkodással a következő évben is sikerül elkerülni.
Babák Mihály polgármester: Nincs olyan költségvetés ami jó lenne, mert mindenki mindig
többet szeretne. Ma mindenki spórolósabban él, kevesebb a jövedelem. A költségvetési hiány
egy kaloda aminél csak lejjebb lehet menni. Amennyiben jövőre 3% alatt lesz az állami
költségvetés hiánya akkor még nem csökken az államadósság, csak akkor ha a költségvetés
szuficites. Le kell csökkenteni az államadósságot. Rengeteg pénz megy el a bankoknak a
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Kevesebb a pénz, a mozgástér nagyon csekély. Eltökélt szándéka az országnak, hogy nem a
bankoknak akar fizetni hanem a hitelállományt kívánja csökkenteni. Mindenkinek addig kell
nyújtózkodni amíg a takaró ér. Vannak strukturális átalakítási elképzelések. Amennyiben az
adómorál javul, az államháztartásnak több adóbevételének kell lenni. Ahol ki lehet kerülni az
ár, díj emelést ott ki fogja kerülni a város. Nincs a városnak ráhatása a villanyra, gázra, de az
ivóvíz, csatorna szolgáltatás, hulladékszállítás költségeit nem kívánja emelni a város. A
szakorvosi rendelő fejlesztését követően a költségek nem emelkedhetnek. Az iskola
működtetésének a nagyobb légterek miatt lesznek költségei. A víziszínpad esetében meg kell
találni azt a konstrukciót, hogy vagy a szolnoki vagy a békéscsabai színháznak bérbeadásra
kerüljön és működtesse saját rizikójára. Meg kell határozni a napokat amikor a város saját
céljaira kívánja igénybe venni. Az ipari csarnoknál bevétel keletkezik, bár felére csökkentette
a képviselő-testület a bérleti díjat, segítve ezzel a helyi gazdaságot.
Szarvas Város Képviselő-testülete 22 mFt-ot meghitelez a decemberi közmunkára. Ez
megpályázható a 2011. évi költségvetésből. Rizikója, hogy megkapja a város vagy sem. Aki
becsületesen dolgozott annak plusz egy hónapot megajánl az önkormányzat. A munkát meg
kell követelni. Ha valaki nem dolgozza le a 8 órát akkor csak a ténylegesen ledolgozott órákat
lehet feltüntetni. Aki rászorul annak segíteni kell, de az egészségesek dolgozzanak meg a
pénzükért. Rengeteg rendbe tenni való van a városban. A reálszféra is kaphat 70%-os
támogatást, de veszélye, hogy a régi dolgozókat elküldik azért, hogy támogatottként kapjanak
munkaerőt. Ha a munkára jogosultak közül mindenkinek munkát ad a város és a
városüzemeltetésben foglalkoztatja ezeket a személyeket akkor további jövedelmet lehet
allokálni a közfoglalkoztatási alapból. A városüzemeltetés költségein pedig spórolni lehet.
Tisztességesen kell irányítani és meg kell követelni a teljesítményt minden munkahelyen.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadta a költségvetési koncepciót. A sporttámogatás összege 3 mFt-al kevesebb. Ez mindig
így indul a költségvetési koncepciónál és a költségvetés II. fordulójára közmegegyezés
születik. Bízik abban, hogy ez jövőre is így lesz.
Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 11 fő van jelen.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság megtárgyalta a
költségvetési koncepciót és egyhangúlag elfogadta. A bizottság várja a Széchenyi tervet, de
leginkább azt, hogy stabil működése legyen az önkormányzatnak kevés hitellel.
Babák Mihály polgármester: A szociális ágazat normatívái rendben vannak.
Lázár Zsolt képviselő: Az önkormányzat szociális területen mindazokat a lépéseket megtette
amelyekkel fenntarthatóvá váltak a szociális intézmények. Megyei, kistérségi, egyházi
intézmények működnek a városban, melyek nem terhelik az önkormányzat költségvetését. Ha
helyben kellene ellátni ezeket a feladatokat, az évi 100-150 mFt-ot jelentene. Nincs olyan
lépés amit az önkormányzat meg tudna tenni a szociális területen könnyítve azzal a szociális
költségeken. Nincs mihez nyúlni.
Babák Mihály polgármester: Az időskori gondoskodás szuficites a kistérségi modellben. A
szociális ágazatban a jogszerűség ellenőrzését kell keményebbé tenni. A nyilatkozatokat le
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családvédelemnél valamit javultak a kondíciók. A pedagógiai szakszolgálatnál vagy maradt a
régi vagy javult a normatíva. Az SZJA jelent komoly gondot a városnak.
Gajdos Attila képviselő: Az előző 4 évben nem volt szüksége a városnak működési hitelre.
Most működési hitel szerepel a koncepcióban.
Babák Mihály polgármester: Ma nem jelenthető ki, hogy lesz működési hitele a városnak.
Koncepcióról van szó, nem működési hitel felvételéről.
Gajdos Attila képviselő: Szarvas város élen járt abban, hogy az intézményrendszerét
racionalizálta és csökkentette a költségeket. Az önkormányzatok nagy része rosszul
gazdálkodik és mégis a jól gazdálkodó Szarvas Város Önkormányzata kerül hátrányos
helyzetbe. Kéri az országgyűlési képviselőket keressenek pénzt a városnak. Az elkövetkező
években nagyon szigorú gazdálkodással sikerül kihozni a költségvetést működési hitel nélkül.
A társulásokban rejlő lehetőségeket ki kell használni.
Babák Mihály polgármester: Az országban nagy a baj, pénzhiány és determinációk vannak.
2011-2012-2013-ban 2800 milliárd forintot kell visszafizetni. Igazságtalanság Szarvas várost
külön nem érte. Az igazságtalanság az összes önkormányzatot éri az SZJA oldaláról. Van egy
tétel ami alapján minden önkormányzatnak kevesebb jár. Nem lehet abból osztani ami nincs.
Ha a gazdaság jól fungál akkor lehet kezdeményezni, hogy tekintsék át a költségvetést és a
nehéz helyzetbe került településeket segítsék. A város 275 mFt-ot törleszt a koncepció szerint.
Ha gond van, akkor a törlesztés ütemét leállítja a város, visszafizeti a hiteltörlesztést, de a 370
mFt-os lehetőségből újra fejlesztési hitelt vesz fel. Mindent meg kell tenni, hogy ne kerüljön
sor működési hitel felvételére. Ha technikailag meg kell oldani a dolgot, akkor sem működési
hitelt kell felvenni, hanem a fejlesztések törlesztését kell visszafogni. Az ország el van
adósodva, 3% hiánnyal tervezi a költségvetést. Szarvasnak jelenleg 0,5% a kalkuláció szerinti
hiánya.
Hodálik Pál alpolgármester: A koncepció konzervatív tervezésen alapul mind országos,
mind városi szinten. A költségvetés készítése során a számok konkretizálódnak majd. A
normatívákban növekedés látható. Eddig az önkormányzat nemcsak a működési kiadásokat
csökkentette, hanem minden dologra pályázott. Ezt ezután is meg kell tenni. Fontos az első
fordulós tervezésnél, hogy nemcsak a normatívákat, hanem a központosított előirányzat sorait
ismegvizsgálja a képviselő-testület. Elképzelhető, hogy ezen a soron is változás történik.
Konkrét számokról az első forduló során lehet beszélni. A pénzügyi egyensúlyt már a
koncepcióban meg kell teremteni, nem lehet hiány, ezért be kellett állítani a működési
hitelfelvételt.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési koncepciót elfogadja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletet az elfogadott
költségvetési koncepció, valamint a csatolt bizottsági vélemények alapján terjessze elő,
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kizárólag a törvény által kötelezően előírt juttatások tervezhetők.
Határidő: 2011. január 15. Felelős: Babák Mihály polgármester”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
641/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetési
koncepciót elfogadja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendeletet az
elfogadott költségvetési koncepció, valamint a csatolt bizottsági vélemények
alapján terjessze elő, figyelemmel arra, hogy a költségvetés tervezett kiadásai
között a bérjellegű juttatások körében kizárólag a törvény által kötelezően előírt
juttatások tervezhetők.
Határidő:
2011. január 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
1.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és
egyéb juttatásaikról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsost a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Horváthné Dr. Kepenyes Edit jogtanácsos: A képviselő-testület létszámának csökkenésére
tekintettel, és alkalmazkodva az új bizottsági struktúrához valamint a létrehozott tanácsnoki
tisztséghez, elkészült az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb juttatásairól szóló
rendelet-tervezet. A tervezet szerint ennek hatálybalépésével egyidejűleg hatályon kívül
kerülnének az eddig alkalmazott szabályok. A Polgármesteri tisztség ellátásának egyes
kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló törvény rendezi a képviselők
tiszteletdíját. Ez alapján a képviselő havi tiszteletdíja nem haladhatja meg a köztisztviselői
illetményalap 2,2-szeres szorzatát, azaz 85.030,-Ft-ot. Ugyanezen törvény szerint ha a
képviselő bizottság tagja, a tiszteletdíj az alapdíjon felül több bizottsági tagság esetén is
legfeljebb az alapdíj 45%-ával növelhető. A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45%-át
meg nem haladó tiszteletdíjban részesíthető. A bizottság elnökének illetve a tanácsnokok
tiszteletdíja az alapdíjon felül legfeljebb az alapdíj 90%-ával növelhető. A rendelet-tervezet a
törvény által megengedett legmagasabb tiszteletdíjakat állapítja meg a képviselők, a bizottsági
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hogy a törvény korlátok közé szorítja a kötelesség szegés miatti tiszteletdíj csökkentésének
lehetőségét. E szankció a nem képviselő bizottsági tagokkal szemben nem alkalmazható. A
kötelezettségét önhibájából megszegő képviselő tiszteletdíját maximum 25%-al, 12 havi
időtartamra lehet csökkenteni. A rendelet-tervezet fenntartja a korábbi kedvezményeket az
önkormányzati képviselők számára, melyeket az önkormányzati hetilappal és az üdülőkkel
kapcsolatban korábban megállapítottak.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Oktatási és
Közművelődési Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és 1 tartózkodás mellett elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet.
Az Ifjúsági és Sportbizottság 1 tartózkodás mellett támogatta a rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a rendelethez kapcsolódó
számadatok ismertetésére.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 11 fő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: A táblázatból látható, hogy 2009. decemberétől ez év szeptember
30-ig kimutatásra került, hogy a költségtérítés/vegyes tiszteletdíj rendszer mennyibe került
eddig – 30.880.291,-Ft. Ennek adóvonzata csak nagyon bonyolult metodika alapján
számítható ki a márciusi adóbevallásnál. Becslések szerint 4-5 millió forint.
A tervek szerint 2010. X. hótól 2011. november 30-ig 30.822.424,-Ft lenne a tiszteletdíj
összege. A költségtérítéses rendszer megszüntetésre kerül. Teljes egészében adó- és járulék
alap alá eső tiszteletdíj. Ez az összeg már tartalmazza a járulékokat is.
Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság az alábbi kiegészítő
javaslatot tette: 5.§ (1) bekezdése egészüljön ki azzal, hogy „e rendelet rendelkezéseit a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek 2010. évi általános választásán megválasztott
képviselőkre kell először alkalmazni.”
Babák Mihály polgármester: A módosító indítványt szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai – 11 fő van jelen – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett a módosító indítványt elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Az elfogadott módosító indítványnak megfelelő rendelettervezetet szavazásra bocsátja.
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tartózkodás mellett, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja.
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendeletét az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról és egyéb
juttatásaikról
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. nyersanyag norma emelési
kérelme
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft. ügyvezető
igazgatója levélben kereste meg az önkormányzatot nyersanyag norma kérelmével. Utoljára
2008. január 1-jén volt nyersanyag norma emelés a Gyermekélelmezési Nonprofit Kft-nél. A
határozati javaslat egyrészt erről szól, másrészt pedig felhatalmazza a képviselő-testület a
jegyzőt arra, hogy a nyersanyag norma emelésnek megfelelően módosítsa a térítési díjakról
szóló önkormányzati rendeletet.
Hodálik Pál alpolgármester: Elsősorban az étkezés minőségének javítása érdekében történik
a nyersanyag norma emelés. Kiszely Mihály képviselő több egyeztetést is tartott a
pedagógusokkal, szülőkkel, diákokkal.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, a Oktatási és Közművelődési Bizottság, valamint a
Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 6 igen szavazattal, 1
ellenszavazattal támogatja a határozati javaslatot. Év elején három alkalommal egy ad-hoc
bizottság ült össze és áttekintette a gyermekélelmezés helyzetét. Ennek egyik eleme volt az
étkezési költségtérítések helyzete. A bizottság tett indítványt a képviselő-testületnek ez év
augusztusában arra, hogy a Kft. ügyvezetése tegyen javaslatot a nyersanyag norma emelésére.
A határozati javaslat erről szól.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Lohr Gyula és Gombár Györgyné képviselők távoznak az ülésteremből, 8 fő van jelen.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Gajdos Attila képviselő: Reméli, hogy javul az étel minősége a Kft-nél. Szeptember közepe
óta lehetőség van helyi termelők termékeit igénybe venni és megvásárolni. Amennyiben
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lehetőségeket.
Hodálik Pál alpolgármester: Valóban változott a Közbeszerzési törvény, ami a helyi
beszállítókat, vállalkozókat, mezőgazdasági termelőket hozná kedvezőbb helyzetbe. A
szolgáltatási soron is emelkedett az értékhatár. Korábban ez 8 mFt volt, most pedig 25 mFt-os
nettó értékig nem szükséges közbeszerzési eljárást lefolytatni. A megvásárolt Plastolus
területén az egyik elképzelés az, hogy egy új, modern konyha kerüljön kialakításra azért, hogy
a meglévő konyha hatékonysága javuljon. Igen sok fejlesztésre lenne szükség ami már
időszerűvé vált. A Kft. ügyvezetője több pályázatot is benyújtott, melyeken sikeresen
szerepelt. Ezek mind a Nonprofit Kft- működését, mind pedig minőségjavulást jelentettek.
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 Gyermekélelmezési Nonprofit Kft-nél
alkalmazandó nyersanyagnormát 2011. január 1-től 10%-al megemeli.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy Szarvas Város Önkormányzata 11/2007. (IV.27.) sz. a
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint térítési díjakról szóló rendeletét ennek
megfelelően módosítsa. Felelős: Besenczy Zoltán alpolgármester, Dr. Melis János jegyző,
Határidő: Értelem szerint”
Hodálik Pál alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 8 fő van jelen – 8 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
642/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Szarvasi
Gyermekélelmezési
Nonprofit
Kft-nél
alkalmazandó
nyersanyagnormát 2011. január 1-től 10%-al megemeli.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy Szarvas Város Önkormányzata 11/2007.
(IV.27.) sz. a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról valamint térítési
díjakról szóló rendeletét ennek megfelelően módosítsa.
Felelős:
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Hodálik Pál alpolgármester: A meghívott vendégre való tekintettel javasolja a 18.) sz.
bejelentés megtárgyalását.
Az elhangzott javaslatot a képviselő-testület tagjai 8 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
18.) sz. bejelentés:

Környezetvédelmi Program megtárgyalása – I. forduló
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi referens: A Környezetvédelmi törvény valamint a
képviselő-testület döntése alapján Szelekovszky László elkészítette Szarvas város új települési
környezetvédelmi programját. Az első fordulóra elkészített program megküldésre került a
törvény előírásainak megfelelően a Környezetvédelmi Felügyelőség illetve a Békés Megyei
Önkormányzati Hivatal részére vélemény kikérése céljából. Megküldésre került továbbá a
Vízügyi Igazgatóságnak, a Nemzeti Park Igazgatóságának, a HAKI-nak, az Arborétumnak, a
KOMÉP Kft.-nek, Város- és Környezetvédő Egyesületnek illetve a Körös-holtág Hasznosító
Egyesületnek. A beérkező vélemények beépítésre kerülnek a második fordulós anyagba.
Hodálik Pál alpolgármester: Megkérdezi Szelekovszky Lászlót van-e kiegészítése az
anyaggal kapcsolatban.
Szelekovszky László: Hat évente új programot kell készíteni és két évente felül kell
vizsgálni. Amennyiben szükséges, évente is lehet aktualizálni. Elkészült az új
környezetvédelmi program, melybe igen sok új dolog is beépítésre került. Kiemelendő a
Siratói holtág rehabilitálása ami nagyon fontos a környezeti állapot javítása szempontjából.
A Környezetvédelmi programot a bizottságok megtárgyalták. A felmerült ajánlások beépítésre
kerülnek. Köszöni a bizalmat. Megtiszteltetésnek érzi, hogy ő készíthette Szarvas város
Környezetvédelmi programját.
Babák Mihály polgármester, Besenczy Zoltán alpolgármester, Gombár Györgyné
képviselő visszatér az ülésterembe, 9 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Az előző Környezetvédelmi programot is Szelekovszky László
készítette, így folyamatában látja a városban folyó eseményeket.
Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Szelekovszky László részletes programot készített. A
holtággal bőségesen foglalkozik a program. Ugyanakkor a bizottság több dologban észrevételt
tett. Ezek a következők: Aktualizálni kell a városi belvíz főgyűjtőket, az őshonos halakat
bővebben ki kell fejteni. A túraútvonalakat szintén pontosítani szükséges. A bizottság első
fordulóban támogatta a Környezetvédelmi program elfogadását.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 10 fő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a
Környezetvédelmi programot és egyhangúlag elfogadásra javasolja. A bizottság külön
értékelte a probléma katasztert és az abban felvetett jelenségeket és a megoldási javaslatokat.
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alapvető kézikönyve kell, hogy legyen. Gratulál Szelekovszky Lászlónak a jól szerkesztett,
magas színvonalú program elkészítéséhez.
Gajdos Attila képviselő: Gratulál a program elkészítéséhez, mely részletes, mindenre
kiterjedő. Bizottsági ülésen is felvetette, hogy két elv, az élelmiszer rendelkezés és az energia
függetlenség elve szerepeljen Szarvas város tekintetében. Ez a Széchenyi tervben is szerepel.
Másik dolog pedig a holtág kérdése, problematikája.
Kiszely Mihály képviselő távozik, Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 10 fő
van jelen.
Szelekovszky László: Az elhangzottak beépítésre kerülnek a programba.
Hodálik Pál alpolgármester: A holtággal kapcsolatos probléma nem új keletű. A holtág
üzemeltetője nem Szarvas Város Önkormányzata, hanem a KÖRKÖVIZIG. A város mindent
megtett a holtág rehabilitációja érdekében. Korábban volt lehetőség állami támogatás
megszerzésére. Az elmúlt időszakban Szarvas Város Önkormányzata 28 mFt-ot áldozott arra,
hogy terveket készíttessen a holtág rehabilitációjára. Sajnos az üzemeltető (aki jogosult volt
pályázni) nem nyert a pályázaton. Nem sikerült megszerezni a szükséges forrást. A tervek
rendelkezésre állnak. A holtágnak nemcsak a belvíz befogadó szerepe fontos, hanem a
turisztikai és jóléti szerepe is. Szarvas város területén épül egy biogáz üzem. Van elképzelés,
hogy újabb üzem települ az Alföldre, ami elsősorban a cukor cirokra települne rá. A cukor
cirok termesztésére Szarvas környékén vannak a legjobb feltételek. Elképzelhető ilyen irányú
fejlesztés is a város területén. Szarvas város elsősorban a feldolgozó iparban jeleskedik. A
cégek a feldolgozó iparban és a mezőgazdaság területén jelentős produktummal rendelkeznek.
A vállalkozók örülnek a Széchenyi tervnek, szeretnének fejleszteni. Vannak külföldi
kapcsolataik amiket szeretnének kihasználni. A vállalkozások betelepítése legtöbbször
személyes kapcsolatok mentén működik. Az inkubátorház kiemelt jelentőségű ezen a
területen. Egy biopiac kialakítása is a tervek között szerepel. Ez szintén a helyi
élelmiszertermelőket hozná helyzetbe. KEOP pályázat keretében lehet pályázni megújuló
energia források népszerűsítésére, elterjesztésére. Lehetőség lesz 2011-ben a központosított
előirányzatok terhére belvízprogram megpályázására. A már korábban megkezdett
belvízprogramot folytatni lehet. A felmerült igények beépítésre kerülhetnek a pályázat
benyújtásával. Új szennyvíztisztítóra és a hiányzó szennyvízhálózat bővítésére pályázott a
város. A meglévő és elavult hálózat korszerűsítése, valamint a biofilterek cseréje is a
pályázatban szerepel. Ez nem látványos, de szükséges beruházás lenne. Megköszöni
Szelekovszky László munkáját. A probléma kataszter valóban nemcsak a képviselőkre és az
önkormányzatra vonatkozik hanem a város minden lakosának feladatot ad.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Kiszely Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 11 fő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szarvas város új környezetvédelmi programját II. fordulós tárgyalásra
alkalmasnak tartja azzal, hogy a véleményezésre felkért szervek javaslatait be kell építeni a
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Határidő: 2011. január 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr.
Réthy Vilmosné osztályvezető”
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
643/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas város új
környezetvédelmi programját II. fordulós tárgyalásra alkalmasnak tartja azzal,
hogy a véleményezésre felkért szervek javaslatait be kell építeni a programba,
illetve a lakosság véleményének kikérésére közmeghallgatást kell tartani.
Határidő:
2011. január 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról,
valamint a térítési díjakról szóló 11/2007.(IV.27.) rendelet
módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A 2.) sz. napirendi pont tárgyalása során született döntés a
személyes gondoskodást nyújtó ellátások valamint térítési díjakról szóló rendelet
módosításáról. A módosító rendelet 1.) sz. melléklete az egységes szerkezetbe foglalt rendelet
2.) sz. melléklete lesz, mely 10% térítési díj emelést tartalmaz.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint az Oktatási és Közművelődési Bizottság
véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
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Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatta a beterjesztett
rendelet-tervezetet.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság támogatta a rendelet-tervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság támogatta a rendelet
módosítását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 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 16/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendeletét a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint
a térítési díjakról szóló 11/2007.(IV.27.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a temetőkről és a temetkezési tevékenységről
szóló 11/2007.(IV.27.) rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Mikó László osztályvezető helyettest a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Mikó László osztályvezető helyettes: A temetőkkel kapcsolatos helyi rendelet módosítása az
alábbiak miatt vált szükségessé: Szarvas városában a két nagy egyházi temető mellett egy
kisebb területen köztemető található. Ezzel kapcsolatosan van az önkormányzatnak fenntartási
feladata, illetve a helyi rendeleten keresztül díjmegállapítási feladata. Kegyeleti
közszolgáltatási szerződés alapján az üzemeltetési feladatokat a KOMÉP Kft. látja el és a Kft.
tett javaslatot a képviselő-testület felé két díjtétellel kapcsolatosan. Az egyik az urnafülkés
urnasírhellyel kapcsolatos. Ezzel kapcsolatban a rendelkezési jog jelenleg 25 év, melynek 15
évre történő leszállítását javasolja az előterjesztés. Ennek indoka, hogy a temetkezéssel
kapcsolatos kormányrendelet iránymutatást ad a díjakkal kapcsolatban. Az urnafülke,
urnasírhely esetében a rendelkezési jogot 10 évben határozza meg. Jelenleg az urnafalban
létesített urnafülke esetén 35 eFt+ÁFA az urnaváltási díj. Ennél 12,5 %-os emelést javasol az
előterjesztés, így 40 eFt+ÁFA összegbe kerülne. Ennek indoka, hogy a köztemetőkkel
kapcsolatosan a díjmegállapítás alapja a felmerült és szükséges, indokolt költségek
figyelembe vétele. A
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tétel emelkedése.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint a Szociális, Családés Idősügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság hosszasan tárgyalta az előterjesztést. Elismerte a bizottság az emelés
szükségességét, de nem támogatta az emelést. Ebben az évben még nem tartotta aktuálisnak.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 4 igen 3 nem szavazattal,
támogatta az előerjesztést. Hosszas vita alakult ki a gazdaságilag nem túl jelentős mértékű
ügyben. Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleménye
is ismert volt a bizottsági ülés időpontjában. A bizottság támogatta a rendelet-tervezet
elfogadását.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság ülésén is vitát váltott ki az
előterjesztés. 4:3 arányban támogatta a bizottság a napirendet. Érezhető volt, hogy
feszültséget váltott ki a javaslat. A környező településeken ettől sokkal nagyobb összegekkel
lehet találkozni. Ha nincs urnafal, akkor a családok kénytelenek 200-250 eFt-ot temetkezésre
kifizetni.
Gombár Györgyné képviselő: Öt évet alapul véve 7.000,-Ft-ról 13.330,-Ft-ra emelkedik ez a
díj, ami majdnem 100%-os áremelés. Meg kell gondolni, hogy azt az időt éli-e a város amikor
100%-os áremelést be kell vezetni. 35.000,-Ft-ról 40.000,-Ft-ra emelkedik a díj, de 25 évről
15 évre csökken az időtartam.
Babák Mihály polgármester: Ez az egyik oldal. Erről nagyon nehéz dönteni. Az élet és a
halál is drága. Ez nem szociális intézkedés. Ha valakinek gondja van és rászorult, akkor annak
tud segíteni az önkormányzat.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság véleménye az volt, hogy amennyiben a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság javasolja
az emelést akkor el tudják fogadni. A bizottság kicsit az érzelmek oldaláról közelítette meg a
kérdést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ez igen pici szegmenst érint a temetési gyakorlatban. A
KOMÉP Kft. urnatemetéséről kell dönteni. 20 urnahelyről szól a dolog, ami a köztemetőben
van. Felül kellett vizsgálni, a Kft. megtette a mai árakhoz mérten, a környező települések
áraihoz viszonyítva a javaslatot. Összességében 100 eFt-ról szól a történet hosszú évek során.
A gazdasági élet kényszereit nézve racionális lépés lenne az emelés. A képviselő-testületnek
kell eldönteni, hogy szociális vagy gazdasági kérdésként kezeli. Gazdaságilag mindenképpen
indokolt.
Babák Mihály polgármester: A végtisztesség egyik olcsóbb formája az urna temetés. Ehhez
be kell ruházni, majd ezt követően lehet bérbe adni.
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Dr. Melis János jegyző: A temetési hely feletti rendelkezési jog időtartama, használati ideje
urnafülke és urnasírhely esetén 15 év. A temetési helyek megváltásának és újraváltásának díja
Szarvas város köztemetőiben urnafalba létesített urnafülke esetén 40.000,-Ft+ÁFA. E rendelet
2011. január 1-jén lép hatályba.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen - 9 igen szavazattal, 1
tartózkodás, 2 ellenvélemény mellett, eleget téve a minősített többség követelményének
megalkotja
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendeletét a temetőkről és a temetkezési tevékenységről szóló
11/2007.(IV.27.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló
többször módosított 52/2000.(XII.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A felsőoktatási ösztöndíjpályázatról szóló rendelet
módosítása technikai módosítás. A volt Népjóléti Bizottság névváltoztatása miatt a
„mindenkori szociális feladatkört ellátó szakbizottság” kifejezés szerepel a módosított
rendeletben. A rendelet mögött 2.315.500,-Ft van, mely teljes egészében önként vállalt
támogatása az önkormányzatnak.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság, a Szociális,
Család- és Idősügyi Bizottság, az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság támogatta a rendelet
módosítását.
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Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelet módosítását.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 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 18/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendeletét a felsőoktatási hallgatók ösztöndíjáról szóló többször
módosított 52/2000.(XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2010.(XI.19.)
önkormányzati rendelete a menetrend szerinti helyi autóbuszközlekedés díjának megállapításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A helyi személyszállítást a Körös Volán Zrt. végzi
Szarvas városban megállapodás alapján. Évenként jelentkezik a Körös Volán Zrt. a tarifadíj
emeléssel. Mintegy 4,2 %-os tarifa emelést javasolnak. A képviselő-testületnek mint
árhatóságnak joga van ezt elfogadni vagy sem. Információk szerint a Körös Volán Zrt. a nulla
forintos emelést is el tudja fogadni. 115,-Ft-ról, 120,-Ft-ra emelkedne az egyik tétel, a bérlet
pedig 3.060,-Ft-ról 3.180,-Ft-ra emelkedne. A tanuló/nyugdíjas havi bérlet pedig 850,-Ft-ról
885,-Ft-ra emelkedne.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság ülésén jelen volt Gémes Tibor
személyszállítási igazgató is. A bizottság nem támogatta az áremelést, amit a személyszállítási
igazgató tudomásul vett. Alapjaiban a bérlet értékesítésben érdekeltek gazdaságilag.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság nem javasolta az áremelést.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a rendelet-tervezet napirendről történő
levételét 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Lázár Zsolt képviselő: A bérletek nagy részét az önkormányzat vásárolja?
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Igen.
Gajdos Attila és Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2010. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A 2010. szeptember 30-án az önkormányzat költségvetésének mind
bevételi, mind kiadási főösszege 8.081.997 eFt. A működési bevétel 2010. évi előirányzata
3.325.958 eFt, ehhez képest a teljesítés 2.719.546 eFt, 82%-os. A működési kiadás
előirányzata 3.211.624 eFt, melyhez kapcsolódóan a III. negyedéves teljesítés 2.307.219 eFt
összegű, 72 %-os. A működési kiadásoknál elmondható, hogy a legnagyobb volumenű
személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos és a dologi kiadások
teljesítésénél is a költségtakarékosság volt a jellemző.
A fejlesztési bevételek előirányzata 4.804.278 eFt, a teljesítés 1.987.697 eFt összegű, a
teljesítési szint 41%. Az időarányosnál alacsonyabb teljesítési szintnek az az oka, hogy itt
szerepel a pénzmaradvány 3.028.559 eFt-os összege, melyből még csak 40%-os felhasználás
történt.
A fejlesztési kiadások III. negyedéves előirányzata 4.643.506 eFt, melyből 1.338.434 eFt
került felhasználásra. A teljesítés 29 %-os. Ennek az az oka, hogy nagy beruházásoknál mint
pl. óvoda, iskola, utak, stb. még a IV. negyedévben is fog történni nagy összegű
számlakifizetés.
Az önkormányzat 2010. évi nyitó hitelállománya 444.563 eFt volt, ebből a III. negyedévben
76.400 eFt került visszafizetésre a szerződéseknek megfelelően. A kötvények nyitó állománya
2.000.000 eFt volt, melyből a szerződésnek megfelelően 125.000 eFt törlesztés történt.
A kamatbevétel tervezett állománya 150 millió forint, melyből III. negyedévben 94.046 eFt
teljesült. Várhatóan év végére az egyedi befektetéseknek köszönhetően az előirányzat
teljesülni fog.
A kamatkiadás tervezett összege 95.000 eFt, melyből III. negyedévben 30.855 eFt került
kifizetésre. Év végéig igen nagy összegű megtakarítás várható, hiszen a kamatok kedvezően
alakultak, csökkentek.
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Önkormányzata pozitív maradvánnyal zárta, sem működési, sem felhalmozási hitel felvételére
nem került sor.
További költségtakarékos gazdálkodással kell elérni azt, hogy év végéig még több
megtakarítást érjen el a város, hiszen már látható, hogy a 2011-es költségvetési törvény
tervezet a vártnál szűkebb kereteket engedélyez az önkormányzati működéshez.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 11 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Vajda Péter Intézmény főigazgatóját, hogy a
kamatbevételek terhére történő vásárlásaikat fejezzék be.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Szociális, Család, és
Idősügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta
és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a beszámolót.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri Cséffai János könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: A 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót
elfogadásra javasolja, tekintettel arra, hogy a megvizsgált tételek mindegyike egyezett a
beszámolóval.
Babák Mihály polgármester: A 2010. I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló
elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
644/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. I-III. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

- 26 Gajdos Attila képviselő visszatér az ülésterembe, 11 fő van jelen.
8.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciója
(Első napirendként került megtárgyalásra)
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. I-IX. havi beszámolója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezető igazgatót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A pénzügyi tervet úgy sikerült teljesíteni, hogy
mintegy 7,5 mFt-al kevesebb a veszteség a tervezettnél. Ez azóta változott és változni is fog,
hiszen a gázszolgáltató június óta nem számlázott. Ezt korrigálni fogják. Az üzleti tervet
várhatóan sikerül teljesíteni. Már látszik, hogy az enyhe időjárás miatt a fűtési bevétel
kevesebb lesz. A Felügyelő Bizottság több alkalommal észrevételezte, hogy a fűtés
hatékonysága nem a legmegfelelőbb. Egy 16 éves rendszert működtet a Kft. Amennyiben a
pályázati lehetőség késik, akkor ki szeretnének dolgozni egy tervet az irányítástechnika
fejlesztésére.
Babák Mihály polgármester: A hőlépcsőt lehetne a piac padozatának fűtésével eszközölni.
Készítsenek becslést a beruházás bekerülési költségéről.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, valamint a Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság
véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elfogadta a beszámolót.
Fontos dolog lesz jövőre a termelő ágazatoknál a költségek csökkentése, az árbevételek és a
hatékonyság növelése. Bizottsági ülésen ez erőteljesen megfogalmazódott.
Babák Mihály polgármester: A rozsdás korlátokat, potyogó gipszkartonokat rendbe kell
tenni.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság megtárgyalta a beszámolót
és egyhangúlag támogatta. Kéri a bizottság a nyugdíjas szervezetek vezetőit, hogy
propagálják a fürdőt. A város naponta 100 eFt-al támogatja a fürdő működését.
Babák Mihály polgármester: Kéri az ügyvezetőt akciózza a fürdő kihasználtságát a
családok, az idősek és az iskolák vonatkozásában. A kihasználtság növelése csak a tusoló
vízben jelent többlet költséget.
Gombár Györgyné képviselő: Bizottsági ülésen rákérdezett, hogy az iskolák mennyire
használják az ingyenes fürdőzést. Kiderült, hogy jól kihasználják. Év elején döntött a
képviselő-testület arról, hogy lehetőséget ad a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban
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hogy meg kell vizsgálni a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő gyerekek
térítésmentes uszodai látogatásának lehetőségét. Lassan egy év telt el.
Babák Mihály polgármester: Nem volt egy jó döntés. Az iskolákat támogatja a város, ebben
benne vannak a gyermekvédelmi támogatásban részesülők is.
Gombár Györgyné képviselő: Van egy lista arról, hogy kik kapnak gyermekvédelmi
támogatást. Nem olyan bonyolult ezt ellenőrizni. A városnak nem jelent ez igazán nagy
költséget. Bevétel kiesést sem jelent a fürdőnek. Ezek a gyerekek nem járnak a fürdőbe, mert
az 500,-Ft-os jegyet nem tudják kifizetni.
Babák Mihály polgármester: A Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete egyeztessen Dr.
Demeter László ügyvezetővel és vigyék el csoportosan a gyerekeket.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A határozat úgy szólt, hogy meg kell vizsgálni. A
pénzügyi osztályról kapott kimutatás riasztó volt, nagyon soknak tűnt a gyerek szám. Most
újra meg lehet nézni. Aki iskolával megy a fürdőbe, az 10 éves kor alatt ingyen megy. Aki 10
éven felüli és iskolával megy az szintén kap kedvezményt. A gond ott kezdődik, hogy aki
gyermekvédelmi támogatásban részesül és 10 év alatti, ott csak szülővel mehet.
Babák Mihály polgármester: A pedagógusok elkísérik a gyerekeket, ez a legegyszerűbb.
Lázár Zsolt képviselő: A diákok, fiatalok szép számmal vannak jelen a fürdőben. Az idősebb
korosztály hiányzik.
Gajdos Attila képviselő: A költségek csökkentésében még vannak tartalékok. Bevétel
növekedés is történt.
Babák Mihály polgármester: A Gyógy-Termál Kft. I-IX. havi beszámolójának elfogadását
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
645/2010,(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2010. I-IX. havi üzleti tervének
teljesítéséről szóló beszámolóját.
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester, Gajdos Attila képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van
jelen.

- 28 Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) napirendi pont megtárgyalását.
10.) napirendi pont: Tájékoztató a Berettyó-Körös Szakképzés
tevékenységéről
Előadó: Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgató

Szervezési

Társulás

Hetényi István képviselő visszatér, Hodálik Pál alpolgármester távozik az ülésteremből,
10 fő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgatót a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 9 fő van jelen.
Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgató: A Társulási Tanács kérésének tett eleget amikor
elkészítette a beszámolót. A szarvasi önkormányzat többször találkozott a társulás
tevékenységével, mivel pénzügyileg a szarvasi önkormányzathoz tartoznak. A képviselők
előtt ismert, hogy a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás létrehozását törvényi
változás indukálta. 2008-ban bekerült a Közoktatási törvénybe az, hogy szakképzési
támogatás csak akkor fogadható, ha a szakképző iskola társulásban működik. A társulás
törvényben előírt feladatokat lát el ami azt is jelenti, hogy nem vonták el a fenntartói jogot az
alapító önkormányzatoktól. Csak a törvény által megengedett lehetőségekkel élnek. Nem
gyakorolnak ellenőrzési jogot az iskolák felett. A szakképzési hozzájárulás tekintetében a
Társulási Tanács úgy döntött, hogy igyekszik a hagyományokat ápolni a törvényi keretek
között. Figyelembe veszik a vállalkozók kívánságait. Azokat az intézményeket,
szakmacsoportokat támogatják pénzügyileg melyeket ők szeretnének. Nagyon kevés esetben
szükséges, hogy a Társulási Tanács döntsön arról, hogy hová kerüljön egy-egy szakképzési
hozzájárulás. A Társulási Tanács igyekszik a fenntartók, illetve alapítók akaratát figyelembe
venni és csak minimálisan szól bele a szakképző iskolák életébe.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. Egy két éves folyamat vége közeleg. Nem nagyon van a jelenlegitől eltérő
irányvonal a TISZK esetében. Más kérdés, hogy hallatlan nagy verseny van a szakképző
intézmények között. Az önkormányzatok sorsa rendkívül eltérő. A TISZK jövője
szempontjából elképzelhető, hogy néhány dolgot meg kell tenni. A térség polgármestereinek
meg kell próbálni az adott településen élő gyerekek és szülők szemével gondolkodni. Az
intézmény fontos ennek a térségnek, de nagy versenytársai a békéscsabai központú, megyei
fenntartású TISZK-ek. A bizottság elismeréssel szólt a végzett munkáról. Úttörő volt ez a
vállalkozás, melynek jövőjével kapcsolatban még nagyon sok feladat lesz. A bizottság
egyhangúlag támogatta a tájékoztató elfogadását.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.

- 29 Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megismerte és tudomásul veszi a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési
Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatót. Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgató.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
646/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás tevékenységéről szóló
tájékoztatót.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Pusztai Andrea TISZK igazgató
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.
11.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolója a vásárok és
piacok üzemeltetésének tapasztalatairól, valamint a bevételek és
költségek alakulásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Gombár Györgyné képviselő távozik, Gajdos Attila képviselő visszatér az ülésterembe, 9
fő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Király András ágazatvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Király András ágazatvezető: A piac egy fontos helyszín a város életében, melynek
folyamatos és stabil működéséhez stabilizáció szükséges. A vásárokról ezt sajnos nem lehet
elmondani, az érdeklődés egyre kevesebb, inkább hagyomány jelleggel tartható fent. A
költségek és árbevétel alakulása az előző évhez hasonlóan alakul, kb. 10 mFt. A piac létszáma
2 főben került meghatározásra. Az egyéb tevékenységeket (takarítás, karbantartás) közcélú
dolgozókkal oldották meg. Az idei évben közel 1 mFt-os felújítást, beruházást sikerült a
piacon elvégezni, melynek legfontosabb állomása egy 200 m2-es terület aszfaltozása volt. A
bevételek legnagyobb részét a helypénz teszi ki 55 %-ban. A bérlet 35%, a parkolás,
mázsálás, 6% illetve 4 %. 2011-re nem terveznek díjemelést, a korábbi szinten szeretnék
hagyni a díjak mértékét.

- 30 Babák Mihály polgármester és Hodálik Pál alpolgármester visszatér az ülésterembe, 11
fő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámoló elfogadását.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta
az előterjesztést. Bizottsági ülésen hosszas beszélgetésre is sor került, ahol a jövő évi
költségvetés fényében felhívták az ügyvezető figyelmét arra, hogy törekedjen a bevételek
növelésére, a költségek csökkentésére. Gazdasági, piaci tevékenységről van szó, ahol a
képviselő-testület dönthet úgy, hogy nem emel árat, de a gazdasági szervezetnek gondolkodni
kell arról, hogy hogyan tud hatékonyabban gazdálkodni, nagyobb árbevételt elérni.
Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
647/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. vásárok és piacok 2010. évi üzemeltetéséről szóló
beszámolóját megismerte, azt elfogadja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a vásári
és piaci díjtételek 2011. január 01. napjával nem változnak.
2010. december 31.
Határidő:
Felelős:
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: A Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. temetkezési ágazatának
2010. évi értékelése
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A temetkezésről szóló törvény pontosan meghatározza,
hogy a települési önkormányzatok kötelező feladatként látják el a köztemető fenntartását. Egy
szerződés kapcsán az önkormányzat ezt a KOMÉP Kft-nek adta át. Ehhez 580 eFt. összeget

- 31 biztosított. Ennek egy éven belüli felhasználásával számol el a tájékoztató. Köztemetőkről
lévén szó, 2 köztemető területtel rendelkezik a város. A Benka Gy. utca zsidó temető előtti
részével illetve a Liszt F. utca katolikus és református részét használja a város köztemetőként.
Az itt keletkezett fű gépi kaszálása, cserje és örökzöld gyomlálások, a hulladékok elszállítása,
valamint a surjánok irtása tette ki az összeg felhasználásának legnagyobb részét. Az I.
világháborús sírok és a szovjet katonák sírja, a hűtőház mint kötelező fenntartású épület
körülötti munkák elvégzése is ebből az összegből történt.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint a Szociális, Családés Idősügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A temetkezési ágazat mint gazdasági tevékenység van jelen a
Kft-nél. A képviselő-testület a következő ülésre kérjen tájékoztatót a temetkezési ágazatról
mint gazdasági tevékenységről.
Kiszely Mihály képviselő: Bizottsági ülésen is felmerültek az itt elhangzottak. A Kft.
ügyvezetője elmondta, hogy az előterjesztés csak az 580 eFt elköltéséről szól. Kéri a
bizottságot, hogy a temetkezésről mint ágazatról számoljon be.
Babák Mihály polgármester: Kéri, hogy a decemberi ülésre készítsék el a beszámolót.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A temetkezés szigorúan gazdasági tevékenysége a Kftnek, melyről részletes beszámolót készít ha kéri tőle a testület. A köztemetés minden
számadata leírásra került a gazdasági beszámolóban. Az előterjesztés a köztemetőkre fordított
pénzösszegről való elszámolás.
Lázár Zsolt képviselő: A KOMÉP Kft. temetkezési tevékenysége három temetőt
meghatároz. A katolikus temető, az evangélikus ó-temető, valamint a református temető is ide
tartozik. Elég komoly vesztesége van a temetkezési részlegnek. Fontos az egyházak bevonása,
mivel olyan tevékenységek vannak amiket az egyház feladatként átadott korábban. A jövő
döntéseire fel kell készülni.
Babák Mihály polgármester: Azt szeretné áttekinteni a város, hogyan néz ki pénzügyileg. A
többi a temető fenntartók és a KOMÉP Kft. ügye. Bizottsági ülésre meg lehet hívni az
egyházakat. Ma a temetkezési tevékenység áttekintéséről van szó. A cég tulajdonosa a város,
így a rendelkezés nem az egyházakat érinti hanem a cégeket.

- 32 Lázár Zsolt képviselő: Arról van szó, hogy különböző tevékenységek kizárólagosságát
kötötte meg mindhárom egyház. A KOMÉP Kft-nél a tevékenység lefelé ágazik. Bízik abban,
hogy sikerül megfelelő megoldást találni arra, hogy a temetők állapota fejlődjön. A temetések
nagy része a két nagy temetőben van, melyek állapotával kapcsolatban több kritika is érkezik
a polgármesterhez.
Babák Mihály polgármester: Az 580 ezer Ft. elszámolásáról van szó. A kizárólagosság nem
működik. A képviselő-testület tulajdonában csak egy darab temető van, amit üzemeltetésre
átadott a város a két gyülekezetnek (református, katolikus).
A temetkezéssel kapcsolatos szolgáltatásokat a képviselő-testület át szeretné tekinteni. Nincs
költségvetés és nem is lesz a temetők fenntartására mert keveredik a feladat. A képviselőtestület bizonyos munkákat elvégeztethet pl. közmunkásokkal.
A költséget a jövőben javasolja megszüntetni. Az általános közmunkák keretében a
járdaépítést, fásítást, el lehet végezni. Furcsa, hogy a temetőkben az önkormányzat szolgáltat
vizet, de senkit nem érdekel, hogy szétfolyik. Fásítani kell a temetőben, mert kiszáradtak a
fasorok. A beszámolóval nincs megelégedve. A saját tulajdonú temető gazos, holott tele van a
KOMÉP Kft. közmunkásokkal. A Szentesi útnál a temető kerítéséig koszos a terület. A
kerítésen kívüli rész közterület.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
648/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. – a köztemetőkkel kapcsolatos szolgáltatással összefüggő
tevékenységéről szóló beszámolót is tartalmazó – temetkezési ágazatának 2010.
évi értékelését megismerte, azt elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Felelős:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) napirendi pont megtárgyalását.
13.) napirendi pont: A 2010. évi vízkár-elhárítási intézkedési tervben foglaltak végrehajtása,
a 2011. évi vízkár-elhárítási terv elfogadása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi referenst a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi referens: Az előterjesztés tartalmazza a 2010. évi vízkárelhárítási intézkedési tervben foglaltak megvalósulásáról szóló beszámolót illetve a 2011. évi
vízkár-elhárítási intézkedési terv elfogadását. A 2010. évi intézkedési terv 1.) pontja azt
tartalmazta, hogy a megyei programot meg kellett volna valósítani. Ez az idei évben sem
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azt tartalmazta, hogy a IV. ütem pályázatára támogatást kellene nyerni. Nemcsak a IV. hanem
az V-VI. ütem megvalósítására is sikerült pályázati úton 400 mFt támogatást kapni melyhez
44.444 eFt önerőt biztosít az önkormányzat. A munka kivitelezési szerződését december 15-ig
kell megkötni a vállalkozóval. Várhatóan 2011. évben megvalósul a projekt. A 2010. évi
vízkár-elhárítási, védekezési munkák közül kiemelendő a rendkívül csapadékos időjárás.
Többször kellett I-II. fokú belvízvédelmi készültséget elrendelni. Ehhez kapcsolódóan
támogatási kérelem is benyújtásra került az Önkormányzati Minisztériumhoz, ahonnan 397
eFt vis-maior támogatást kapott az önkormányzat. A 2011. évi vízkár-elhárítási intézkedési
tervnek két kiemelendő pontja van: az egyik a megyei program megvalósítása, illetve a IV-VVI. ütem megvalósítása amelyre pályázat útján támogatást nyert a város, valamint a VII.
ütemhez pályázati forrás keresése. Tartalmazza továbbá a terv a KOMÉP Kft. belvíz
védekezési munkáit illetve a vízügyi szervekkel történő kapcsolattartást, a jövő évi
felülvizsgálat megtartását. Az előterjesztés mellékletét képezi a KOMÉP Kft. részletes
beszámolója. A 2011. évi vízkár-elhárítási terv csak olyan pontokat tartalmaz melyek
pénzügyi fedezete a költségvetésben megtalálható.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai
Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta a vízkár-elhárítási intézkedési tervet. A bizottság észrevételezte, hogy
a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tájékoztatást adott arról, hogy a
Malom-zugi, Décsi pusztai főcsatornát kétszer gaztalanították, vegyszerezést is végeztek. A
torkolati résznél mechanikai gaztalanításra kerül sor még ebben az évben. El kellene érni a
Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságnál a Malom-zugi csatorna gazfogó
gerebbel történő ellátását. Itt összegyűlik a gaz, az uszadék az átereszen. A Kht-t kötelezik
arra, hogy nyissa fel a halrácsot. Ekkor bejön minden uszadék, békalencse a holtágba. Erre
kínálkozik egy egyszerű megoldás. A bizottság elfogadta a beterjesztett határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Simon Ágnes környezetvédelmi referenssel együtt dolgozva
valósítsák meg ezt az elképzelést.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a határozati javaslatot. Az intézkedési terv 3.) pontjában a KOMÉP Kft. specifikus
intézkedési tervét a bizottság elnagyoltnak tartotta. A jövőben pontosabban kellene
megfogalmazni.
Babák Mihály polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felmondta a támogatási
szerződést 1,5 év után. A Dankó Béla polgármester által vezetett konzorciumot
ellehetetlenítették. Próbálták elbuktatni a projektet mert vannak rá tartalék listások. A 440
mFt-os beruházással kapcsolatban sürgősen döntést kell hozni a kivitelezőre vonatkozóan. Ezt
a támogatást meghívásos alapon kapta meg a város. 2010-re 50 mFt-ot terveztek be, a többi a
kormány állami költségvetési pénzét illeti. Félő, hogy a kormány felmondja a támogatást. A
városnak szüksége van a 444 mFt-ra. El kell gondolkodni azon, hogy a 2011. évi
költségvetésben vissza kell fogni a csapadékcsatorna karbantartásának költségét. Csak
közmunkában biztosítja az önkormányzat. A képviselő-testület jóváhagyta a körgát
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Akkor ezt ki is fizették a védekezés költségei között. A gátnak nem voltak papírjai. Egységes
tulajdonba kerülne és az önkormányzaté lenne a másodlagos védtöltés működtetése és
pályázni lehetne az egész gátszakasz rehabilitációjára.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
649/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
Vízkárelhárítási Intézkedési Terv végrehajtásáról szóló előterjesztést elfogadja,
és a szemle során megállapított feladatok megvalósítására a 2011. évi
Vízkárelhárítási Intézkedési Tervet jóváhagyja.
Határidő:
Az Intézkedési Terv megküldésére: 2010. december 10.
A terv feladatainak végrehajtására: 2011. december 31.
Az éves szemle megtartására: 2011. október 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

A 2011. évi belső ellenőrzési terv
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 92.§ (5)
bekezdése határozza meg azt, hogy belső ellenőrzés keretében gondoskodni kell a felügyelt
költségvetési szervek ellenőrzéséről is. A belső ellenőrzési tervet a képviselő-testület fogadja
el. A belső ellenőri feladatok elvégzésére Szarvas Város Önkormányzata megállapodást kötött
a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásával. A belső ellenőrzési társulás feladata részben
a hivatal, másrészt pedig az intézmények ellenőrzési feladatainak ellátása. A képviselőtestület a 2011-es évre 5 kiemelt feladatot határozott meg. 1.) költségvetési rendelet-tervezet
vizsgálata, 2.) A költségvetési beszámoló ellenőrzése, 3.) A 2011. első féléves költségvetési
beszámoló megbízhatósági ellenőrzése, 4.) A gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata
Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában és a Tűzoltópararncsnokságnál, 5.) A 2012. évi
költségvetési koncepció vizsgálata. Ezt természetesen az élet még igazítja, egyéb feladatok is
kitűzésre kerülnek.
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Babák Mihály polgármester: A költségvetési rendelet és a zárszámadás ellenőrzésével más
kerülne megbízásra nem a belső ellenőr. A belső ellenőr tételes ellenőrzéseket végezne. Kéri a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
650/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre vonatkozó
belső ellenőrzési tervet az alábbiak szerint hagyja jóvá:
1. A 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet vizsgálata
Ellenőrzendő szervezet: Polgármesteri Hivatal
2. A 2010. évi költségvetési beszámoló ellenőrzése
Ellenőrzendő szervezet: Polgármesteri Hivatal
3. Az önkormányzat 2011. első féléves költségvetési beszámolója
megbízhatósági ellenőrzése
Ellenőrzendő szervezet: Polgármesteri Hivatal
4. A gazdálkodás szabályszerűségének vizsgálata Szarvas Város
Polgármesteri Hivatalában és az Önkormányzat intézményeiben
Ellenőrzendő szervezet: Polgármesteri Hivatal
Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága
5. A 2012. évi költségvetési koncepció vizsgálata
Ellenőrzendő szervezet: Polgármesteri Hivatal
A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az ellenőrzési tervet továbbítsa a
kistérségi iroda vezetőjének.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

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

osztályok

létszámának
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előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A képviselő-testület legutóbbi ülésén tárgyalta a
Vajda Péter Intézmény kérelmét a maximális létszámtól eltérő csoportok, osztályok
vonatkozásában. Akkor a képviselő-testület olyan döntést hozott, hogy újra kerüljön
megtárgyalásra mivel a szülői szervezet, diákönkormányzat véleménye, egyetértése nem
került csatolásra. Az intézményvezető a jogszabály értelmében lefolytatta a megfelelő eljárást.
Az előterjesztés mellékleteként becsatolásra kerültek ezek a dokumentumok. Kéri a
képviselő-testület erősítse meg az akkor hozott döntését.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság egyhangúlag támogatta
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Gombár Györgyné képviselőt, megnyugtató-e a
gyerekek fejlődése, nevelése szempontjából a megoldás.
Gombár Györgyné képviselő: Megnyugtató. Megtörtént a csoportbontás. Sokkal jobban
haladnak mint eddig. Minden rendben van.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
651/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendelkezésre bocsátott
dokumentumok alapján megerősíti döntését a maximális létszámtól eltérő
csoportok, osztályok létszámának engedélyezése tekintetében, a Vajda Péter
Intézményben az alábbiak szerint:
Kossuth utcai óvoda:
Nagycsoportban 31 fő számított létszámmal,
Általános Iskola:
4.a osztályban 29 fő, 7.a. osztályban 39 fő számított létszámmal,
Gimnázium:
8.J. osztályban 37 fő számított létszámmal.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Értelem szerint
Határidő:
Gombár Györgyné képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
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3.) sz. bejelentés:

Maximális létszámtól eltérő csoportok létszámának engedélyezése a
SZÁMK Chován Kálmán Művészeti Alapiskolában
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Chován Kálmán Művészeti Alapiskola a
Vajda Péter intézményhez hasonlóan a Közoktatási törvény értelmében a fenntartó
engedélyezését kéri a maximális létszámtól eltérő csoportok, osztályok létszámának
engedélyezéséhez. Ebben az esetben csak 20%-al lépi túl, így egyéb dokumentumok
becsatolására nincs szükség.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
652/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja a maximális létszámtól eltérő osztályok, csoportok létszámát a
Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
intézményegységben az alábbiak szerint:
Zenei csoportos oktatásban:
Szolfézs: 1/a. osztály 17 fővel, 1/b. osztály 17 fővel, 6. osztály 16 fővel.
Zeneirodalom 1. 17 fővel, zeneirodalom 2. 18 fővel.
Csoportos művészeti ágak oktatásában:
Kézműves 5-6. osztály 21 fővel, népi játék 23 fővel.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Brachna Irén intézményegység-vezető
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Vajda Péter Intézmény Városi Könyvtár állományellenőrzésének
eredménye, kimutatott hiány törlésének engedélyezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A képviselő-testület 2010. júliusában
engedélyezte leltár elvégzését a könyvtárban. A vonatkozó rendeletnek megfelelően a leltár
elvégzésre került. Megengedhető hiány került megállapításra ami normán belüli hiány. Kéri
támogatni az állományból való törlést.
Babák Mihály polgármester: 482 db könyv tűnt el a könyvtárból. Ez belefér a keretbe, de
igen furcsa dolog. Kéri a könyvtár látogatókat védjék a könyvtár vagyonát.
Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság valamint a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság
véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést, amit rendkívül precíz, pontos munkának tartott. Rég volt ilyen áttekintése az
állománynak. A bizottság elismeréssel szólt a könyvtár vezetésének és munkatársainak
munkájáról. A bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 fő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
653/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Vajda Péter
Intézmény fenntartója, megtárgyalta és jóváhagyja az előterjesztés mellékletét
képező beszámolót és engedélyezi a Városi Könyvtár intézményegységben az
állományellenőrzés eredményeként adódó hiány, 7/2010. számú törlési
jegyzékben meghatározott dokumentumok állományból való végleges törlését.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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A Szarvasi Általános Művelődési Központ alapító okiratának
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Giricz Katalin és Gombár Györgyné képviselők visszatérnek az ülésterembe, 12 fő van
jelen.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Jelenleg a Szarvasi Általános Művelődési Központ
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként működik. Erre azért volt szükség
mert volt egy önálló jogi személyiségű szervezeti egység a Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom. 2010. szeptemberében a képviselő-testület döntésének megfelelően a múzeum
már önálló intézményként működik. Ezért van szükség arra, hogy 2011. január 1-jei hatállyal
a Szarvasi Általános Művelődési Központ önállóan működő költségvetési szervként
működjön tovább.
Babák Mihály polgármester: Mennyi az eljárási díj?
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Nincs eljárási díja.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság valamint az Oktatási és Közművelődési Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szvazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
654/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ alapító okiratát - 2011. január 1. napi hatállyal - az alábbiak
szerint módosítja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az egységes
szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására valamint arra, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg annak érdekében, hogy az egységes szerkezetbe foglalt
alapító okirat - a módosítást követő nyolc napon belül, törzskönyvi bejegyzés
céljából - megküldésre kerüljön a Magyar Államkincstár Dél-alföldi Regionális
Igazgatósága részére.
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5.c.) Az intézmény gazdálkodása szerint, önállóan működő költségvetési szerv.
II. Az alapító okirat 17. pontja hatályát veszti.
III. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18.
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 Szarvasi Általános
Művelődési Központ és Szarvas Város Polgármesteri Hivatala közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét Együttműködési Megállapodás (3.
számú melléklet) tartalmazza.
IV. Az alapító okirat 3. számú melléklete helyébe jelen módosítás 1. számú
melléklete lép.
V. Az alapító okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban
maradnak.
VI. Jelen módosítás 2011. január 1. napján lép hatályba.
1. sz. melléklet: Együttműködési megállapodás
Mely létrejött Szarvas Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala,
önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban Hivatal),
valamint a Szarvasi Általános Művelődési Központ, önállóan működő 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
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 SZÁMK vagyoni, pénzügyi
helyzetére ható gazdasági események kettős könyvvitel rendszerű,
pénzforgalmi szemléletű nyilvántartásának vezetését, naptári év végével
történő lezárását.
II. Tervezés, költségvetés végrehajtása
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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
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.
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
4. A SZÁMK 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 SZÁMK rendezvényei belépőjegyekkel látogathatóak. A belépőjegyekről
szigorú számadású nyilvántartást köteles vezetni, a jegynyilvántartással és
elszámolással kapcsolatosan belső szabályzatot köteles készíteni.
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1. A SZÁMK 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 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.
A megállapodásban foglaltakat az érintettek tudomásul vették, és kötelesek ennek
megfelelően eljárni, egyúttal kijelentik, hogy a közöttük 2010. szeptember 23.
napján kelt együttműködési megállapodás helyébe - 2011. január 1. napjától jelen megállapodás lép.
Szarvas, 2010. november …
Szarvas, 2010. november
…
Babák Mihály s.k.
Dr. Melis János s.k.
Csasztvan András s.k.
polgármester
jegyző
intézményvezető
Szarvas Város Polgármesteri Hivatala
Szarvasi Általános Művelődési
Központ
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Határidő:

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

Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 11 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Körös-szögi Nonprofit Kft. elszámolási kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A Körös-szögi Nonprofit Kft. 2009. december 15-én támogatási
kérelmet nyújtott be a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz a Kacsató ifjúsági és
családbarát horgászcentrummá történő kialakítása címmel. Ezt a képviselő-testület támogatta.
A Kft. vízjogi létesítési és építészeti engedélyes tervdokumentációkat készíttetett a támogatási
kérelem benyújtásához a Rácz és Rácz „Ráczió” Kft-vel 1.200.000,-Ft tervezési díjért. A
tervezési díjat a Kft. a működési bevételeiből fedezte és a pályázat nyertessége esetén
elszámolható lett volna.
Mivel a kérelmet a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal elutasította, a Kft. kérelmet
nyújtott be az önkormányzathoz a keletkezett működési forráshiány pótlására.
Kiosztott anyagként szerepel a megállapodás mely a tervek felhasználásának lehetőségéről
gondoskodik az önkormányzat javára.
Babák Mihály polgármester: Kifizetés után a tervek teljes tulajdonjogával rendelkezik az
önkormányzat?
Jambrik Ramola osztályvezető: Amíg a Kft. pályázatban nyerő lehet addig az ő nevükön
fut, de ha az önkormányzat pályázni akar akkor átadják.
Babák Mihály polgármester: A következő ciklusprogramba be kell építeni az elképzelés
megvalósítását. A projektcsoport keresse a forrást a tervek megvalósítására. Ha szükséges a
Nonprofit Kft. közreműködése akkor bevonható pályázati partnerként de a város ügyei között
kell kezelni.
Hetényi István képviselő: A Nonprofit Kft. 100 %-os támogatottságú lett volna, az
önkormányzat pedig nem.
Babák Mihály polgármester: Ha előnyösebb feltételt sikerül találni akkor lehet szövetkezni
ebben a kérdésben. A terveket át kell adni az önkormányzatnak. A hivatal apparátusának kell
figyelni erre a fontos kérdésre. A város polgárai elvárják, hogy az elbukott pályázat ellenére is
megpróbáljon a város kialakítani egy fövenystrandot.
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Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Gajdos Attila képviselő: Az elkövetkező időszakban jobban oda kell figyelni a
hiánypótlásra. Ne forduljon elő, hogy egy későn beérkező hiánypótlás miatt elutasítják a
pályázatot.
Babák Mihály polgármester: Ezért nem a Kft. vezetőjére lesz bízva a pályázat hanem a
hivatal apparátusára. Fellebbezni mindig a támogatottnak kell. Ha a pályázatíró hibát követ el
akkor szankciókat kell alkalmazni. Nagyon sok gond van a pályázatokkal.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
655/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös-szögi Nonprofit
Kft. részére – támogatási szerződésben foglaltak alapján – 1.200.000,-Ft összegű
támogatást nyújt. A társaság az átvett pénzeszközt működési feladatainak
finanszírozására használhatja fel, a felhasználással elszámolni tartozik.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a támogatási
szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Hetényi István ügyvezető
2010. december 31.
Határidő:
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 10 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Szakorvosi rendelő építési (vállalkozási) szerződésre vonatkozó
590/2010.(IX.23.) határozat módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Bodnár Fruzsina beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi Szakrendelővé fejlesztése”
című pályázathoz kapcsolódó építési (vállalkozási) szerződésre irányuló közbeszerzési
eljárást érvényesnek minősíti és az összességében legkedvezőbb érvényes ajánlatot benyújtó
Integrál Építő Zrt.-vel (5540 Szarvas, Árpád utca 10. sz.) köt szerződést az általuk ajánlott
nettó 269.900.063,-Ft + 25% Áfa, azaz bruttó 337.357.079,-Ft díj ellenében. A határozati
javaslatban a megajánlott bruttó ár tévesen került feltüntetésre, ezért a határozat módosítása
szükséges, melyben a vállalási ár helyesen bruttó 337.375.079,-Ft.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 11 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A döntésről rossz bizonylat van becsatolva. A szerződés
helyes, de az elfogadó döntés volt hibás, számcsavar volt benne. Ezt most rendezni kell. Kéri
az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadta a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
656/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
590/2010.(IX.23.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja: „…, azaz bruttó
337.375.079 Ft díj ellenében.”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2010. november 19.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Földesi Zoltán képviselő nem tér vissza az
ülésterembe, 11 fő van jelen.
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megtárgyalásra.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatot 11 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Dr. Tolnay Gábor dolgozatának megjelentetése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Dr. Tolnay Gábor nyugdíjazott múzeum igazgató,
címzetes főiskolai docens megkereste az önkormányzatot azzal, hogy finanszírozza a
megjelentetését egyik dolgozatának mely Szarvas város villamosításának előzményeiről szól.
A levélben kitért arra, hogy a dolgozat lektorálását végző személy részére honorárium
megállapítására is kerüljön sor. Három nyomdai árajánlat is becsatolásra került. A határozati
javaslatok a nyomdai árajánlatokhoz igazodnak és készült egy nemleges határozati javaslat is.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, az Oktatási és Közművelődési Bizottság valamint a Gazdasági
és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és a nemleges határozati javaslatot támogatta..
Gombár Györgyné képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság szintén a nemleges
határozati javaslatot támogatta.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, a 4.) sz.
határozati javaslat elfogadását javasolta.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott vélemények alapján az előterjesztésben szereplő
4.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
657/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem
támogatja Dr. Tolnay Gábor: Szarvas Város villamosításának előzményei című
dolgozatának megjelentetését.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
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Határidő:

Dr. Melis János jegyző
értelem szerint

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Szarvas város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés IV-V-VI.
ütem megvalósítása” tárgyú projekt VI. ütemére vonatkozó kiviteli
szintű tervdokumentáció megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Széci Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
belterületi belvízrendezési célok támogatása igénylésének, döntési rendszerének,
folyósításának, elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 5/2010. ÖM
rendelet alapján a „Szarvas város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés IV-V-VI.
ütem” megvalósítására. A belvíz IV. és V. ütemre korábban elkészültek a vízjogi létesítési,
ajánlatkérési és kiviteli szintű tervdokumentációk. A tervek elkészítésével a TERVSTART Bt.
lett megbízva. A belvíz VI. ütemre eddig a vízjogi létesítési valamint az ajánlatkérési tender
tervdokumentáció készült el, melyeket szintén a TERVSTART Bt. készített. Az ajánlati
felhíváshoz valamint a későbbi kivitelezési munkák megkezdéséhez szükséges a VI. ütem
kiviteli tervdokumentációját elkészíttetni.
A létesítési tervre vonatkozó megbízási szerződésben foglalt szerzői jogok értelmében a
kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítésére csak a TERVSTART Bt-től kért a hivatal
árajánlatot, mely alapján Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a
617/2010.(X.21.) számú határozatában foglaltak szerint 2010. október 22-én szerződést kötött
a TERVSTART Bt-vel bruttó 1.815.000,-Ft vállalási ár ellenében. A tervdokumentáció
elkészítésének határideje a szerződés szerint 2010. november 2-a volt. A tervező 2010.
október 29-én 9 példányban szállította le a kiviteli szintű tervdokumentációt amely után
megkezdődött annak vizsgálata és elemzése. A tervdokumentáció áttanulmányozása után
megállapítható, hogy a műszaki tartalom nem tér el a beruházó által megszabott programtól,
valamint az előzőleg elfogadott tervfázisoktól. A tervezői szerződés 1.4. pontja alapján az
elkészült kiviteli tervdokumentációt Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testületével
el kell fogadtatni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 6 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 12 fő van jelen.
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Hetényi István képviselő: Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
658/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés IV-V-VI. ütem
megvalósítása” c. projekt kiviteli szintű tervdokumentációját a megismert
műszaki tartalom alapján elfogadja.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a határozati
javaslattal kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
Döntés követően azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

„Szarvas város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés VII. ütem”
c. beruházáshoz kapcsolódó vízjogi létesítési engedélyes szintű
tervdokumentáció megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Széci Attila beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szécsi Attila beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata 316/2010. sz. határozata
alapján szerződést kötött a TERVSTART Bt-.vel a Szarvas város belterületi belvízrendezés
VII. ütem c. projekt vízjogi létesítési engedélyes szintű tervdokumentáció elkészítésére.
Későbbiekben a szerződés módosítása vált szükségessé a műszaki tartalom változtatása miatt,
amelyet a képviselő-testület az 521/2010.(VIII.19.) sz. határozatával elfogadott. A műszaki
tartalom változás következtében változott az építendő csatornák hossza, így a tervezési díj is,
amely így az eredeti bruttó 9.996.000,-Ft-ról bruttó 9.000.000,-Ft-ra csökkent le. A tervezői
szerződés 1.4. pontja alapján az elkészült tervdokumentáció műszaki tartalmát Szarvas Város
Önkormányzata Képviselő-testületnek el kell fogadni. A tervező 2010. szeptember 10-én 9
példányban leszállította a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentációt, mely után
megkezdődött annak vizsgálata és elemzése. A létesítési tervdokumentáció áttanulmányozása
után megállapítható, hogy a műszaki tartalom lényegében nem tér el a beruházó által
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J. utca É-i oldala (Béke u. – Martinovics I. u. között) már egy egy korábbi ütemben meg lett
tervezve, így ez a tétel kikerült a tervdokumentációból.
A Martinovics I. utca Ny-i oldala (Benka Gy. u. – Tessedik S. u. között) azért került bele a
programba, mert a Tessedik utcai tervezendő csatornák engedéllyel rendelkező befogadóba
való bekötéséhez szükséges a csatorna szakasz megtervezése.
A Gárdonyi G. utca D-i oldalában (Szentesi út – Semmelweis I. u. között) tervezett csatorna
csőátmérői 60-as és 80-as csőkeresztmetszet méretei kérésre le lettek csökkentve 30-as, 40-es,
50-es méretekre, mely alapján az utcába tervezendő csatorna csak a Gárdonyi G. utca
csapadékvizét fogja szállítani, a becsatlakozó utcák vízmennyiségét továbbra is a Juhász Gy.
utcai gyűjtőcsatorna fogja továbbítani.
Szarvas Város Önkormányzatának Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsága kétszer is
megtárgyalta a tervdokumentációt. Több kérdés is felmerült, melyekre a tervező nyilatkozat
formájában adott választ. A bizottság a nyilatkozat formájában adott válaszokat megismerte
és elfogadta, a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A VII. ütemnek még nincs forrása. A következő pályázathoz
már kész tervekkel kell rendelkezni.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság, véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 7 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
659/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város belterületi vízrendezés csapadékvíz elvezetés VII. ütem” c. projekt vízjogi
létesítési 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
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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A DAOP-1.1.1/A-2008-0008 „Szarvasi ipari park fejlesztése
inkubátorház építésével” című pályázat kivitelezői szerződésének
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tobak László beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tobak László beruházási ügyintéző: Az inkubátorház kivitelezése sajnálatos módon kb. 1
hónapot csúszott. Ennek oka volt a 2010. tavaszán bekövetkezett csapadékos időjárás
valamint a többszöri változtatás és módosítás. A kivitelező szeptember 30-ára készre
jelentette a beruházást, a műszaki ellenőr az átadás-átvételt megkezdte. Mivel Európai Uniós
projekt, ezért nagyon szigorúak a támogató hatóság ez irányú feltételei. Rendelkezni kell a
végső támogatási összeg lehívásához érvényes kivitelezői szerződéssel. A kivitelezői
szerződésben 2010. augusztus 26-ról 2010. szeptember 30-ra kell módosítani a kivitelezés
végső határidejét.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság, véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és 7 igen
szavazattal elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
660/2010.(XI.18.) 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 kivitelezői szerződést módosítja a teljesítési határidő
tekintetében.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Az átmeneti segélyek és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások
természetbeni ellátásként történő megállapítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Mikó László osztályvezető helyettest az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Mikó László osztályvezető helyettes: A képviselő-testület hosszabb ideje és több
alkalommal vizsgálta annak lehetőségét, hogy miként lehetne hatékonyabban folyósítani az
átmeneti segélyeket illetve a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. Ez a két segélyforma az
ami teljes mértékben a helyi költségvetésből kerül kifizetésre. Nagyságrendjét tekintve az
átmeneti segélyek mintegy 6,5 mFt-ot jelentenek éves felhasználás szintjén. A képviselőtestület néhány hónapja megtárgyalt egy előterjesztést, melynek lényege az volt, hogy a
képviselő-testület nem kívánja az un. szociális kártya bevezetését. Ezt követően érkezett az
önkormányzathoz egy ajánlat, melynek lényege az volt, hogy az átmeneti segélyeket szociális
utalványok formájában fizesse ki az önkormányzat. A képviselő-testület elviekben támogatta,
hogy a pénzbeli kifizetést természetbeni kifizetés, illetve szociális utalványok váltsák fel. A
képviselő-testület utasította a hivatalt, hogy ennek jogszabályi hátterét vizsgálja meg. Az
egyeztetés megtörtént, melynek alapján elkészült az előterjesztés. Nem szociális utalványok
bevezetését javasolja az előterjesztés hanem az átmeneti segélyek pénzbeli kifizetése helyett
a közüzemi díj átvállalása történne meg. Erre bevezetett gyakorlat van a lakásfenntartási
támogatások esetében. Aki átmeneti segélyre szorul és közüzemi díjat fizet annak a
személynek segítséget jelent akkor is ha nincs tartozása. Ezzel el lehet kerülni, hogy nem
kívánatos célra használják fel a pénzbeli segélyt, támogatást. A saját költségvetésből
finanszírozott, éves szinten mintegy 6-7 mFt-ot jelentő átmeneti segélynél január 1-jétől a
helyi rendelet megváltoztatásával elsősorban természetbeni kifizetésként kerül megállapításra
az átmeneti segély illetve a 3,5 mFt nagyságrendet képviselő rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás. Itt a gyermekintézmények térítési díjának átvállalását javasolja az előterjesztés.
Korábban elvi döntés volt a szociális utalványok bevezetésére vonatkozóan. A két döntés
kizárja egymást, ezért a szociális utalványok bevezetésére vonatkozó elvi döntést hatályon
kívül kell helyezni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: Amikor csak lehet minden esetben arra törekszik a bizottság, hogy a
segítséget közvetlenül biztosítsa és minden esetben kontrollált legyen. A rendkívüli
gyermekvédelmi támogatásoknál ez régi, jól bevált gyakorlat. A táblázatban látható, hogy
mekkora összegekről van szó. A szociális utalványnak komoly költségei lettek volna. A
visszaélések kiküszöbölésére nem nyújtott volna 100 % garanciát. Nem lett volna szerencsés
olyan cégeket támogatni akik a kártya vagy utalvány rendszer keretében jelentős összeghez
jutnak. Az előterjesztés nagyon jó utat jelent, hiszen olyan támogatásról, segélyről van szó
ami minden esetben célt ér. Ezt a segítséget nem lehet elinni, vagy uzsoraként továbbítani. A
közcélú munka jelenti a legnagyobb összeget, de ez munkabér, amiért megdolgoztak. Ezt
mindenki saját belátása szerint költheti el. Ha rosszul költi el annak következményeit
magának kell viselni.
A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság 7 igen szavazattal támogatta az előterjesztést.
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és egyhangúlag támogatta. A mellékletből a következő adatok láthatók: Szarvas Város
Önkormányzata 32 jogcímen fizet ki kb. 346 mFt segély típusú pénzt. A 346 mFt-ból közcélú
munkára 224 mFt-ot. 31 jogcímen mintegy 120 mFt kerül kifizetésre. A támogatások egy
része fizethető csak ki az elmondott metodikán keresztül. Ezek az összegek valóban arra
fordítódnak amire a segélyt a társadalom szánja. Örül annak, hogy jelentős rész a gyermekek
étkeztetésénél kerül kifizetésre. Így nem növekszik az az adósságállomány ami a gyermekek
étkeztetésével kapcsolatosan jelentkezik. A támogatás ezen formája a társadalmi egyezség
irányába hat.
Gajdos Attila képviselő: Az előterjesztést támogatja. Külső cégeket nem támogat az
önkormányzat, közvetlenül utalja a pénzt a rászorulóknak.
Babák Mihály polgármester: A lakbérkedvezményt a lakbér kibocsátójához, a
lakásfenntartási támogatás az E-ON-hoz és a gázszolgáltatóhoz kerül utalásra, a temetési
segélyt csak számlával lehet elszámolni. A gyermekeknél a gyermekétkeztetés hátralékai
kerülnek kifizetésre.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
661/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
átmeneti segélyek és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatások 201. január 01.
napjától elsősorban természetbeni ellátásként kerüljenek megállapításra,
közüzemi díj, illetve gyermekintézmények térítési díjának átvállalása
formájában.
A Képviselő-testület utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a természetbeni
ellátás fentiek szerinti bevezetéséhez szükséges rendeletmódosítást készítse elő
2010. decemberi testületi ülés
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
662/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális utalványok
bevezetéséről szóló elvi döntést tartalmazó 504/2010.(VIII.19.) sz. határozatát a
mai nappal hatályon kívül helyezi.
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Felelős:

Azonnal
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Közterület-használati díjak 2010. évi felülvizsgálata
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Szarvas Város Önkormányzata a közterület használati
díjakról szóló helyi rendeletében úgy fogalmazott, hogy évente egy alkalommal vizsgálja felül
a képviselő-testület a vonatkozó szabályokat illetve díjtételeket. A KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. látja el a közterületek kezelését, ezért a Kft. vezetése azzal a
javaslattal élt, hogy nem kérik 2011-ben a közterület-használati díjak emelését. A határozati
javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület a helyi rendeletben előírt kötelezettségének eleget
tett azzal, hogy 2011. január 1-től nem kíván változtatni a közterület használati díjakon.
Babák Mihály polgármester: Úgy gondolja, hogy a képviselő-testület nem kíván díjakat
emelni. Van tartalék a költségekkel szemben. Javasolja, hogy a fennmaradó 847 eFt-ot
fordítsák a közterület fenntartására.
Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság támogatja az előterjesztést.
Személy szerint nem biztos, hogy alapjaiban egyetért ezzel. Nem biztos, hogy hosszú távon
tartható magatartás az, hogy az árak elmaradnak a piaci áraktól, mert később nagyot kell majd
lépni. Kezdeményezni fogja a változtatást.
Babák Mihály polgármester: Az építési törmelék tárolásánál alacsony a tarifa, azt meg
lehetne emelni, de ugyanakkor az építést elő kell segíteni. Ritkán fordul elő alkalmi árusítás, a
piacon általában elférnek. A járda és parkoló igénybevétel sem fordul elő jelentős mértékben.
El kell gondolkodni azon, hogy a Vasút és Kossuth utcán nem szednek parkoló díjat, ezért
nem lehet mozdulni sem. Idővel a közterületen lévő parkolók forgásának elősegítése
érdekében díjat kell bevezetni. Van aki egész nap a Kossuth vagy Vasút utcán foglalja a
parkolót. A közterület használat alacsony díja vagy a díjmentesség a közterület túlzott
használatát eredményezi.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 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 közterület-használati
díjak éves felülvizsgálata alapján úgy dönt, hogy a közterületi használati díjak
2011. január 01. napjával nem változnak.
Határidő:
2010. november 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Gajdos Attila képviselő: Bizottsági ülésen is felmerült, hogy az építési törmelék tárolásának
díjából 625,-Ft folyt be. Valószínű, hogy nem hajtják be, mert nem valószínű, hogy ilyen
kevés építési törmelék tárolása történik.
Babák Mihály polgármester: Aki nem végzi el a munkáját és e miatt rendetlenség van a
közterületen azt meg kell kérni, hogy távozzon a munkahelyéről.
Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási Cselekvési Tervének és munkacsoportok
létrehozásának elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló törvény szerint Szarvas
Város Önkormányzata 2008-ban elkészítette a közoktatási esélyegyenlőségi helyzetelemzését
majd ennek megfelelően az Intézkedési tervet. Az Intézkedési terv a közoktatáshoz
kapcsolódó pályázatok beadásának feltétele. Az óvodák és a fő téri iskola infrastrukturális
pályázatának szintén feltétele volt egy esélyegyenlőségi mentorral való együttműködés, mely
során elkészült a Cselekvési Terv. Ebben javaslattétel szerepel munkacsoportok
megalakulására.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Oktatási és Közművelődési Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: Az Oktatási és Közművelődési Bizottság elfogadásra javasolja az
előterjesztést. A táblázat nagyon tanulságos a létszámadatok tekintetében.
Babák Mihály polgármester: A táblázatból látható, hogy nem az önkormányzat a fő
iskoláztató az általános iskolákban. A szlovák iskola és a Benka Gyula iskola is több gyereket
tanít. Az önkormányzat „piacvezető” a gimnáziumban, ahol 439 gyerek tanul és a
szakképzésben ahol 952 fő. A középfokú oktatásban a gyerekek száma 1400. Szarvas város
iskola fenntartói gondoskodnak 3171 gyerekről teljes választékkal. Szarvas város ebből
intézményeiben 1182 gyerekről gondoskodik.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
664/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város Közoktatási
Intézkedési Tervében megfogalmazott feladatok kapcsán elkészített Közoktatási
Esélyegyenlőségi Cselekvési Tervet, továbbá a feladatok megvalósítása érdekében
munkacsoportok (HHH-s munkacsoport, Óvodai fejlesztési munkacsoport,
Továbbtanulási munkacsoport, Fejlesztési és tehetséggondozási munkacsoport)
létrehozását javasolja a Cselekvési Tervben foglaltak alapján.
Felkéri az intézmények vezetőit, hogy a Cselekvési Tervben foglaltak szerint, a
munkacsoportok létrehozásában, a meghatározott feladatok végrehajtásában
aktívan vegyenek részt.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Oktatási intézmények vezetői
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Megállapodás a békészentandrási jegyző eseti helyettesítésére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Békésszentandrás Nagyközség Jegyzőjét szabadságának
időtartama alatt a 2010. november 4-i ülésen Dr. Melis János jegyző helyettesítette. Az eseti
helyettesítéshez a képviselő-testület hozzájárulása szükséges.
Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 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 Békésszentandrás
Nagyközség Jegyzőjének a 2010. november 4-i képviselő-testületi ülésen Szarvas
Város Jegyzője által történő eseti helyettesítéséhez hozzájárul és az ezzel
kapcsolatos
megállapodás
aláírására
felhatalmazza
Szarvas
Város
Polgármesterét.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

A 2010. december havi közfoglalkoztatás finanszírozása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A költségvetési koncepció kapcsán is szó volt a
közfoglalkoztatatásban bekövetkező változásokról. A költségvetés tervezetében szerepel,
hogy a közfoglalkoztatásban továbbfoglalkoztatott dolgozók bérét és járulékait meg lehet
igényelni a következő évben, amennyiben az önkormányzat saját költségvetéséből
megelőlegezi ezt az összeget. Kizárólag azon a közfoglalkoztatott munkavállalók munkabérét
jelenti akik ténylegesen tisztességesen dolgoznak. Ez 22 mFt amit a jövő évben az állami
költségvetésből vissza lehet igényelni ha a tervek szerint kerül elfogadásra. A visszaigénylés
dokumentálása érdekében a közfoglalkoztatási tervet is ennek megfelelően kell módosítani.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint a Szociális,
Család- és Idősügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Lázár Zsolt képviselő: A Szociális, Család- és Idősügyi Bizottság 7 igen szavazattal
támogatta az előterjesztést. Bízik abban, hogy ez az összeg visszaérkezik az
önkormányzathoz. Nincs olyan időpont amikor könnyű felmondani. November 30-ánál
rosszabb időpont kevés van. Fontos a közfoglalkoztatás, óriási igény van rá.
Babák Mihály polgármester: A szerződéseket aláírták, tudatában vannak annak, hogy
november 30-ig szól a foglalkoztatás. Az állami költségvetés tervezetben szerepel, hogy a
forrás megpályázható.
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Ebben az esetben meg kell tenni, mert aki jól dolgozott annak esélyt kell adni aki pedig nem
annak meg kell köszönni az eddigi tevékenységet.
Babák Mihály polgármester: Tudomásul kell venni, hogy a közmunkában is dolgozni kell.
A múlt havi jelentésben a ledolgozott munkaórák 1/3-a betegség és szabadság. A
háziorvosoknak is el kellene gondolkodni azon, hogy a táppénz sem ingyen van. Ez nem
adomány, nem illik honoráriumért adni. Panasznapon elmondták, hogy furcsa gyakorlata van
a táppénzesítésnek.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
666/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évi
Közfoglalkoztatási Tervének (a továbbiakban: Terv) IV: fejezetét az alábbiak
szerint módosítja:
A fejezet 8. bekezdése, illetve az azt követő bekezdések helyébe az alábbi
szövegrész lép:
„A közfoglalkoztatás finanszírozására rendelkezésre álló „személyi juttatások
összege 313.648.692,-Ft, a foglalkoztatottak tervezett létszáma 291 fő.”
A Terv mellékletét a Képviselő-testület hatályon kívül helyezi.
A Képviselő-testület utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a terv módosítását a
munkaügyi központnak (elektronikus úton is) küldje meg.
2010. november 30.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
667/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi helyi
költségvetés terhére 22.000.000,-Ft összegben biztosítja 230 fő közcélú
foglalkoztatott munkaszerződésének egy hónappal, 2010. december 31. napjáig
történő meghosszabbítása kapcsán keletkező bér- és járulékköltségeinek 2011. év
január hónapban történő kifizetését.
Határidő:
2011. január 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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képviselők távoznak az ülésteremből 8 fő van jelen.
18.) sz. bejelentés:

Környezetvédelmi Program megtárgyalása – I. forduló
(2. napirendi pont után került megtárgyalásra.)

Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom önállóan működő
intézmény előirányzatainak rendezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Október 1-től a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
már nem a Szarvasi Általános Művelődési Központ tagintézménye hanem önállóan működő
intézmény. E miatt az előirányzatainak rendezésére volt szükség. Október 15-ével lezárásra
kerültek az addigi előirányzatok és a maradványok felülvizsgálata is megtörtént. Ahhoz, hogy
a múzeum pénzügyi nehézségek nélkül tudja zárni az évet, szükséges 400 eFt összegű
önkormányzati többlettámogatás. Ennek az az oka, hogy a bevételek teljesülése nem úgy
alakult ahogy azt a múzeum várta. A 400 eFt a bevétel kiesést pótolná.
Hodálik Pál alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Hodálik Pál 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 Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
előirányzatait az alábbi táblázat szerint elfogadja:
Kiadások: Személyi juttatás 2.222.661,- Ft, Munkaadói járulék 970.238,-Ft, Dologi kiadások
2.292.012,-Ft, Kiadások összesen: 5.484.911,-Ft.
Bevételek: Működési bevétel 534.375,-Ft, Önkormányzati támogatás 4.950.536,-Ft,
Bevételek összesen: 5.484.911,-Ft.
Utasítja a jegyzőt, hogy a változást a soron következő rendeletmódosítás során vezesse át.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Csasztvan András
intézményvezető, Roszik Zoltán intézményvezető, Jambrik Ramola osztályvezető. Határidő:
2010. december 31.”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 8 fő van jelen – 8 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
668/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Tessedik
Sámuel Múzeum és Szárazmalom előirányzatait az alábbi táblázat szerint
elfogadja:
Megnevezés
Kiadások
Személyi juttatás
Munkaadói járulék
Dologi kiadások
Kiadások összesen:
Bevételek
Működési bevétel
Önkormányzati támogatás
Bevételek összesen:

Előirányzat
2.222.661
970.238
2.292.012
5.484.911
534.375
4.950.536
5.484.911

Utasítja a jegyzőt, hogy a változást a soron következő rendeletmódosítás során
vezesse át.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András intézményvezető
Roszik Zoltán intézményvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
2010. december 31.
Kiszely Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 9 fő van jelen.
Hodálik Pál alpolgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
20.) sz. bejelentés:

Inkubátorház bérleti szerződése,
megállapodás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

a

működéshez

kapcsolódó

Hodálik Pál alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az Inkubátorház műszaki átadás-átvételének lezárása
2010.november 2-án megtörtént. Ebben az évben folyamatos egyeztetés történt a betelepülni
kívánt vállalkozókkal, felmérésre kerültek az önkormányzati és vállalkozói igények. 2009.
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A bérlők beköltözésre készen állnak, szükség volt arra, hogy a bérleti szerződés aktualizálásra
kerüljön. A képviselő-testület szeptember 23-án döntött arról, hogy az első két évben a bérleti
díjak 50%-át kell megfizetni a betelepülő vállalkozóknak. A bérleti szerződés legfontosabb
eleme az új bérleti díj. Beemelésre került a szerződésbe praktikussági okok miatt egy olyan
szabály ami szerint a bérlők további bérbe adhatják a bérelt ingatlant de csak a képviselőtestület jóváhagyásával. Az elővásárlási jog kikötését is célszerű a bérleti szerződésben
szabályozni, tekintettel arra, hogy 5 év elteltével az ingatlant a város értékesíteni kívánja. Az
üzemeltetési megállapodásban lényeges változás, hogy nem légköbméter arányában történik a
fűtés megfizetése hanem a hőmennyiség mérők alapján.
Hodálik Pál képviselő: Bejárásra került sor ahol részt vettek a bérlők és a kivitelező is.
Ekkor merült fel a fűtés költség elszámolásának kérdése is.
Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság valamint a
Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolta az előterjesztést.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Két szerződést köt a vállalkozó: az ingatlanra egy bérleti szerződést ami a beruházás
költségeinek megtérülésére szolgál. A másik megállapodás a rezsi költségekre vonatkozik. A
konkrét költségeken kívül 5% kezelési költség kerül felszámolásra. Ezt a vállalkozók tudják.
Ez az átszámlázások költsége. A vállalkozók a szerződés-tervezeteket ismerik.
Babák Mihály polgármester, Giricz Katalin és Gombár Györgyné képviselők
visszatérnek az ülésterembe, 12 fő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A 10.) pontot mely a tovább bérlésre vonatkozik,
aggályosnak tartja.
Dr. Melis János jegyző: Ennek hiánya több gondot okozhat mint a benne hagyása.
Amennyiben a támogatónak nem tetszik akkor kikerül. Ha elfogadja, akkor az
önkormányzatnak jobb ha szerepel a 10.) pont. A kezdő vállalkozás problémakörével függ
össze a szerepeltetése.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ilyen alapon akár egy bérlő is kivehette volna az egészet
aki kezdő vállalkozó és tovább adhatná bérleménybe.
Babák Mihály polgármester: A támogatási szerződésben az szerepel, hogy a
kihasználtságáról gondoskodni kell. A bérleti szerződés nem tartozik az Irányító Hatóságra.
Dr. Melis János jegyző: Az Irányító Hatóság képtelen volt pontosan megfogalmazni, hogy
mit ért kezdő vállalkozáson.
Babák Mihály polgármester: Az indikátorban mi szerepel?
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fogalma. A támogató hatóság ügyintézője arra hivatkozik, hogy az ipari parkról szóló 2007.
évi rendeletben az inkubátorházakba kezdő vállalkozást lehet bevinni. Belső szabályzatokra
hivatkoznak, rendeletet, törvényt nem tudtak mondani.
Babák Mihály polgármester: Általában belső szabályzatokra hivatkoznak ami nem kötelező
az állampolgárokra és másra nézve sem. Egy városnak fontosak a vállalkozások. A testület
állást foglalhat úgy is, hogy amelyik szerződésben indokoltnak látja, ott szerepelteti. Semmi
nem írja elő, hogy minden szerződésnek egyformának kell lenni. Az elhangzott javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a bérleti szerződés 10.) pontjának szükség
szerinti alkalmazását 12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
669/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 573/2009.(X.15.) számú
határozatát visszavonja. A képviselő-testület megismerte és elfogadja az
Inkubátorház bérleti szerződését, továbbá a működtetéshez kapcsolódó
megállapodást, felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt azok aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Azonnal
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

A DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013 azonosító számú „Szarvas Város
Közösségi Terének és Információs Szolgálatának infrastrukturális
fejlesztése” című projekthez szükséges műszaki ellenőrzésre vonatkozó
ajánlatok értékelése
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Pápai Hajnalka beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pápai Hajnalka beruházási ügyintéző: A „Szarvas Város közösségi terének és információs
szolgálatának infrastrukturális fejlesztése”című projekthez szükséges a kivitelezési munkák
megkezdése előtt műszaki ellenőrt választani. Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és
Környezetvédelmi Bizottság jóváhagyása szerint az alábbi 3 cégnek került megküldésre az
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Thermál-Ber Kft. Az ajánlatok beadási határideje 2010. november 15. 13.00 óra volt. A
beadási határidőig mind a 3 cégtől érkezett ajánlat a következő összeggel: Thermál-BER
Tervező és Lebonyolító Kft. bruttó 915.000,-Ft, „Körös-Szigma” Tervező és Beruházó Bt.
bruttó 1.212.500,-Ft, Work-Metall Trans Kft. bruttó 365.000,-Ft.
Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatást megajánló céget javasolja nyertes cégnek kihirdetni.
Babák Mihály polgármester: Kéri
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

az

Ügyrendi,

Közbeszerzési,

Turisztikai

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és előterjesztés szerint 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 A DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013 azonosító számú
„Szarvas Város Közösségi Terének és Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése”
című pályázat kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a
WORK-METALL TRANS Kft-t bízza meg az általa megajánlott bruttó 365.000,-Ft
összegben.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Megbízási szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: 2010. november 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
670/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a A
DAOP-4.1.3/C-09-2009-0013 azonosító számú „Szarvas Város Közösségi Terének
és Információs Szolgálatának infrastrukturális fejlesztése” című pályázat
kivitelezési munkáihoz szükséges műszaki ellenőri feladatok elvégzésével a
WORK-METALL TRANS Kft-t bízza meg az általa megajánlott bruttó 365.000,Ft összegben.
Felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a Megbízási szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2010. november 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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22.) sz. bejelentés:

A KEOP-1.2.0. – „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének
komplex fejlesztése” című kiírásra benyújtandó pályázat elkészítésére
adott Megbízási Szerződés módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Kovács Norbert beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Kovács Norbert beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése” című kiírásra
benyújtott pályázat elkészítésére szerződést kötött a GEKKO Consulting Kft-vel. Az
üzemeltető (Békés Megyei Vízművek Zrt.) elhúzódó adatszolgáltatása, az új, egyfordulós
pályázati konstrukció megjelenése és az ebből származó előnyök kihasználása érdekében
szükségessé vált a szerződés módosítása. A módosítások a következők: A szerződés
határideje 2010. október 15. A díjazási feltételek esetében pedig 5.000.000,-Ft+ÁFA díjazás a
részletes megvalósítási tanulmányterv elkészítéséért, 2.500.00,-Ft+ÁFA díjazás a Költséghaszon elemzés elkészítéséért. Ezen tételek a pályázati költségvetés terhére pályázatnyerés
esetén elszámolható költségek. A szerződés többi pontja változatlan marad.
Babák Mihály polgármester: Kéri
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.

az

Ügyrendi,

Közbeszerzési,

Turisztikai

és

Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és előterjesztés szerint 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 „Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex
fejlesztése” című pályázattal kapcsolatos, Szarvas Város Önkormányzata Képviselőtestületének 610/2009.(XI.29.) számú határozata alapján a GEKKO Consulting Kft-vel (125
Budapest, Istenhegyi út 59-61. sz. ) 2009. október 30-án megkötött Megbízási szerződést
módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő: 2010. november 19. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: 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 úgy dönt, hogy a „Szarvas
város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése” című pályázattal
kapcsolatos,
Szarvas
Város
Önkormányzata
Képviselő-testületének
610/2009.(XI.29.) számú határozata alapján a GEKKO Consulting Kft-vel (125
Budapest, Istenhegyi út 59-61. sz. ) 2009. október 30-án megkötött Megbízási
szerződést módosítja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés
aláírására.
Határidő:
2010. november 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

Pályázat az inkubátorház üzemeltetői/gondnoki feladatainak ellátására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az inkubátorház kivitelezése befejeződött. Alig egy hét elteltével a
földgáz és áramszolgáltatás bekapcsolása is megtörténik. Jelen ülésen a képviselő-testület
tárgyalta az aktualizált bérleti szerződés és üzemeltetési szerződés tervezeteket. Az első
bérlők szerződéskötésre és beköltözésre készen állnak.
Jelenleg a projektcsoport egyik munkatársa (Tobak László) jegyzői és alpolgármesteri
közreműködéssel tartja kézben a szerződéskötés valamint az előzetes tárgyalások folyamatát.
Ténykérdés, hogy a bérlők beköltözését követően olyan naponta megoldandó apró problémák
jelentkeznek ami egy egész munkaidős gondnok, üzemeltető alkalmazását igénylik.
Babák Mihály polgármester: Valóban teljes munkaidőt igényel?
Dr. Melis János jegyző: Jelen pillanatban az a tapasztalat, hogy igen.
Babák Mihály polgármester: Jobb lenne 4 órás foglalkoztatott. Ha úgy adódik akkor később
lehetne 8 órában alkalmazni. Korábban is 4 órás gondnokról volt szó.
Dr. Melis János jegyző: A Polgármesteri Hivatalon belül önálló költséghelyként szerepelne
az inkubátorház. Struktúrában a Pénzügyi és Gazdasági Osztály keretei között lenne
elhelyezve. A gondnok személyi és dologi költségének fedezeteként a bérleti díj szolgálna. A
munkaviszonyban álló gondnok felett a munkáltatói jogokat a polgármester, átruházott
hatáskörben az alpolgármester gyakorolhatja. Az utasítás adás joga a munkáltatói jog
gyakorlóin kívül a vezető gazdasági tanácsnokot is megilletné figyelemmel a feladatkörök
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feladatok ellátását tartalmazza, hanem magában foglalja az inkubátorház hosszú távú sikeres
működtetéséhez kapcsolódó egyéb szervezési feladatokat is pl. tájékoztatás a betelepülni
kívánók részére, stb.
Babák Mihály polgármester:Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az ipari park szerepeltetésével.
Korábban valóban a 4 órás munkaidőről volt szó, de ma úgy tűnik, hogy az elején ez nem 4
óra lenne. Féléves munkaidő keretet kellene meghatározni.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott javaslatokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott javaslatokat 12 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot - kiegészítve
az „ipari park” szerepeltetésével - szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
672/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
az inkubátorház és ipari park üzemeltetői feladatainak ellátására kiírandó
pályázati felhívást. A képviselő-testület felhatalmazza a Gazdasági és Pénzügyi
Bizottságát a pályázatok felbontásával, értékelésével kapcsolatos eljárásra és a
döntéshozatalra.
A képviselő-testület megbízza a jegyzőt a hirdetmény közzétételével kapcsolatos
feladatok ellátásával.
2010. november 30.
Határidő:
Felelős:
Kiszely Mihály vezető tanácsnok, mint a GPB elnöke
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előkészítő megbeszélések során két bérlő jelezte, hogy
az alkalmazásra kerülő gondnoknak fizetnének azért, hogy szolgáltatást tudjanak vásárolni.
Ez időközben majd kialakul.
Babák Mihály polgármester: Számítógépet, faxot, fénymásolót kell beszerezni. Ezek
használatára lehetőség lenne. Megszervezné a takarítást, stb. Az ipari parkokban,
inkubátorházakban vannak ilyen szolgáltatók. A parkoló lezárására is megoldást kell találni.
Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Lakossági útjavítás támogatása
Előterjesztés: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja az előterjesztés napirendről való levételét. A
támogatás forrása a közterület-használatnál fennmaradó forrás. A KOMÉP Kft. biztosítsa az
anyagot ehhez az útszakaszhoz.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az előterjesztés napirendről való levételét
valamint az útszakasz KOMÉP Kft. segítségével történő javítását 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

Belterületi útépítések pótmunkái, útépítési munkái
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A belterületi utak építéséhez kapcsolódó pótmunkák
elvégzésére hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás keretében kerülne kiválasztásra a
kivitelező. A Közbeszerzések Tanácsa Közbeszerzési Döntőbizottsága hivatalból jogorvoslati
eljárást indított az önkormányzat felhívására. Az eljárásban az önkormányzat képviseletére
felkérést kapott az Illés és Sipos Ügyvédi Iroda. A képviselet biztosítására bruttó 125.000,-Ftos ajánlatot adtak. Javasolja az ügyvédi iroda megbízását.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság 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 belterületi utak építése pótmunkáinak közbeszerzési
eljárásában a Közbeszerzések Tanácsának Döntőbizottsága előtt az Önkormányzatot az Illés
és Sipos Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. képviselje az általa ajánlott bruttó
125.000,-Ft vállalási ár ellenében.

- 67 Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására. Határidő: 2010. november
18. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 fő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
673/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
belterületi utak építése pótmunkáinak közbeszerzési eljárásában a
Közbeszerzések Tanácsának Döntőbizottsága előtt az Önkormányzatot az Illés és
Sipos Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Alkotmány u. 12. képviselje az általa
ajánlott bruttó 125.000,-Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Határidő:
2010. november 18.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Giricz Katalin, Gombár Györgyné, Dernovics László képviselők távoznak az
ülésteremből, 9 fő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 26.) sz. bejelentés megtárgyalását.
26.) sz. bejelentés:

Szarvasi iskolák fejlesztése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata digitális iskolai táblák
beszerzésére 47 mFt vissza nem térítendő támogatásban részesült. Az eszközbeszerzés
közbeszerzési eljárás lebonyolítására három vállalkozástól kért a hivatal árajánlatot.
Legkedvezőbb ajánlatot Szuhanyik Zoltán egyéni vállalkozó tette. A pályázatban a
közbeszerzési feladatok ellátására bruttó 960.000,-Ft áll rendelkezésre. A legalacsonyabb
ajánlatot tevő felkérést kapott az ajánlati ár csökkentésére a rendelkezésre álló keret erejéig.
Vállalkozó az ajánlatát 960.000,-Ft-ra csökkentette.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Pénzügyi Bizottság valamint az Ügyrendi,
Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Kiszely Mihály képviselő: A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja.

- 68 Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság 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 TIOP-1.1.1-07/1 pályázat eszközbeszerzés közbeszerzési
eljárásának lebonyolítására a legalacsonyabb ajánlatot adó Szuhanyik Zoltán egyéni
vállalkozót (1046 Budapest, Szőnyi István u. 36.) bízza meg az általa megajánlott bruttó:
960.000,-Ft vállalási áron.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására. Határidő:2010.
november 22. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza:
674/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a TIOP1.1.1-07/1 pályázat eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásának lebonyolítására a
legalacsonyabb ajánlatot adó Szuhanyik Zoltán egyéni vállalkozót (1046
Budapest, Szőnyi István u. 36.) bízza meg az általa megajánlott bruttó: 960.000,Ft vállalási áron.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a vállalkozási szerződés aláírására.
Határidő:
2010. november 22.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 27.) sz. bejelentés megtárgyalását.
27.) sz. bejelentés:

A Vásártéri játszótér közvilágításának korszerűsítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: A Vásártéren a Dr. Melich J. u. – Szentesi útig 6 kandeláber
kerülne kicserélésre. Az ajánlati ár bruttó 893.000,-Ft.
Kéri az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi
Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.

- 69 Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete dönt arról, hogy a Vásártéri játszótér közvilágításának korszerűsítési
munkáira az SW Elektrik Kft-vel köt szerződést a megajánlott nettó 714.684,-Ft, bruttó
893.355,-Ft összegben.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 fő van jelen – 9 igen szavazattal, egyhangúlag
az alábbi határozatot hozza
675/2010.(XI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Vásártéri játszótér közvilágításának korszerűsítési munkáira az SW Elektrik
Kft-vel köt szerződést a megajánlott nettó 714.684,-Ft, bruttó 893.355,-Ft
összegben.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Földesi Zoltán képviselő: Gazsó Mihályné Vajda P. út 57. sz. alatti lakos kéri, hogy az előtte
lévő járdán a repedéseket javítsák ki.
Babák Mihály polgármester: Kéri a KOMÉP Kft. ügyvezető igazgatóját a szükséges
intézkedések megtételére.
Kiszely Mihály képviselő: A Tessedik S. – Klapka utca sarkán a csapadékvíz elvezetőre
panasz érkezett. Meg kell nézni, benne van-e a fejlesztési tervben. Bejelentő: Sonkoly Mihály.
Babák Mihály polgármester: A Projekt csoport tud választ adni arra, hogy benne van-e a
fejlesztési tervben.
A lakosok kérték, hogy nagyobb zsákokat rendszeresítsenek a lomb elszállításához.
Giricz Katalin, Gombár Györgyné, Dernovics László képviselők visszatérnek az
ülésterembe, 12 fő van jelen.

- 70 Lázár Zsolt képviselő: A Vajda P. utca – Vasút utca sarka készen van? Az újonnan épülő
utaknál felező vonal nincs felfestve. Erre nincs lehetőség? Ahol változott a forgalmi rend ott
az útfelületre fel kellene festeni az „Elsőbbségadás kötelező” jelet.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A Vajda P. utca – Vasút utca kereszteződése még nincs
készen. A felfestés javíthat a közlekedés biztonságán.
Babák Mihály polgármester: Nagy Sándor útügyi referens és a KOMÉP Kft. rendezze a
felfestés kérdését. A kerékpárútnál lekoptak a kockák, szintén balesetveszélyes.
Dernovics László képviselő: A leszerelt 6 lámpatestet megkaphatják-e Ezüstszőlőben?
Babák Mihály polgármester: Igen, természetesen.
Dernovics László képviselő: Irritáló dolog történt az elmúlt időszakban. A 44-es út javítása
során senki nem közlekedhetett a lezárt útszakaszon, kivéve „egyes” embereket. Ha ezt
„magyar” ember csinálja, biztosan nem kapott volna rá engedélyt.
Babák Mihály polgármester: Valóban felháborító volt. Kérdés, hogy ki fizette ezt ki. A
tájékoztatóban található ezzel kapcsolatban egy 4 oldalas levél. Ezt eljuttatta a rendőrségnek,
várva a választ. Ha fizettek érte akkor nincs gond, de ha közpénzből biztosították akkor
komoly probléma van. Népünnepélyt nem lehet közpénzen rendezni. A gyászhoz kapcsolódó
alkalom nyíltszíni provokálása volt Szarvas város lakosságának. A városnak 4 körzeti
megbízottra van szüksége. Amennyiben nem sikerül elintézni akkor levélben a miniszter
úrhoz fog fordulni.
Gajdos Attila képviselő: Valóban többen jelezték, hogy irritáló volt a cigány temetés. Több
jogsértést is fel lehetett fedezni egy-egy ilyen alkalommal (alkoholos befolyásoltság alatt
vezetnek gépjárművet, stb.). Valóban kérdés, ki fizették-e ezt a rendőrségnek.
Babák Mihály polgármester: Volt már olyan alkalom amikor szolgáltatást rendeltek meg a
Rendőrségtől. Ha ez meg volt rendelve és kifizették akkor ezzel nincs gond. A hivalkodás
más kérdés. Az „Én mindent megtehetek” szintén probléma, irritálja a lakosságot.
Szarvas Város Képviselő-testülete készíti 4 éves gazdaságfejlesztési programját. Kéri a
lakosságot, tegyenek javaslatot a programhoz kapcsolódóan.
A városban 2-3 éven belül el kell helyezni a parkoló órákat. Kéri a lakosságot ezek helyére is
tegyenek javaslatot.
Dernovics László képviselő: Van-e valamilyen fejlemény a buszvárókkal kapcsolatban?
Babák Mihály polgármester: Nincs változás, újabb megállapodást kellett aláírni amit a
képviselő-testület rendkívüli ülésén elfogadott.
A Szabadság utca – Deák F. utca kereszteződésében lévő lámpákhoz elfelejtettek áramot
rendelni. Év végére ígérte a Közútkezelő a beüzemelését.

- 71 Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztések
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen az alábbi előterjesztések kerülnek megtárgyalásra.
1.) Szarvas, Deák F. utca 16. szám alatti ingatlan felajánlása megvásárlásra
2.) Szarvas, Somogyi Béke utca 1/1. szám alatti ingatlan tulajdonjogának felajánlása
3.) Hodálik Pál alpolgármester összeférhetetlenségi ügye
4.) Mezőőri pályázatok elbírálása
5.) Megbízás adása kockázatelemzésre és pénzügyi témájú testületi döntések előkészítésére
6.) Turisztikai pályázat vállalkozási szerződés módosítása
7.) Kárpát-medencei Halászléfőzés Magyar Bajnokságának megrendezése
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
jegyző

Hitelesítők:
Lázár Zsolt
képviselő
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