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JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. szeptember 30-i
rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Hetényi István képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Tóth Sándor vagyongazda

Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dernovics László és Galambos Imre képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az írásban kiadott napirendi pontot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az írásban kiadott napirendi pontokat 9
igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.) Ezüstszőlői Közösségi Ház hasznosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) Integrált közösségi és Szolgáltató Tér
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4.) Bejelentések
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1.) napirendi pont: Ezüstszőlői Közösségi Ház hasznosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az Ezüstszőlői Közösségi Házat jelenleg a Szlovák
Önkormányzat valamint a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és
Gyermekjóléti Intézménye használja. A Szlovák Önkormányzat kinyilvánította azon
szándékát, hogy nem kívánják ezt az ingatlan részt használni. A Szarvasi Gazdák
Hagyományőrző Egyesülete jelezte azon szándékát, hogy átvenné az ingatlant használatra,
kezelésre. Az 1.) napirendi pont összefügg a 3.) napirendi ponttal. A 3.) napirendi pontban
egy pályázat benyújtására van lehetőség, ahol a Hagyományőrző Egyesület pályázna az
ingatlan felújítására, közösségi tér kialakítására. Az 1.) napirendi pont határozati javaslata
arról szól, hogy a Szlovák Önkormányzat használatában lévő Ezüstszőlői Közösségi Ház
ingatlanrész átkerülne a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületéhez. A Szlovák
Önkormányzat módosította korábbi határozatának határidejét, mivel a pályázat benyújtásának
határideje 2008. szeptember 30.
Kéri a határozati javaslat határidejét 2008. szeptember 30-ra módosítani. A megállapodástervezet „Előzmények” fejezetében szintén módosítani szükséges az ingatlan kezelői jogáról
történő lemondás dátumát. Csak az ingatlanról lehet dönteni, mivel a benne lévő eszközök
nem Szarvas Város Önkormányzatának tulajdona.
Kozák Imréné képviselő: Abban az esetben javasolja elfogadni a megállapodást, ha az
udvart is gondozzák.
Hetényi István képviselő: Rendbe fogják tenni, Závoda Ferenc ezt intézi.
Kozák Imréné képviselő: Szól a KOMÉP Kft-nek, hogy csinálják meg.
Dr. Melis János jegyző: Amennyiben a KOMÉP Kft. teszi rendbe, úgy azt mindenki fizeti.
Dr. Bagi László képviselő: Majd bérel a KOMÉP Kft. Závoda Ferenctől traktort, a pénzen
pedig levágják a füvet. Szoktak ők ilyet csinálni.
Kozák Imréné képviselő: Nem tudja elfogadni a megállapodást, mert nem szól arról, hogy
mi van a berendezésekkel.
Dr. Bagi László képviselő: Tele van székekkel ami az Országos Szlovák Szövetségé.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A szerződés kizárólag az ingatlanra szól, a
berendezésekről külön megállapodást kötnek.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A használatbavételről van szó.
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ingatlanokra vonatkozik, a belső tartozékok nem az önkormányzaté. Odaadunk valamit
komplett.
A megállapodás a pályázó számára „életveszélyes” is bizonyos pontokban, de az
önkormányzat számára rendkívül kedvező. Miért nincs utalás a belső vagyontárgyakra, hogy
az nem az önkormányzaté.
Dr. Melis János jegyző: Semmi akadálya. Ki lehet egészíteni azzal, hogy a berendezési
tárgyak tekintetében a felek külön megállapodása érvényes.
Tóth Sándor vagyongazda: A Szlovák Önkormányzattal egy átadás-átvételi jegyzőkönyv
készül amelyben rögzítésre kerülnek az eszközök.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Olyan dolog szerepeltetését kéri Dr. Bagi László képviselő
aminek egyébként semmi köze nincs.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A határozati javaslat a következővel egészül ki: „Az ingatlanon
kívüli valamennyi ingóság kérdésében az érintett felek külön megállapodása a meghatározó”.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott kiegészítést szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott kiegészítést 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elfogadott kiegészítéssel az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
526/2008.(IX.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező 8937/2 helyrajzi számú,
természetben Szarvas, Tanya III. kk. 411. szám alatti ingatlan Szarvas Város
Szlovák Önkormányzata által használt részét a Szarvasi Gazdák Hagyományőrző
Egyesülete (5540 Szarvas, Eötvös L. u. 44/1., képviseli: Závoda Ferenc elnök)
kezelésébe adja 2008. szeptember hó 30. napjától, határozatlan időtartamra, a
használat során felmerülő közüzemi és egyéb díjak viselése mellett.
Az ingatlanon kívüli valamennyi ingóság kérdésében az érintett felek külön
megállapodása a meghatározó.
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megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 30.
Dr. Bagi László képviselő: Több telefont kapott ezzel kapcsolatban. Csodálkozik, hogy ezt
más nem vetette fel.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát a napirendi pont szóbeli
kiegészítésének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. jelezte az önkormányzat
felé, hogy részt kíván venni a KEOP-2008-6.2.0/a jelű pályázaton. Egy kerékpártároló
valamint az öltöző felújítása történne meg 7.400.000,-Ft költséggel. Tekintettel arra, hogy az
ingatlanrész az önkormányzat tulajdona, szükséges a pályázat benyújtásához valamint az 5
éves fenntartási időszakra vonatkozóan az önkormányzat hozzájárulása. Önkormányzati
önerőt nem igényel, a Kht. saját bevételeiből tudja biztosítani.
Dr. Bagi László képviselő: Az önerő kérdése nem szerepel a határozati javaslatban.
Dr. Melis János jegyző: Az előterjesztésen rajta van a pénzügyi osztályvezető jegyzése, mely
szerint forrást nem igényel az önkormányzattól.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
527/2008.(IX.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megismerve a Szarvasi
Gyermekélelmezési Kht. (5540 Szarvas, Rákóczi u. 3.) kérelmének tartalmát –
mely szerint a KEOP – 2008-6.2.0/A. kódszámú pályázat keretében a Szarvas,
Rákóczi u. 3. szám alatti telephelyén kerékpártároló és öltöző felújítást kíván
megvalósítani – úgy dönt, hogy támogatja a projekt megvalósítását és annak
fenntartását öt éves időszakra vonatkozóan.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
támogató nyilatkozat kiadására.

-5Felelős:
Határidő:

Besenczy Zoltán alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
2008. szeptember 30.

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítésének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Támogató nyilatkozat kiadásáról lenne szó a Szarvasi
Hagyományőrző Egyesület részére az „Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér” című pályázat
benyújtásához. Célja a vidéki lakosság megtartása érdekében a helyben elérhető
alapszolgáltatások körének bővítése, minőségének és hozzáférhetőségének javítása
többfunkciós szolgáltató központok létrehozásával. Civil szervezetek számára önerőt nem
igényel a pályázat, 100%-ban támogatott.
Dr. Bagi László képviselő: A támogató nyilatkozat Együttműködés tárgyát képező
szolgáltatások részében szerepel szakközépiskolai felnőttoktatás, pedagógiai szakmai
szolgáltatás. Hogyan fogja ezt biztosítani Ezüstszőlőben a Hagyományőrző Egyesület. Hogy
lehet ilyet kiadni? Az utolsó részben pedig a település önkormányzata kinyilvánítja azon
szándékát, hogy az általa képviselt település a pályázó szervezet által nyújtott szolgáltatásokat
igénybe veszi, mivel a saját településén az adott szolgáltatások nem elérhetők. Ezt ki kellene
hagyni.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ez kötelező szövege a támogató nyilatkozatnak.
Szarvas település önkormányzata alatt Ezüstszőlő értendő.
Kiszely Mihály alpolgármester: A szakközépiskolai felnőttoktatás úgy értendő, hogy a
Székely Mihály Szakmunkásképzőben szakmai képzés folyik. A Szlovák Tájház is az oktatás
kihelyezett területéül szolgál. Ugyanígy az idegenforgalmi vagy vendéglátóipari tanulók
szakmai gyakorlata helyszínéül szolgálhat.
Dr. Bagi László képviselő: Akkor jelen esetben Ezüstszőlő nem Szarvas település
önkormányzat térsége. Hogyan fogják az E-Magyarország pontot, a könyvtárszolgáltatást, a
cigány kisebbség hagyományápolást megvalósítani?
Besenczy Zoltán alpolgármester: Mindet bele kell venni és azután majd valamelyik
megvalósul. Ebből leginkább az egyéb kulturális és szórakoztató tevékenység valósul majd
meg.
Dr. Bagi László képviselő: Világosan le van írva, hogy aki ezt így csinálja, annak ezen
szolgáltatások vonatkozásában a hatáskörét kiterjeszti a megnevezett településre.
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Kozák Imréné képviselő: Ebből jönnek a követelmények sorozatban.
Dr. Bagi László képviselő: A támogató nyilatkozat nagyon veszélyes. Félidőben
megjelenhetnek és lajstromozhatják, hogy mi van meg és mi nincs.
Kiszely Mihály alpolgármester: A támogató nyilatkozatban fel van sorolva 13 vállalt
feladat. Amikor a pénzt elnyerik, meg kell valósítani. A támogató nyilatkozat arról szól, hogy
ezt akarják megvalósítani. A támogató nyilatkozat 13 feladatot vállal be téma szerint. A
kérdés az, hogy ha nyer a pályázat, akkor a 13 dolgot meg tudják-e valósítani. Ha nem
valósítják meg akkor azt utólag számon fogják kérni. Úgy gondolja, hogy mind a 13 pont
megvalósítható. Részletezve:
- ifjúsági információs szolgáltatás, tanácsadás – közösen pályáznak a kistérséggel. A kistérség
a garancia.
- E-Magyarország pont kialakítása – Ez a legegyszerűbb, egy számítógép kitelepítésével.
- A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység – ez eddig is
megvalósult.
- Cigány kisebbségi hagyományápolás – ez megvalósítható
- Szlovák kisebbségi hagyományápolás – teljes mértékben megvalósul
- Kistérségi ifjúsági referens szakmai tanácsadás – megvalósítható
- Iskolarendszeren kívüli, nem szakmai oktatás, vizsgáztatás – megvalósítható
- Szakközépiskolai felnőttoktatás – elsősorban a Székely Mihály Szakmunkásképzővel
oldható meg. Mivel idegenforgalmi szakképzést folytat az intézmény, kihelyezett szakmai
gyakorlatként írható le.
- Pedagógiai szakmai szolgáltatás – a kistérség oldja meg.
- Közművelődési, könyvtári tevékenység – mozgókönyvtárral megoldható
- Diáksport – együtt kell működni az iskolákkal.
- Egyéb kulturális és szórakoztatási tevékenység – megvalósul.
- Múzeumi, közgyűjteményi tevékenység – kiállítások kerülnek megrendezésre.
Kétségtelen tény, hogy a tevékenységeket számon kell kérni, mert ha nem valósulnak meg
akkor az elszámolásnál gond lesz. Ezek a tevékenységek ma is folynak. Garancia a kistérség.
A kistérség „viszi a hátán” a civil szervezetet a nagyobb pályázati nyerés lehetősége
érdekében. A kistérség nyerési esélyeit megnöveli a civil közösség.
Több lépéses csere eredménye a megállapodás. Nem Závoda Ferencről szól a döntés.
Dr. Bagi László képviselő: Milyen biztosíték lesz arra, hogy a közösségi ház nemcsak egy
„jobboldali bázis” lesz, hanem oda bár ki bemehet?
Kiszely Mihály alpolgármester: Nincs ilyen veszély, probléma.
Dernovics László képviselő: Van probléma, de emberileg kezelhető.
Dr. Bagi László képviselő: Ha ott rendezvények vannak akkor a meghívót a Nagycsaládosok
Egyesületének, egyházi és civil szervezeteknek, alapítványoknak is meg kell küldeni. Jelenleg
a meghívók kiküldésével már egy szelekció alakul ki. A civil szervezeteknek is ugyan olyan
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ez csak egy család rendezvényeiről szól és a Hagyományőrző Egyesületről akkor nem lesz jó.
Kiszely Mihály alpolgármester: Hiszi és reméli, hogy nem következik be az, hogy szelektív
lesz a meghívások köre. Annak politikától, pártoktól, társadalmi rangoktól függetlennek kell
lenni.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
528/2008.(IX.30.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja, hogy a Szarvasi
Gazdák Hagyományőrző Egyesülete pályázatot nyújtson be „Integrált Közösségi
és Szolgáltató Tér Cím” elnyerésére.
A Támogató nyilatkozat aláírásával megbízza a polgármestert és a jegyzőt.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2008. szeptember 30.
Dr. Melis János jegyző: Igazat ad Dr. Bagi László képviselőnek. Valóban nem helyes, hogy
12 órai megfontolási idő áll rendelkezésre a képviselő-testület számára. Teljesen jogos a
vagyon kérdése. Az Ügyrendi Bizottságnak nem volt lehetősége megtárgyalni az
előterjesztést. Amikor Szarvas Város Önkormányzata e kérdés mellé áll, a működtetésnek az
ökumenia jegyében kell zajlani. Miután Szarvas Város Képviselő-testülete egyhangúlag
támogatta a döntést, az üzemeltetőnek majd okulnia kell ebből. Nem egy elkülönült
privilégiuma valakinek hanem akkor emellé oda áll a kistérség és Szarvas Város
Önkormányzata.
Kiszely Mihály alpolgármester: Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
Kiszely Mihály sk
alpolgármester

Dr. Melis János sk
jegyző
Hitelesítők:

Dernovics László sk
Képviselő
Írásba foglalva: 2008. szeptember 30.

Galambos Imre sk
képviselő

