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rendkívüli ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Balczó Sándor projektfelelős
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató

Kiszely Mihály alpolgármester: Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 9 képviselő van jelen. Távolmaradását jelezte Dernovics László,
Földesi Zoltán, Lohr Gyula, Giricz Katalin és Galambos Imre képviselő.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Hetényi István és Dr. Molnár Mihály 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 Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pont kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pont az alábbi előterjesztésekkel
egészül ki:
1.) sz. bejelentés: Pályázat benyújtása a szarvasi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére
2.) sz. bejelentés: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. kérelme pályázat benyújtásához
Kiszely Mihály alpolgármester: Az írásban kiadott napirendi pontot az elhangzott
kiegészítéssel szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontot 9 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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1.) „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” kiemelt projekt konzorciumi együttműködési
megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2.) Bejelentések
- Pályázat benyújtása a szarvasi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére
- Szarvasi Gyógy-Termál Kft. kérelme pályázat benyújtásához
Babák Mihály polgármester megérkezik az ülésterembe, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: „Belvízrendezés az élhetőbb településekért” kiemelt
konzorciumi együttműködési megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

projekt

Babák Mihály polgármester: Felkéri Balczó Sándor projektmenedzsert a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Balczó Sándor projektmenedzser: A megyei belvíz projekt Konzorciumi Együttműködési
Megállapodás átdolgozásra került. A testületi döntésben szerepeltetni kell az önerő pontos
összegét mely 51.636.964,-Ft. A határozati javaslat pontosítása szükséges. Besenczy Zoltán
alpolgármester írja alá a megállapodást, ezért a határozati javaslatban is személyét kell
felhatalmazni.
Babák Mihály polgármester: Most 51 millió forintról dönt a testület. Ha ismét változik
akkor újabb döntést kell hozni. Korábban 65 mFt-ról döntött a testület amibe belefér az 51
mFt. Meg kell próbálni rendezni ezt, rugalmasabban kell kezelni. A 65 mFt több mint az 51
mFt. Alkalmazkodni kell mert fontos a beruházás, de ez már sok.
Dr. Melis János jegyző: A konzorciumi megállapodásban van-e még valami pontosítás?
Balczó Sándor projektmenedzser: Nincs más változás
Babák Mihály polgármester: Nem javasolja a korábbi döntés visszavonását. A
kistelepüléseknek nincs meg a pénzük. Azért csökkentik az összeget mert nagy bajban
vannak. A munkát már egy éve meg kellett volna kezdeni.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-3100/2009.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 16 Békés
Megyei település által megvalósítandó „Belvízrendezés az élhetőbb településekért
DAOP-5.2.1/D-2008-0002” című kiemelt projekt megvalósítására irányuló új
Konzorciumi Együttműködési megállapodás, valamint a közreműködő szervezet
által rendelkezésre bocsátott Támogatási Szerződés tartalmát megismerte, azokat
elfogadja. A Képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a Konzorciumi
Együttműködési Megállapodás aláírására és a Konzorcium vezetőjét a
Támogatási Szerződés aláírására.
A Képviselő-testület a projekt megvalósításához szükséges 15%-os mértékű
51.636.964,-Ft összegű saját erő összegét a 2009., 2010., 2011., és 2012. évi
költségvetéseiben biztosítja.
Azonnal
Határidő:
Felelős:
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Pályázat benyújtása a szarvasi bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A kistérségi fenntartású szociális és
gyermekjóléti intézmény vezetője jelezte a kistérségi iroda vezetőjének, hogy az
Önkormányzati Minisztérium 8/2009. rendelete alapján lehetőség nyílik a Szarvas, Kossuth út
19. szám alatti bölcsőde infrastrukturális fejlesztésére. A pályázat benyújtására az intézmény
fenntartója jogosult. Az önkormányzatnak kell megfinanszírozni a pályázat teljes önerejét
mivel ez csak a szarvasi bölcsődét érinti. A konyha felújítását illetve eszközbeszerzést
tartalmaz a pályázat. 20 mFt-ra lehet pályázni melyhez 5 mFt önrész szükséges.
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Elhasználódott, rendbe kell tenni. Ezt követné a foglalkoztató
szobák, vizes helyiségek felújítása.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-4101/2009.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körös-szögi
Kistérség Többcélú Társulása, mint fenntartó által a 8/2009.(II.26.) ÖM rendelet
alapján benyújtandó „Szarvas, Kossuth L. út 19. szám alatti bölcsőde
infrastrukturális fejlesztése” pályázatához szükséges önrészt (20%) 5.000.000,-Ftot a 2009. évi költségvetésében fejlesztési tartalék terhére biztosítja.
Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a
támogatásból megvalósuló beruházást 5 évig az eredeti rendeltetésének
megfelelően hasznosítja, a feladatellátási helyet 5 évig nem szünteti meg és nem
adja át az intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gyógy-Termál Kft. kérelme pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezető igazgatót az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Lehetőség nyílt pályázat benyújtására. Egy
konzorcium alakulna melynek vezetője a Galliccop Zrt. lenne. A Gyógy-Termál Kft. két
témában pályázna, egyik a szennyezőanyag csökkentési ütemtervnek megfelelő költség
csökkentése. Ennek kísérletei már megkezdődnek, három év múlva kell bizonyítani, hogy
határérték alá sikerült csökkenteni. 20% önerő mellé lehet 80% támogatást szerezni. Ennek
forrása lehet a 2009. évi üzleti tervben szennyezőanyag csökkentésre elkülönített 2 mFt .A
tárgyalások eredményeként szóbeli értesítés érkezett arról, hogy felére csökkentették a 2007.
évi szennyvízbírságot.
Babák Mihály polgármester: Ki pályázik itt?
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A Gallicoop Zrt. lesz a pályázó. A többi cég pedig
mellé áll. A HAKI fogja biztosítani a kutatást.
Babák Mihály polgármester: Mennyibe kerül ez?
Dr. Demeter László képviselő: 35 mFt-ot szeretne a Kft. ezen nyerni amihez 7 millió forint
önerő szükséges.
Babák Mihály polgármester: Ha beállunk a Gallicoop Zrt. és a HAKI mellé akkor miért
pályázunk?
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cégnek készíti el a vizes-élőhelyes vizsgálatot ami így olcsóbb is.
Babák Mihály polgármester: Nem kell kutatni, ha kell majd megvásárolják a licencet.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A szennyező-anyag csökkentési ütemtervet
elfogadta a hatóság. Ezt végig kell csinálni. Ha nem sikerül pályázaton pénzt nyerni rá akkor
saját forrásból kell fedezni. Ezért lenne jó nyerni a pályázaton .
Babák Mihály polgármester: Túlságosan mixturált amikor van egy potenciális fogyasztó
akinek gondja van, a HAKI kutat, a Kft. pedig beszáll mellé és kutatgat.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Fel van sorolva, hogy ki milyen témában pályázik.
Babák Mihály polgármester: Pályázzon a HAKI eredményfelelősséggel. Mennyit lehet
nyerni az engedménnyel?
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A HAKI a Kft. érdekében csinálja a kutatást.
Babák Mihály polgármester: Nincs olyan, hogy „a mi érdekünkben kutatnak” Vagy
megbízunk valakit vagy nem.
Mennyi az a szennyvízbírság ami a 3 év alatt megmentődik?
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Csökkentés nélkül az idén 25 millió forint lett
volna a bírság. A 2007. évi bírság 12,5 millió forint lenne. Ezt engedték le a felkére, ami 7-7,5
mFt. A 2008. évi nem ismert.
Babák Mihály polgármester: A mai ismeretek szerint mennyit lehet megspórolni azzal,
hogy engedményt adtak?
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A 25 mFt 3%-át kell megfizetni.
Babák Mihály polgármester: Három év alatt 3x20 mFt-ot lehetne megspórolni. Ki készíti a
pályázatot?
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Egy gyulai cég készíti. A konzorcium pályázik, de
azon belül jól elkülönült saját témája van a Kft-nek.
Babák Mihály polgármester: Konzorciumban pályázik több szarvasi cég amihez önerő
biztosítása szükséges.
A megállapodást a képviselő-testületnek meg kell tárgyalnia.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

-6102/2009.(III.03.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. elképzelését arra vonatkozóan, hogy konzorciumi
tagként részt vegyen a Nemzeti Technológiai Program pályázati kiírásán, annak
érdekében, hogy az elfogadott szennyezőanyag-csökkentési ütemterv költségeire
és a szarvasi gyógyvizet vizsgáló kutatás-fejlesztési program költségeire fedezetet
nyerjen.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. március 17.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Kiszely Mihály alpolgármester: Korábban több alkalommal említést tett egy csökkentett
munkaképességű személyeket foglalkoztató „háziipari szövetkezet” létrehozásáról. Eddig
ennek nem volt pályázati és jogszabályi háttere. Készült egy anyag melyet társadalmi vitára
kell bocsátani. Nem tudni, hogy ez az itt megfogalmazódott ötletet tartalmazza vagy mást.
Babák Mihály polgármester: Készül a foglalkoztatási terv mely szerint április 1-től
mindenkit dolgoztat az önkormányzat. Pályázik a város ennek menedzselésére is.
A Parlament jóváhagyta a szeptember 30-át követően munkanélkülivé vált lakáshitellel
rendelkező személyek támogatását.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az Arany János utca lakói helyszíni bejárásra hívták.
Kétségtelen, hogy lehetetlen körülmények vannak a Arany János utcai közlekedésben. Az út
járhatatlan a földutas szakaszon. A KOMÉP Kft.-t meg kell bízni földútjavítással a
legalacsonyabb költségek mellett.
Babák Mihály polgármester: A helyi rendelet szerint a földút karbantartása az
állampolgárok dolga.
Kiszely Mihály alpolgármester: Csinálják, de nem elég hatékony.
Lázár Zsolt képviselő: Szarvas Város elnyerte a Szélrózsa találkozó megrendezését. A
rendezvény megszervezéséről egy erre alakult stáb gondoskodik.
Babák Mihály polgármester: A Nemzeti Vágtán való részvétel lehetőségét átgondolásra
javasolja. Nem fontos befizetni a 2 mFt+ÁFA összeget, hanem részösszeggel is lehet nevezni
valamelyik bankkal, testvérvárossal kiegészülve.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Valóban a nemzeti összetartozást jelképezi a rendezvény.
Tegnap este a „Kék fény” című műsorban a „csicskákról” volt szó. Egy településen
felgöngyölítették ezt az ügyet.
Babák Mihály polgármester: Minden „csicska” információt továbbít a Rendőrségre,
Bíróságra, Ügyészségre. Semmi nem történik. Amíg a megyei kapitány utasítást nem ad, amíg
nem foglalkozik vele az APEH addig nem lesz változás.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A mai rendőrségi értekezleten fel kellene ezt vetni.
Babák Mihály polgármester: A helyi állománynak mint mondjon? A főnökeikkel kell ezt
megbeszélni. Lehet jó a statisztika, de az idős embert kirabolják. A rendőrök elfordulnak mert
félnek.
Lázár Zsolt képviselő: A „csicska” ügyben semmi előrelépés nincs, a bűnügyekben szintén
nincs. A közlekedőket viszont állandóan magas bírsággal sújtják. Budapesten egy parkoló
matrica idejének lejárta esetén 2000,-Ft a büntetés, Szarvason pedig 30.000,-Ft-os bírságok
vannak. Ne az legyen a legfontosabb, hogy a belvárosban bírságolnak kisebb szabálytalanság
miatt. Nem ettől lesz biztonság érzete az embereknek.
Babák Mihály polgármester: Ezt nem az állománygyűlésen kell közölni. A kapitányság
vezetőjének már elmondta, hogy miközben az alig járható gyomaendrődi úton állnak, a
városban embereket rabolnak ki. A közbiztonságnak nem az a problémája ha valakinek nincs
bekötve a biztonsági öve. A televízióban is elmondták, hogy kiadják, hogy mennyi bírságot
kell beszedni.
Lázár Zsolt képviselő: A bírságból befolyt bevétel nem a városi kapitányság kasszáját
gyarapítja. A kamerák felvételeit nemcsak 3 napig kellene megőrizni.
Babák Mihály polgármester: Javasolja ismét meghívni a rendőrkapitányt egy megbeszélésre
ahol mindenki elmondhatja panaszát.
Megköszöni a részvételt, az ülést bezárja.
Kmf.
Babák Mihály sk
polgármester sk

Dr. Melis János sk.
jegyző
Hitelesítők:

Hetényi István sk
képviselő
Írásba foglalva: 2009. március 3.

Dr. Molnár Mihály sk
képviselő

