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Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: Köszönti a megjelenteket.
Megállapítja, hogy Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testülete 10 fővel
határozatképes.
Besenczy Zoltán Szarvas Város Alpolgármestere: Szarvas Város Képviselő-testülete
nevében megköszöni a meghívást. Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testülete 9
fővel határozatképes.

-2Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Giricz Katalin és Dankó Pál képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testületének tagjai a jegyzőkönyv
hitelesítők személyére tett javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Besenczy Zoltán Szarvas Város Alpolgármestere: Az írásban kiadott napirendi pontokat
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testületének tagjai az írásban kiadott
napirendi pontokat 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: Jegyzőkönyv hitelesítőnek
javasolja Barna Antal képviselőt. A jegyzőkönyv hitelesítő személyét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Békésszentandrás Nagyközség Képviselő-testületének tagjai a
jegyzőkönyv hitelesítő személyére tett javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: Az írásban kiadott napirendi
pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy az írásban kiadott napirendi pontokat Békésszentandrás Nagyközség
Képviselő-testületének tagjai 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1.)

A két település környezetvédelemmel, idegenforgalommal, turizmussal és
gazdaságfejlesztési terveivel kapcsolatos közös elképzelések feltárása
Előadó:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Győri Gabriella jegyző

2.)

Egyebek

Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: Az önkormányzatiság óta ez
az első együttes testületi ülés Békésszentandráson. Nagyon sok szállal kötődik egymáshoz a
két település. Környezetvédelem, idegenforgalom, turizmus, gazdaságfejlesztés. Ezek a
kérdések minden nap napirenden vannak a két település lakossága körében. Békésszentandrás
lakosai közül nagyon sokan dolgoznak Szarvason, de fordítva is igaz. A Körösök és a
természeti adottságok olyan szorosan kötik össze a két települést, ami megkívánja, hogy
legalább évente egy alkalommal együttes ülésen kerüljenek megtárgyalásra a
környezetvédelemmel, idegenforgalommal kapcsolatos teendők. Több mint 2000
üdülőingatlan van Békésszentandráson. Az Arborétum, a Nemzeti Park, a Duzzasztómű, a
Gödényhalom olyan látványosságok, melyeket nagyon sok ide látogató szeretne megnézni.

-3Ahhoz, hogy ezt megfelelő módon lehessen bemutatni sokat kell tenni. Nagyon sok feladat áll
a két település előtt. Összefogással a nehéz gazdasági helyzet ellenére is előre lehet lépni. A
két település életében ma is van olyan program ami együttesen került benyújtásra.
Békésszentandrás kifejezte az irányú elkötelezettségét, hogy Szarvas várossal szoros
együttműködésben keresi a megoldást. Közös kincs a holtág, ami 29 km-t meghaladó, így az
ország ötödik legnagyobb állóvize. Mind Szarvas, mind Békésszentandrás közigazgatási
területén kanyarog a holtág. Az elmúlt időszakban borzolta a kedélyeket a holtág vizének
szennyezése. Ez ellen a két településnek közösen, együttes erővel kell fellépni. A HAKI
híddal kapcsolatos kérdés mellett sem lehet szó nélkül elmenni. A műtárgy átépítése
eredményezheti azt, hogy a holtág hajózhatóságára teljes mértékben lehetőség nyílna.
A két települést kerékpárút köti össze. Békés megyében van az országban a legnagyobb
mérvű kerékpárút fejlesztés. Itt van a legtöbb kerékpárút az országban. A települések határáig
a kerékpárút megvilágított, viszont a lakott területen kívüli rész nincs megvilágítva. Keresni
kell a lehetőségét annak, hogy közös pályázat keretében a kerékpárút megvilágítása
megtörténjen.
Közösen kell gondolkodni egy turisztikai útvonal kialakításán mely a Nemzeti Park,
Arborétum, duzzasztó, Gödény halom látványosságokat érintené. Ez egy egynapos turisztikai
program lehet az ide látogatók számára.
A két településnek ki kell nyilvánítani azt a véleményét, hogy a két település közötti területen
az ipari fejlesztést, beruházást nem támogatná. Ezzel szemben a turisztikai, idegenforgalmi
beruházások támogatást kapnának.
Besenczy Zoltán Szarvas Város Alpolgármestere: A két települést számtalan dolog köti
össze. Az utóbbi időben sikerült azt a kételyt eloszlatni, hogy a két település rivalizál
egymással. Közös érdek a fejlődés, az együttműködés. Hosszú távon csak ez hozhat
megoldást. Ipar nincs a két településen ami a környezetvédelemre kedvező hatással van,
viszont az adóbevételek egyre szűkösebbek. Kitörési pont elsősorban az idegenforgalom, a
turisztika amihez jó szervező készség és sok pénz szükséges. A LEADER programot
elfogadták, megalakult a LEADER csoport, melyen keresztül fejlesztéseket lehet generálni. A
44-es főközlekedési utat elkerülő út kormányzati körökhöz kötődik. Mindkét településnek
nagy szüksége lenne rá, hiszen a kamionok mindkét településen áthaladnak. A Körös holtág
szennyezésével kapcsolatban Szarvas város tehetetlen volt. Anyagi áldozatokat is próbál
eszközölni a város annak érdekében, hogy az elkövetkező időben ez ne történjen meg. A
befolyó víz az eddigi ismeretek alapján nem szennyezi a holtágat, káros anyag nem kerül
bebocsátásra. Nem jó, hogy a tisztított szennyvíz a holtágba folyik.
Nemcsényi Zsolt megérkezik az ülésterembe, Békésszentandrás képviselőinek száma 11
fő.
Hetényi István képviselő: Való igaz, hogy közös kincs a holtág, az ország ötödik legnagyobb
állóvize ami sajnos nem kap elég hangsúlyt. A víz kezelője a Körös Vidéki Vízügyi
Igazgatóság aki a legtöbbet teheti a holtágért. A holtág belvíz befogadó funkciója elsődleges.
Alkalom adtán az árvízi védekezésben is fontos szerepe van. Ugyanilyen fontos funkció az
öntözővíz szolgáltatás a mezőgazdasági üzemek felé. Turisztikai hasznosítási része is van a
holtágnak. Minden turizmus formát fel lehetne sorolni a holtághoz kötődően, hiszen
valamennyi turisztikai lehetőség kapcsolódik hozzá. A vízi sport egyesület, a
horgászegyesületek, üdülők, nyaralók, mezőgazdasági vállalkozók mind használják ezt a
vizet.
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használat ne ártson a Körösnek. A horgászegyesület mintegy 1500 fős tagsága használja a
holtágat. A halak etetésével is szennyeződik a holtág. Sok helyen nincs megoldva a szennyvíz
elvezetése sem. Sokan vidékről járnak le a holtág partjára ami idegenforgalmi szempontból
rendkívül fontos. 1990-1992. környékén Szarvas város a PHARE program keretében a HAKI
műtárgyon beruházást hajtott végre. Bizonyos turisztikai, idegenforgalmi szempontokat
tekintve nem biztos, hogy előnyös volt az itt élők és nyaralók számára. A kis ág átöblítési
szándékával került a műtárgy megépítésre nem gondolva arra, hogy ezzel a hajózhatóságot
leszabályozták, a mai napig életveszélyes kajakkal áthaladni a műtárgyon. A KÖVIZIG
képviselőivel közös tanácskozáson kifejezésre került azon szándék, hogy a KEOP pályázaton
mindkét település részt venne. Megfogalmazásra kerültek azok a pályázati szempontok
melyek a holtágat érintik. Szarvas város megpróbált pályázni a HAKI híd átépítésére, de nem
nyert a pályázat mivel turisztikai pályázatnak minősítették. A KÖVIZIG keretein belül sem
lehet pályázni. A holtág kotrását megpályázná a KÖVIZIG. Korábban is sor került kotrásra a
Bikazugi holtágon, majd később a szarvasi rész frekventált szakaszain. Nagyon fontos lenne a
HAKI ág kotrása melynek elkészült a vízjogi engedélyes terve is. Arról volt szó, hogy 2008ban benyújtásra kerül a pályázat, de erre a mai napig nem került sor. Ennek okáról mint
vízhasználó a Körös-szögi Kht. tájékoztatást kért. A HAKI ág vízminősége rendkívül
befolyással van a holtág vízminőségére. Az innen kifolyó víz, 3-4 oC-al is magasabb, ezért
„döglik” a holtág a víz hőmérséklete és szerves anyag tartalma miatt. Fürdésre alkalmatlan
ami elriasztja az üdülőket. A HAKI ág kotrása 250-300 mFt-ba kerülne ami nagymértékben
javítana a holtág vízminőségén. A békésszentandrási rész kotrásának is mielőbb meg kellene
történni. Az eliszapolódást fel kell számolni. Teljes mértékben nem lehet, mivel lepelszerű
kotrást engedélyeznek ami azt jelenti, hogy az élővilágot megtartva történik a kotrás. A
hajózhatóvá tétel feltétlenül indokolt lenne. Turisztikai pályázatban lehetne szerepeltetni ami
50-60%-os támogatottságú. Összefogás szükséges a két település részéről kérve az
országgyűlési képviselők segítségét is. A belvíz csatornák karbantartására pénzt biztosít az
állam, de sajnos nem látszik, hogy a társulat mindent megtesz. A csatornák teljesen el vannak
iszapolódva, a vízi növényzet elterjedt. A belvíz csatornának szűrő szerepe is lenne, de
jelenlegi állapotában még a halállományt is felfogja. A belvíz elvezető csatornákat rendbe kell
hozni ami a belvíz rendezési tervvel összhangban a társulat kötelessége. A Malomzugi
csatorna karbantartása várhatóan megkezdődik. Nagyon fontos a vízkormányzás és az
üzemelési rend. A vízkormányzás és az üzemelési rend a téli és nyári vízszintek megtartásáról
szól. Az üzemelési rendhez hozzátartozik a holtág átöblítése is. Rendkívül fontos lenne a
tavaszi átöblítés időben történő elvégzése ami sajnos soha nem történik meg. Mindig később
történik ami óriási problémát jelent a vizet használók számára. Nagyon fontos lenne mind a
horgászok, mind az üdültetők számára, hogy a holtág vízminősége már tavasszal jó legyen. A
KÖVIZIG mindent megtesz ennek érdekében, de van amikor az élővízen beérkező víz
minősége miatt nem történhet meg az átöblítés. A kapcsolat javulónak mondható, ma már
pályázati szinten együttműködés van, figyelembe veszik a két település kéréseit. Telefonos
bejelentésre is reagálnak. Jelenleg nagyon alacsony a vízszint. El kell dönteni, hogy
horgászvízként használják vagy pedig preferálják a móló építést. A téli vízszint alacsonyan
tartása nem ildomos. Mindent megtesznek annak érdekében, hogy a vízszint megemelkedjen.
A siratói holtágon próbálták megtartani a vízszintet de csak ideig-óráig lehet a horgászok
kedvéért. A KÖVIZIG-el való kapcsolat tartásnak szorosabbnak kell lenni. Többféle érdeket
figyelembe véve kell a holtágat hasznosítani.
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Barna Antal képviselő: Békésszentandráson kb. 1300 nyaraló telek van melynek kb. 90%-a
be van építve. Az előző képviselő-testületek az idegenforgalmi adóból, vendégéjszakából csak
a működésre fordítottak, fejlesztésre gyakorlatilag semmit nem költöttek. 2006-ban új
szemlélet alakult ki. A befolyó pénzekből komoly összegek kerültek visszafordításra az
üdülőterületek fejlesztésére. Békésszentandrásnak 9 üdülő sora van. Ezek mindegyikén
végrehajtásra került fejlesztés. Az Arborétumi, a Keresztháti, a Dinnyelaposi, Gondalaposi,
Siratói és Füzesi üdülősoron útfelújításra, útkarbantartásra került sor. A Keresztháti valamint
a Kenderföldi üdülősor a korábbi időszakban járhatatlan volt. A Siratói és a Harcsási
üdülősori utat aszfalt burkolattal látta el az önkormányzat pályázati pénzből illetve az üdülő
tulajdonosok hozzájárulásával. Hulladéktárolók kerültek elhelyezésre az üdülősorokon plusz a
Duzzasztó műnél. A képviselő-testület úgy döntött, hogy először komolyabb összeget fordít a
turizmusra, az üdülők megközelítésére amit az üdülőtulajdonosok pozitívan értékeltek. Egyre
több hivatalosan kiadott üdülő van ami növeli az idegenforgalmi adó mértékét. Az elmúlt
években pár tízezer forint volt az idegenforgalmi adóbevétel, ebben az évben már átlépte az 1
millió forintot. Az állami hozzájárulással már milliós tételről van szó. Amennyiben
folytatódik az a tendencia, hogy az önkormányzat először ad az üdülőtulajdonosoknak és csak
azután kér, akkor ez több tízmilliós nagyságrendet is jelenthet. A bizottság előkészítő munkát
végez, folyamatos kapcsolatot tart fenn az üdülőtulajdonosokkal. A felmerülő problémákat a
képviselő-testület elé terjesztik.
A holtágba több hal telepítése szükséges. 1800-2000,-Ft egy napi jegy, 8000 forint körüli a
heti jegy amihez képest nagyon kevés halat fognak a vendégek. A haletetéssel kapcsolatban a
horgászengedélyek kiadásánál kellene jelezni, hogy ne 1 zsák kukorica beetetésével kezdjék a
horgászatot. Ha mindenki ezt teszi akkor megbuggyan a víz és élvezhetetlenné válik. A HAKI
holtág kotrása feltétlenül szükséges a hajózhatóvá tétellel együtt.
A vízszinttel kapcsolatban eltérő a véleménye. Ha jól leengedik a Köröst akkor kifagy a hínár,
a parti növényzet, ezért nem tud elburjánzani. Amikor nem került leengedésre a víz, évekig
kínlódtak az üdülőtulajdonosok az elburjánzott hínárral. Az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokkal egyetért.
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: Mindkét képviselő-testület
sűrűn foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Azért kell színvonalat, minőséget produkálni és
minél több idelátogatót programmal ellátni mert ebből a két településnek bevétele származhat.
Ebből a bevételből lehet a lakosság irányába fejlesztéseket végrehajtani. Így a lakosság
nemcsak azt érzékeli, hogy a képviselő-testület preferálja az idelátogatókat, hanem azt is
érzékeli, hogy a befolyt bevételeket az ő javára is megpróbálja visszafordítani a település
bizonyos mértékig. Az agrárium amiből eddig megéltek az emberek, az uniós csatlakozás
folytán egyre jobban eltűnik. A kiegészítő jövedelmek megszűntek az agrárium területén.
Ebből befolyt pénz alig jelentkezik az emberek zsebében. Valamivel segíteni kell őket.
Kitörési pont lehet a turizmus és annak fejlesztése. Egyre több olyan üdülőtulajdonos lesz aki
az üzemanyag költségek miatt nem jár le rendben tartani az üdülőt csak pihenni jön. A
rendben tartásra helyben van munkaerő. Munkaerőt igényel ha az üdülő tulajdonosok
legálisan kiadják ingatlanjaikat. A körülmények megfelelővé tétele munkahely teremtést
eredményezhet ami mindenki hasznára válhat.

-6Galambos Imre képviselő: A holtág hasznosítása szerteágazó. Elsősorban belvizet fogad be,
mintegy 1000 km2 területről. A Dögös csatorna több mint 55 km hosszú. Közel 100 km
távolságon keletkező belvíz befogadója a Szarvas-Békésszentandrási holtág. A régi időkben
16.000 hektár területre biztosított öntöző vizet. A kákai elektromos vízkivételi mű 6,5 m3/sec
kapacitású. Ma ennek töredékére van igény. A holtág turisztikai értéke igen jelentős, mintegy
2000 parti tulajdonos helyezkedik el a holtág mellett. Ezen kívül kutatási célokat is szolgál a
holtág. A vízminőség valamennyi funkciót érinti. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság rendszeresen vizsgálja ezt a kérdést. Az ülésre meghívást kap a Vízügyi
Igazgatóság, a Vízgazdálkodási Társulat. A Vízgazdálkodási Társulat számtalan csatornát vett
át a Vízügyi Igazgatóságtól. A Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség kirendeltsége is meghívást kap aki az elmúlt hónapokban kiadta a SzarvasBékésszentandrási holtágra az üzemelési engedélyt. Eddig a holtág ezzel nem rendelkezett.
Több éven keresztül szorgalmazta Szarvas város, hogy az üzemelési szabályzaton túlmenően
adjanak ki a holtágra üzemelési engedélyt. Ebben minden szükséges adat rögzítve van,
szerepel benne a téli és a nyári vízszint is amit most többen kifogásolnak. Mindennek van jó
és rossz oldala. A holtág sokirányú hasznosítása miatt az igények ütköznek. Előfordul, hogy
az egyik részen aszály van a másikon pedig belvíz. A kettőt össze kell hangolni. A belvíznél
alacsony befogadási szintet kellene tartani, hogy gravitációval be lehessen vezetni, az
öntözéshez pedig olyan szint kell, hogy gravitációsan eljusson a víz. A csatornák valóban
biológiai szűrőként működnek. A korábbi időszakban (2000 előtt) voltak olyan szakaszok
ahol egyetlen szál gyékény sem volt található. Az üzemelési engedély előírja, hogy meg kell
akadályozni üzemi, technológiai és kommunális szennyvíz holtágba jutását még tisztított
formában is. A holtághoz csatlakozó belvízelvezető rendszerekbe történő bevezetését is. Ez a
jövőben sok feladatot ró a területre. Csorvás, Újkígyós, Kondoros, Békésszentandrás tisztítva
a holtág vizét szennyvízzel terheli. Ezeket a feladatokat pályázati lehetőségek kihasználásával
meg kell oldani. A jelenlegi HAKI híd képes arra, hogy a holtág déli részén a kákai körnek
frissítő vizet biztosítson. Ha a műtárgy jól van beszabályozva akkor a vizet a szivornya által a
nagy körre kényszeríti és javul a vízminőség. Ha átépítésre kerül, nem szabad szabad teret
engedni a vízfolyásnak, a déli részre kell kényszeríteni. A szabályozási lehetőséget célszerű
megtartani, zsilipelési lehetőséggel kell megoldani.
A KATECH vezérigazgatója is rendszeresen meghívást kap a bizottsági ülésekre mivel olyan
tevékenységet folytatnak aminek enyhén szólva szaga van. A jövőben már nem kapnak majd
anyagot mert más formában kerül feldolgozásra. Így e területen is sikerül majd előrelépni.
Babák Mihály Szarvas Város Polgármestere: Az elhangzottakat a két testület
bizottságainak együtt kell megtárgyalni. A folyó egyik fele Békésszentandráson a másik fele
Szarvason van, a gond pedig közös. A szúnyoggyérítés kérdése szintén közös probléma.
Nagyon fontos, hogy két-három szomszéd település bizonyos kérdéseket együtt tárgyaljon és
oldjon meg. Korábban is volt erre kezdeményezés, de nem igazán valósult meg. Nem lehet 20
évet várni egy-egy probléma megoldására, hanem a településeknek együtt kell cselekedni.
Nagyon sok szállal kötődik egymáshoz a két település (munkahelyek, oktatás, stb.). A 18 év
tankötelezettség minden településre vonatkozik, de nem mindegy, hogy hogyan sikerül
megoldani, hogyan tudnak a települések egymásnak segíteni. Ugyanígy van ez a szociális
ágazatban ahol a kistérségi működés elindult. Mindenki meg tudja oldani a maga dolgát, de
kérdés, hogy milyen hatékonyan, mennyi pénzért. XXI. században XXI. századi módon kell
gondolkodni.

-7A két település polgárainak elvárása szerint kell dolgozniuk a képviselő-testületeknek. Fontos
a mai világban a gazdaságosság. Meg kell küzdeni a pénzügyi finanszírozás oldaláról
jelentkező feladatokkal. Ha valaha indokolt volt az együttmunkálkodás akkor most indokolt.
Intenzíven együtt kell munkálkodni mivel a pénztelenség kényszere elvárja. Okos dolgokban
össze kell fogni.
Bejelenti, hogy a LEADER program elindult. Többen meg akarták akadályozni de nem
sikerült. 1,6 milliárd forint áll rendelkezésre Békéstől Békésszentandrásig gazdaság
élénkítésre, civil együttműködésre, környezetvédelemre.
Az együttmunkálkodásnak jövője van. A szociális, az ifjúsági és sport ügyekben,
turisztikában, pénzügyekben is lehet együttmunkálkodni a két település bizottságainak.
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: A két településnek
együttesen a túlélésre kell törekedni. A LEADER programban jelentős munkát végzett Hévízi
Róbert alpolgármester, Szécsi Balázs és Oláh Géza.
Hévízi Róbert Békésszentandrás Nagyközség Alpolgármestere: Úgy gondolja, hogy ha két
település életében közös dolgok vannak, akkor azt úgy kell irányítani, hogy azok összekössék
a településeket ne pedig szétszakítsák. Bízik abban, hogy a mai ülés csak az első lépcső amit
követ majd a többi is. Nem úgy mint korábban amikor elakadt az együttes munka. A
bizottságokban folyó munka során dől el, hogy mely határozati javaslatok kerülnek a
képviselő-testületek elé. Szeretné ha több területen is hasonló kapcsolat alakulna ki.
Kistérségi szinten majdnem minden ágazatban vannak már kapcsolatok. Szeretné ha a két
település nemcsak kistérségi szinten működne együtt. Nehezményezi a LEADER táblán
szereplő „falu” elnevezést. A lehetőségeket meg kell próbálni közösen kihasználni és
eredményeket elérni mindkét település javára.
Hamza Zoltán polgármester: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Békésszentandrás
Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-holtág természetvédelme érdekében közösen lép
fel, ennek érdekében megteszi mindazon szükséges lépéseket, amelyek a veszély elhárítása
érdekében szükségesek. A testület megbízza az önkormányzatok jegyzőit, hogy az indokolt –
hatásköreiket nem érintő – információcserét szervezzék meg, szükség szerint tegyék meg az
indokolt intézkedéseket és tájékoztatásokat egymás képviselő-testületei felé a közös fellépés
érdekében. Határidő: folyamatosan. Felelősök: Dr. Győri Gabriella jegyző, Dr. Melis János
jegyző.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Békésszentandrás Képviselő-testülete
egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

11

igen

szavazattal,

Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testülete - 10 képviselő van jelen - 10 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-8565/2008.(XI.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-holtág
természetvédelme érdekében közösen lép fel, ennek érdekében megteszi
mindazon szükséges lépéseket, amelyek a veszély elhárítása érdekében
szükségesek. A testület megbízza az önkormányzatok jegyzőit, hogy az indokolt –
hatásköreiket nem érintő – információcserét szervezzék meg, szükség szerint
tegyék meg az indokolt intézkedéseket és tájékoztatásokat egymás képviselőtestületei felé a közös fellépés érdekében.
Határidő:
folyamatosan
Felelősök:
Dr. Győri Gabriella jegyző
Dr. Melis János jegyző
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: A két települést összeköti a
Szarvas-Békésszentandrás közötti kerékpárút. A települések határáig a megvilágítás
megoldott, kívánatos lenne viszont a külterületi rész megvilágítása is közös pályázat
elnyerésével. Nagyon sok ember kerékpárral közelíti meg a két települést. A kerékpáros
turisták is igénybe veszik ezt a szakaszt. A teljes hosszban történő megvilágítás mindkét
település érdekét szolgálja.
Kistérségi szinten döntés született arról, hogy a véleménynyilvánításban szerepeltetni kell a
kerékpárutak felújítására vonatkozó igényt. Békés megyében van a legtöbb kerékpárút. Ebből
következik, hogy 10 éves vagy ennél idősebb kerékpárutak is vannak melyek felújítása is
fontos.
Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
közös megoldást keres a Szarvas- Békésszentandrás közötti kerékpárút teljes kivilágításának
megvalósítása érdekében. A testületek megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket, hogy
tárják fel a pályázati lehetőségeket a forrás megteremtése érdekében és tegyenek előterjesztést
a képviselő-testületek elé a megvalósítás érdekében. Határidő: folyamatosan. Felelősök:
Hamza Zoltán polgármester, Babák Mihály polgármester, Dr. Győri Gabriella jegyző, Dr.
Melis János jegyző.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Békésszentandrás Képviselő-testülete
egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

11

igen

szavazattal,

Babák Mihály Szarvas Város Polgármestere: Az elhangzott határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testülete - 10 képviselő van jelen - 10 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-9566/2008.(XI.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közös megoldást
keres a Szarvas- Békésszentandrás közötti kerékpárút teljes kivilágításának
megvalósítása érdekében. A testületek megbízzák a polgármestereket és a
jegyzőket, hogy tárják fel a pályázati lehetőségeket a forrás megteremtése
érdekében és tegyenek előterjesztést a képviselő-testületek elé a megvalósítás
érdekében.
Határidő:
folyamatosan.
Felelősök:
Hamza Zoltán polgármester
Babák Mihály polgármester
Dr. Győri Gabriella jegyző
Dr. Melis János jegyző
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármester: A 3.) sz. határozati javaslat
szerint a két település képviselő-testülete közös megoldást keres nyári egynapos kerékpáros
turista útvonal kialakítására. Ez illeszkedik a két település elképzeléseihez.
Bagaméri László képviselő: Turisztikai pályázatok, kerékpáros turista útvonal, vízi útvonal,
lovas túrák szervezése, gyalogos túrák kérdésében komplexen kell gondolkodni. A civil
szervezetek pályázati lehetőségeit komplex módon kezelve meg kell próbálni támogatni
önrész, előfinanszírozás tekintetében. Egy-egy civil szervezetnek külön pályázni nehéz. Ha az
önkormányzat mint katalizátor magára vállalja akkor nagyban lehetne segíteni ezeket a
fejlesztéseket. A Körös holtágon ki és beszálló móló létesítése, ifjúsági turisztikai
szálláshelyek pályázatait lehetne elkészíteni.
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség polgármestere: Ismerteti a 3.) sz. határozati
javaslatot. „Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közös megoldást keres nyári
egynapos kerékpáros turista-útvonal kialakítására. A turista útvonal gerincét a
békésszentandrási keresztháti üdülősor képezné, a békésszentandrási duzzasztómű érintésével,
az út célállomása Szarvason lenne. A testületek megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket,
hogy tárják fel a pályázati lehetőségeket a forrás megteremtése érdekében és tegyenek
előterjesztést a képviselő-testületek elé a megvalósítás céljából. Határidő: folyamatosan.
Felelősök: Hamza Zoltán polgármester, Babák Mihály polgármester, Dr. Győri Gabriella
jegyző, Dr. Melis János jegyző.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Békésszentandrás Képviselő-testülete
egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

11

igen

szavazattal,

Babák Mihály Szarvas Város Polgármestere: Az elhangzott határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 10 Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testülete - 10 képviselő van jelen -10 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
567/2008.(XI.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közös megoldást
keres nyári egynapos kerékpáros turista-útvonal kialakítására. A turista útvonal
gerincét a békésszentandrási keresztháti üdülősor képezné, a békésszentandrási
duzzasztómű érintésével, az út célállomása Szarvason lenne. A testületek
megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket, hogy tárják fel a pályázati
lehetőségeket a forrás megteremtése érdekében és tegyenek előterjesztést a
képviselő-testületek elé a megvalósítás céljából.
Határidő:
folyamatosan
Felelősök:
Hamza Zoltán polgármester
Babák Mihály polgármester,
Dr. Győri Gabriella jegyző
Dr. Melis János jegyző
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: Településeink a 44-es
főközlekedési útvonallal kapcsolódnak egymáshoz. A település határokig ma már számos
önkormányzati tulajdonú ingatlan lelhető fel, de csak találgathatók szándékaink. Nyilvánvaló,
hogy itt koncepcionális alapelvek lefektetésére van szükség. Önkormányzatainknak célszerű
kinyilvánítania, hogy e területeken nem kívánnak ipari övezetet létrehozni, az itt fekvő
ingatlanaikat a jövőben csak turisztikai, idegenforgalmi, sport, közművelődési vagy ifjúsági
célra használják fel. Közös rendezési tervet kell készíteni a jelzett területről. A mai ülésen a
két testület kinyilvánítaná azon szándékát, hogy ipari tevékenységet ezen a területen egyik
település sem kíván megvalósítani.
Babák Mihály Szarvas Város Polgármestere: Lehetséges, hogy ma nem aktuális a két
település közötti terület rendezése. Nagy kárral járna ha olyan beruházás létesülne ami később
a két település elképzelését akadályozná. A vetőmag üzem sem néz ki jól a szállodával
szemben. Nem kellene olyan hibát elkövetni ami 20-30 év múlva sem javítható ki.
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármestere: Szarvas Békéscsaba
irányába fejlesztette az ipari övezetet, Békésszentandrás délnyugati irányba. Az
elhangzottakban egyetértés van a két képviselő-testület között.
Barna Antal képviselő: Az aszfaltkeverő üzemet a képviselők egy része a 44-es út mellett
szerette volna megépíttetni. Végül a Szentesi út végén épült meg, mivel az M-44-es elkerülő
ebből az irányból kerüli el a települést és itt szállítanák az aszfaltot nem pedig a településen
keresztül. Az elkerülő út megépülésével megszűnik majd a településen belüli aszfaltszállítás.

- 11 Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség Polgármester: Sikerült a képviselőtestületben többséget elérni ahhoz, hogy a jelenlegi helyén valósuljon meg az üzem.
Ismerteti a 4.) sz. határozati javaslatot. „Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete deklarálja, hogy
a két települést összekötő 44-es főközlekedési útvonal mentén elhelyezkedő önkormányzati
tulajdonú vagy később önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanokon ipari beruházás
megvalósítását nem tervezi, ilyen cél jelenlegi településrendezési tervében nem szerepel. A
képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket és a jegyzőket, hogy e határozattól eltérő
tervezetekről folytassanak előzetes egyeztető tárgyalásokat mindkét fél érdekeinek megfelelő
álláspont kialakítása érdekében. Határidő: folyamatosan. Felelősök: Hamza Zoltán
polgármester, Babák Mihály polgármester, Dr. Győri Gabriella jegyző, Dr. Melis János
jegyző.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Békésszentandrás Képviselő-testülete
egyhangúlag elfogadja a határozati javaslatot.

11

igen

szavazattal,

Babák Mihály Szarvas Város Polgármestere: Az elhangzott határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testülete - 10 képviselő van jelen -10 igen
szavazattal, egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
568/2008.(XI.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete deklarálja, hogy a két települést
összekötő 44-es főközlekedési útvonal mentén elhelyezkedő önkormányzati
tulajdonú vagy később önkormányzati tulajdonba kerülő ingatlanokon ipari
beruházás megvalósítását nem tervezi, ilyen cél jelenlegi településrendezési
tervében nem szerepel. A képviselő-testületek megbízzák a polgármestereket és a
jegyzőket, hogy e határozattól eltérő tervezetekről folytassanak előzetes egyeztető
tárgyalásokat mindkét fél érdekeinek megfelelő álláspont kialakítása érdekében.
Határidő:
folyamatosan
Hamza Zoltán polgármester
Felelősök:
Babák Mihály polgármester
Dr. Győri Gabriella jegyző,
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Dr. Dobos Ágoston lelkész: Tisztelettel meghívja a jelenlévőket A Békésszentandrási
Református Egyházközség rendezésében sorra kerülő Agrár-szociális konferenciára melynek
időpontja: 2008. december 13-14.

- 12 Szécsi Mátyás állampolgár: Több éve apartmant üzemeltet hivatalosan. A vendégek rossz
szájízzel távoznak a rossz vízminőség illetve a kifogható halak számának alacsony volta
miatt.
Babák Mihály Szarvas Város polgármestere: Kéri Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testületét, hogy a Tessedik Sámuel Főiskola vonatkozásában az alábbi határozati
javaslatnak megfelelő döntést hozza meg. Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt, kíséreljen meg a Tessedik Sámuel Főiskola rektorával és a Szent István Egyetem
rektorával polgárjogi megállapodást kötni melyben a Tessedik Sámuel Főiskola mint
megszűnő főiskola szarvasi karainak hosszú távú működtetését garantálják. Szervezeti és
vagyoni döntéseket a város képviselő-testülete jóváhagyása nélkül nem hajtanak végre.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy Szarvas Város Képviselő-testülete – 10 képviselő van jelen – 9 igen
szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
569/2008.(XI.13.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, kíséreljen meg a Tessedik Sámuel
Főiskola rektorával és a Szent István Egyetem rektorával polgárjogi
megállapodást kötni melyben a Tessedik Sámuel Főiskola mint megszűnő főiskola
szarvasi karainak hosszú távú működtetését garantálják. Szervezeti és vagyoni
döntéseket a város képviselő-testülete jóváhagyása nélkül nem hajtanak végre.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály Szarvas Város Polgármestere: Szeretne a város garanciákat kérni a jelenlegi
vezetéstől arra, hogy nem szünteti meg a 80 éves múltra visszatekintő képzést. Nem lenne jó
ha eladnák és el kótyavetyélnék a két kart. A két főiskolai kar mindkét településnek sokat
jelent.
Hamza Zoltán Békésszentandrás Nagyközség polgármestere: Békésszentandrás
Képviselő-testülete egyhangúlag foglalt állást abban, hogy nem lát garanciát arra, hogy a
főiskola az integráció után teljes oktatási minőségében Békés megye lakossága rendelkezésére
fog állni. A képviselő-testület aggodalmát fejezte ki ezzel kapcsolatban.
Megköszöni mindkét képviselő-testület tagjainak részvételét és munkáját, az ülést bezárja.

- 13 Babák Mihály Szarvas Város Polgármestere: Megköszöni a meghívást, az együttes ülést
bezárja.
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