Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Szarvas, Szabadság u. 25-27.

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. december 11-i
ülésén.

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző

Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gombár Györgyné és Hetényi István képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 9 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a napirendi
pontok kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a napirendi pontok kiegészítését.
Az írásban kiadott napirendi pontok az alábbi előterjesztésekkel egészülnek ki:
- 4. sz. előterjesztés: Ajándékutalmány juttatás 2008. évben
- 5. sz. előterjesztés: Kötvénykibocsátás dokumentumai
Kiszely Mihály alpolgármester: A kiegészített napirendi pontokat szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadták.
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1.) Nyertes Uniós pályázatokhoz kiegészítő saját forrás (EU Önerő Alap) igénylése
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési munkák megrendelése
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3.) A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetője munkaszerződésének módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4.) Ajándékutalvány juttatás 2008. évben.
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5.) Kötvénykibocsátás dokumentumai
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6.) Bejelentések
Kiszely Mihály alpolgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt felkéri Hetényi István
képviselőt adjon tájékoztatást a vízi színpaddal kapcsolatban a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság üléséről.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a
víziszínpad terveit. A tervet két menetben tárgyalta és módosításokkal elfogadta. Kéri a
képviselőket tekintsék át a terveket.
Kiszely Mihály alpolgármester: Megkérdezi a képviselőket van-e kérdése, véleménye
valakinek a színpaddal kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, vélemény nem hangzott el.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: Nyertes Uniós pályázatokhoz kiegészítő saját forrás (EU Önerő Alap)
igénylése
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium minden évben meghirdette az EU Önerő Alap pályázatot melynek alapjául az
ÖTM rendelet szolgált. Idén is fennállt ez a lehetőség az önkormányzatok számára.
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pályázatokon elnyert önerő biztosítása, kiegészítése. Az önkormányzati miniszterdecember 4én új rendeletet hozott, melynek értelmében december 12-ig 6 új támogatási cél
vonatkozásában lehet pályázatot benyújtani melyből 2 cél érinti Szarvas Városát.
Az egyik a Települési szilárd hulladéklerakókat érintő rekultivációs programok, melynek
gesztora Kondoros. Tájékoztatásuk szerint támogatási kérelmet kívánnak benyújtani.
Másik cél az alapfokú oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztésére elnyert uniós
pályázatok. Az egyik a Fő téri iskola felújítása, bővítése, a másik az óvodák pályázata
melyben a Dózsa Gy. utcai óvoda felújítása és bővítése valamint a Kossuth u. 66. sz. alatt új
óvoda építése szerepel. A szükséges önerőből 50%-ot lehetne most igényelni, ami a Fő téri
iskola esetében 27 mFt, az óvodáknál közel 10 mFt. Javasolja a pályázat benyújtását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatta az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
615/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A
szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastrukturájának fejlesztése” c. nyertes
Európai Uniós pályázatának megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium
EU Önerő Alapjából származó támogatás elnyerése érdekében támogatási
kérelmet nyújt be.
Pályázó megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata
Önerő biztosításáról szóló KT határozat száma: 34/2008. (I.24.)
Tervezett fejlesztés pontos megnevezése:
Szarvas, Fő Téri Általános Iskola infrastrukturális fejlesztése
Tervezett fejlesztés összköltsége: 551.512.977,- Ft
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2009
Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
EU támogatási ígérvény (90%):
496.306.528,- Ft
2009
önkormányzati saját forrás (10%):
55.206.449,- Ft, ebből
2009
ÖM-től igényelt saját forrás kiegészítés:
27.603.225,- Ft
2009
Források biztosításának vállalt módja:
önkormányzat adott évi költségvetésének terhére, saját forrásból
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az EU Önerő Alap támogatási
kérelem benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2008. december 12.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző

-4Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
616/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Közoktatási intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” c. nyertes
Európai Uniós pályázatának megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium
EU Önerő Alapjából származó támogatás elnyerése érdekében támogatási
kérelmet nyújt be.
Pályázó megnevezése: Szarvas Város Önkormányzata
Önerő biztosításáról szóló KT határozat száma: 35/2008. (I.24.)
Tervezett fejlesztés pontos megnevezése:
Szarvas, Dózsa Gy. úti óvoda infrastrukturális fejlesztése
Szarvas, Kossuth u. 66. sz. alatt új óvoda építése
Tervezett fejlesztés összköltsége: 219.488.642,- Ft
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése: 2009
Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
EU támogatási ígérvény (90%):
197.517.829,- Ft
2009
önkormányzati saját forrás (10%): 21.970.813,- Ft, ebből
2009
ÖM-től igényelt saját forrás kiegészítés: 10.985.407,- Ft
2009
Források biztosításának vállalt módja:
önkormányzat adott évi költségvetésének terhére, saját forrásból
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az EU Önerő Alap támogatási
kérelem benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
2008. december 12.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
KiszelyMihály alpolgármester: Javasolja a 2.) sz. napirendi pont megtárgyalását.
2.) sz. napirendi pont:

Pályázatokhoz kapcsolódó tervezési munkák megrendelése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyzú

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: Az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Fő téri
Általános Iskola, a Dózsa Gy. úti óvoda felújítására, bővítésére, a Kossuth u. 66. sz. alatti új
óvoda építésére, továbbá a turisztikai pályázat részeként a gyalogos fahíd kialakítására
vonatkozóan. A beruházások megvalósításához szükséges tervezési munkák illetve a
közbeszerzési eljárások lefolytatásának eredményeként az engedélyes szintű tervek
elkészültek. A pályázatok sikeresek voltak, ezért szükséges továbblépni a kiviteli szintű
tervek elkészítésében. A gyalogos híd és móló vonatkozásában pedig építési engedélyezési
szintű tervek megrendelése szükséges. A tervezőket szerzői jogvédelem illeti meg a
tervdokumentációk felett. Ez azt jelenti, hogy a tervező kizárólagos joga, hogy a tervét
átdolgozza, illetve, hogy erre másnak engedélyt adjon. Erről a jogáról a tervező nem mondott
le, így az engedélyes tervek továbbtervezésére, kiviteli szintű tervek elkészítése kizárólagos
jogának gyakorlására egyedül ő jogosult. Az árajánlatok és az egybeszámítási kötelezettség
össszevetése alapján a tervezési munkák becsült értéke az egyszerű közbeszerzési eljárás
értékhatárát éri el. A tervezőnek a fent említett továbbtervezésre vonatkozó kizárólagos jogát
a Közbeszerzési törvény is elismeri, és ebben az esetben felmentést ad a közbeszerzés
lefolytatása alól. Akkor lenne szükség közbeszerzési eljárásra ha a nemzeti értékhatárt
meghaladná. Ebben az esetben tárgyalni lehetne az árról.
Babák Mihály polgármester: Nagyon nem jó a törvény, így nincs megméretve a piacon. Így
kényszerhelyzet van. Ez történt a belvíz beruházás esetében is. Rengeteg hiba származik
abból, ha kezdetekkor valami kimarad. Minden tervező munkánál le kell mondatni a tervezőt
a szerzői jogról. Nem köteles lemondani, de meg kell próbálni. Nem tartható ez az állapot.
Kozák Imréné képviselő: Honnan tudjuk, hogy jó-e ez az ár?
Kiszely Mihály alpolgármester: Kényszerhelyzetben vagyunk. Vagy az első pillanatban le
kell mondatni a tervezőt a jogáról vagy rögtön számszerűsíteni kell jogait. Így ismert lesz,
hogy mivel kell számolni.
Babák Mihály polgármester: Vannak a tervezésnek országos szabályai, de azok olyan
magasak, hogy nem lehet megfizetni. A kamarai tervezési díjak nagyon magasak, csak a jó
ízlés szab határt, hogy mennyiért végzik el a munkát.
Kiszely Mihály alpolgármester: A kamarák szívesen hoznak kartell jellegű törvényeket saját
maguk védelmében. Ezek viszont a piacra nézve nem kötelezőek.
Babák Mihály polgármester: Javasolja, döntsön a képviselő-testület arról, hogy minden
tervajánlat kérésekor ki kell kötni a felhívásban, hogy a tervező a szerzői jogról lemond.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-6617/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
jövőben a tervezési ajánlatok megkérésekor a tervezőt fel kell kérni arra, hogy
engedélyezze az általa készített terv önkormányzat által történő teljes körű
szabad felhasználását.
A tervezővel kötött szerződésben rögzíteni kell a szerzői jog megváltásának
feltételeit.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: A tervet nem lehet 3 millió forintért elkészíttetni. A
konkrét esetet nézve korrekt ajánlatnak tűnik.
Babák Mihály polgármester: Akkor lehet véleményt mondani ha a piacon megméretésre
kerül. Javasolja döntsön a képviselő-testület arról, hogy legyen közbenső tervbírálat, azt
követően végleges tervbírálat és építési engedély előtt a szakbizottságok tegyék mellé a
véleményüket. A munkáért nemcsak a hivatali dolgozók felelnek hanem a képviselő-testület
is. A beruházásoknál minden apró részlet fontos lehet amit a tervekbe bele kell tenni.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
618/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy az
engedélyezésre benyújtott tervdokumentációk esetében közbenső tervbírálatot
kell tartani.
Az építési engedély kiadása előtt a terveket valamennyi érintett szakbizottság
véleményezni köteles.
Értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-7619/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „A
szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” (DAOP4.2.1/2F) című pályázathoz kapcsolódó Fő Téri Általános Iskola bővítésére,
felújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésével megbízza a
Szarvas-Városterv Kft.-t (5540 Szarvas, Sirály u. 3. sz.) az árajánlatában szereplő
nettó 12.537.118,- Ft + áfa, összesen bruttó 15.044.541,- Ft vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
tervezési szerződés aláírása 2008. december 19.
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 – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
620/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” (DAOP4.2.1/2F) című pályázathoz kapcsolódó Szarvas, Dózsa György u. 24. sz. alatti
óvoda bővítésére, felújítására vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésével
megbízza a Szarvas-Városterv Kft.-t (5540 Szarvas, Sirály u. 3. sz.) az
árajánlatában szereplő nettó 3.353.887,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 4.024.664,- Ft
vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
tervezési szerződés aláírása 2008. december 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
621/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” (DAOP4.2.1/2F) című pályázathoz kapcsolódó Szarvas, Kossuth u. 66. sz. alatt új óvoda

-8építésére vonatkozó kiviteli tervdokumentáció elkészítésével megbízza a
Novodomszki és Társa Bt.-t (5600 Békéscsaba, Telep u. 15/2. sz.) az
árajánlatában szereplő nettó 3.000.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 3.600.000,- Ft
vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
tervezési szerződés aláírása 2008. december 19.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
622/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Gyalogtúra útvonalak kialakítása Szarvason” (DAOP-2.1.1./E) turisztikai
pályázatban szereplő gyalogos fahíd és móló kialakítására vonatkozó építési
engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésével megbízza a SzarvasVárosterv Kft.-t (5540 Szarvas, Sirály u. 3. sz.) az árajánlatában szereplő nettó
7.500.000,- Ft + ÁFA, összesen bruttó 9.000.000,- Ft vállalási díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerző dés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
tervezési szerződés aláírása 2008. december 19.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) sz. napirendi pont:

A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetője munkaszerződésének
módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Fürdővezetőként határozatlan időre, a megbízási jogviszony végéig
pedig megbízási jogviszony kerülne megkötésre. Nincs bebetonozva ügyvezetőként.
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kapja, mert csökkent a teljesítménye, tehát nem tud teljes értékű teljesítményt produkálni. A
kiesett teljesítményt ismeri el az állam.
Az 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
623/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Demeter László (an.:
Mikolay Edit) 5540 Szarvas, Bolza sétány 1. sz. alatti lakossal a Szarvasi GyógyTermál Kft. fürdővezetői feladatainak ellátására 2008. december 12-től
kezdődően határozatlan időre szóló munkajogviszonyt létesít havi bruttó
280.000,- Ft (kettőszáznyolcvanezer) forint munkabér mellett, a 2005. április 22én kötött munkaszerződés közös megegyezéssel való módosításával.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a munkaszerződés
módosításának aláírására.
Határidő:
2008.december 12.
Babák Mihály polgármester
Feleleős:
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: A 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
624/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Demeter László (an.:
Mikolay Edit) 5540 Szarvas, Bolza sétány 1. sz. alatti lakossal a Szarvasi GyógyTermál Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására 2008. december 12-től 2010
láprilis 30-ig terjedő időszakra megbízási szerződést köt bruttó 20.000 (Húszezer)
forint havi megbízási díj mellett.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási
szerződés aláírására.
Határidő:
2008. december 12.
Felelős:a
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: A 3.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 10 625/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti határozatokat is
figyelembe véve fenntartja a 350/2008.(VI.19.) sz. határozatát, amely az
alkalmazás körében bekövetkezett változásoktól függetlenül feljogosítja Dr.
Demeter Lászlót a 2008. évi mérleg szerinti prémiumra.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Ajándékutalvány juttatás 2008. évben
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: Az önkormányzat területén legalább 1 havi juttatás
kifizethető lenne azoknak a dolgozóknak akiknek csak adható a juttatás. Étkezési utalvány
formájában kerülne kiadásra, mivel az ajándékutalvány beszerzése nehézkes. Technikailag
egyszerűbb lenne az étkezési utalvány.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő módosított határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
626/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
megismerve a 2008. szeptember 30-ig terjedő időszak beszámolóját, az
önkormányzat intézményeinél 2008. évben egyhavi étkezési utalvány kifizetését
engedélyezi. A kifizetésre kerülő utalványok összege az önkormányzati
megtakarításokból átcsoportosítással megvalósítható.
Utasítja a jegyzőt, hogy a legközelebbi rendeletmódosítás során a szükséges
átcsoportosításokat vezesse át.
Határidő:
2009. február 28.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Intézményvezetők
Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető
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Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Kötvénykibocsátás dokumentumai
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A Kereskedelmi és Hitelbank szerződés szerint teljesítette a
dokumentum elkészítését. Folyamatban vannak még mindig az egyeztetések. A bank belga
tulajdonosai a mai nap folyamán döntenek még az egyedi ütemezés és a svájci frank
kérdésében. Vagy beleteszik a kötvényokiratba és elfogadja a belga tulajdonos, vagy ezzel
egyenértékű banki nyilatkozat születik a svájci frank átválthatóságáról. Amennyiben ezt nem
fogadja el a belga tulajdonos, úgy nem javasolja az aláírást.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
627/2008.(XII.11.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte a
kötvénykibocsátáshoz szükséges dokumentumokat. Tartalmukat elfogadja azzal
a kitétellel, hogy a dokumentumoknak tartalmazniuk kell a visszafizetés egyedi
ütemezését, illetve a CHF-re történő konvertálási lehetőséget, vagy az azzal
egyenértékű K H által a kötvény jegyzésekor kiállított nyilatkozatot és egyben
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a dokumentumok aláírására.
Határidő:
2008. december 11.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola pü-gazd. oszt.vez.
Egyéb bejelentések:
Babák Mihály polgármester: Az adó tekintetében valamilyen engedményt kellene adni a
kisvállalkozásoknak. Kéri ennek kidolgozását. Ez most egy évre vonatkozna.
Jambrik Ramola osztályvezető: Lehet, hogy nagyobbak is bekerülnek ebbe a körbe.
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Ebből kb. 1000 főt érintene a kedvezmény.
Babák Mihály polgármester: A szennyvíz és ivóvíz díj tekintetében nem tudni, hogy milyen
árat kell alkalmazni. Amit a Vízművek Zrt. megküldött ismét nem átlátható – semmi nem
változott. Az igazgatósági tag sem tud eligazodni. A város kért alapdíjas és alapdíj nélküli
árat. Aki alig fogyaszt annak nagyon rossz az alapdíjas ár. Ezt a közgyűlés leszavazta. Fizetni
és szolgáltatni kell, probléma nincs, de az árat nem lehet így megállapítani.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A 2009. évi ajánlott vízdíj 175,16,-Ft, a szennyvíz pedig
274,-Ft. Ez összesen 449,-Ft amiben nincs benne a bérleti díj. A várost érintő víz- és
szennyvíz díj összesen 469,18,-Ft+ÁFA ami 563,-Ft/m3. Aki aláírta a szerződést annak
514,22,-Ft, tehát 50,-Ft a különbség. A 2007. évet veszik bázisként de korrigáltan. Nem tudni,
hogy mennyivel korrigálták. 500,-Ft körüli árral kell számolni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az 560,-Ft nagyságrendileg megfelel az országos átlagnak.
Más kérdés, hogy az önköltség mennyi lenne.
Jambrik Ramola osztályezető: A Vízművek Zrt-től a bérleti díjat megkapta a város pénzben.
Érkezett három számla ami mögött nincs semmi. Nem tudni, hogy mit, mikor, mennyiért
csináltak. Nincs megrendelő, költségvetés sem a számlák mögött ezért visszaküldésre
kerültek.
Kiszely Mihály alpolgármester: Visszatérve a tervbírálatokkal kapcsolatos két közbenső
döntésre: Korábban a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elnökeként javasolta ilyen irányú
döntés meghozatalát. Akkor a bizottság tagja volt Bődi János vállalkozó aki ezt nem
támogatta.
Babák Mihály polgármester: A könyvtár és a két intézmény integrációjával kapcsolatban
törvényességi észrevétel érkezett. A törvény nem írja elő kötelezően, hogy önállóan kell
működtetni a könyvtárat. A minisztérium ragaszkodik a törvényességi óváshoz. Meg kell
vizsgálni a gazdasági hatást és maradni kellene a korábbi döntésnél. Az Önkormányzati
törvény, a Közművelődési törvény és az Oktatási törvény nincs szinkronban. Mivel az
oktatási intézményeket is érintette, ezért kellett szünidőben megcsinálni.
Dr. Melis János jegyző: A Közigazgatási Hivatal jó indulattal közelíti meg ezt a kérdést.
Babák Mihály polgármester: A belvíz beruházással kapcsolatos szerződés eddig nem került
aláírásra, mert a Döntőbizottság esetleges értesítésére várt, de eddig nem érkezett.
A szeméttelepnél nem volt jó az üzemeltető kiválasztása. Korábban is az volt a szándék, hogy
közös, saját cég kerül létrehozásra. A Remondissal több vita volt, most perre került sor.
Uhljár Zita beperelte a kistérséget és megítélt számára a bíróság első fokon 4 millió forintot.
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Kiszely Mihály alpolgármester: A munkajogi pereknél a megyében szinte automatikusan a
dolgozónak adnak igazat. Utána a legfelsőbb fórumon születik meg az igazság. Nincs
meggyőződve arról, hogy Uhljár Zitának igaza van.
Babák Mihály polgármester: A felsőoktatással kapcsolatban: Nem tudni, hogy milyen
formában, hogyan fog működni a volt Tessedik Sámuel Főiskola intézmény. Csak a törléséről
döntött a parlament, nem egyesülésről, beolvadásról. Ez nagy baj.
Gombár Györgyné képviselő: Ha megszűntették, mi történik a vagyonával?
Kozák Imréné képviselő: Egyetemi kar lesz.
Babák Mihály polgármester: Most önálló főiskolaként megszűnt. A törvényjavaslatban
nincs benne, hogy egyetemi kar lesz.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
Babák Mihály sk.
polgármester

Dr. Melis János sk
jegyző

Hitelesítők:
Gombár Györgyné sk
képviselő
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