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-2Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 10 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Rejtő József és Dernovics László képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 10 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Köszönti a finnországi testvérváros Keuru delegációját. A
testvérvárosi kapcsolat 1992. óta tart. A magyar önkormányzatok finnországi testvérvárosait a
Finn-Magyar Baráti Társaság Egerbe hívta egy konferenciára ahol megvitatásra kerültek a két
ország gazdaság, önkormányzati, területfejlesztési elképzelései. Reméli, hogy ismét
emlékezetes, szép napokat töltenek a városban.
Javasolja a két testületi ülés közötti időszak fontosabb eseményeiről, tárgyalásairól szóló
tájékoztató megtárgyalását.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 10 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló
jelentés megtárgyalását.
Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a jelentést áttekintette, észrevétele
nincs.
Babák Mihály polgármester: Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a jelentéssel
kapcsolatban.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, vélemény, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentés
elfogadását szavazásra bocsátja.

-3Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
211/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirend kiegészítésének
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirend az alábbi előterjesztésekkel egészül ki:
Pótanyagban került kiadásra:
18.) sz. bejelentés: Regionális Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Társasági szerződésének módosítása;
19.) sz. bejelentés: Decentralizált pályázati kiírásra (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázatok
benyújtása;
20.) sz. bejelentés: Liget Hotel Kft. geotermikus energiával kapcsolatos kérelmei;
21.) sz. bejelentés: „Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja”
pályázat előkészítő munkái;
22.) sz. bejelentés: Montvajszki László tűzoltó alezredes, tűzoltó parancsnok nyugdíjazási
kérelme;
23.) sz. bejelentés: civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása;
5.) sz. zárt előterjesztés: A Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2008. évi mérlegének
elfogadása;
Kiosztott anyagként került kiadásra:
24.) sz. bejelentés: Egészségügy ellátási területhez történő csatlakozás támogatása;
25.) sz. bejelentés: Könyvvizsgálói szerződés módosítása;
26.) sz. bejelentés: HIV-FEST Reklámfilm Fesztivál megrendezése;
27.) sz. bejelentés: A Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása;
28.) sz. bejelentés: Békésszentandrás Önkormányzatának kérelme házi gyermekorvos
helyettesítése tárgyában;
29.) sz. bejelentés: Dél-Alföldi Operatív program „kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”című
pályázat;
30.) sz. bejelentés: Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. Rákóczi úti épületének energetikai
felújítása érdekében a tervezésre beérkezett ajánlatok megtárgyalása;
31.) sz. bejelentés: Szarvas, Szabadság u. 28. szám alatti (hrsz.: 2056/1) földrészleten álló
műemléki védettségű volt Mitrovszky-kastély belső udvarán található lapostetős épületrész Éi mellékszárnyának bontása;
6.) sz. zárt ülés: A Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok
megvásárlása
A meghívott vendégre tekintettel javasolja elsőként megtárgyalni a Szarvasi
Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről, Szarvas Város közbiztonságáról szóló
beszámolót.
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített napirendi pontokat 10 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(V.22.) számú rendelete a 32/2008.(XI.21.),
29/2007.(XI.23.) rendeletekkel módosított vásár rendezéséről és piac tartásáról szóló
32/2006.(XI.24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2009. év I. negyedéves gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. Tájékoztató a Rendőrkapitányság 2008.
közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Oltyán Sándor rendőrkapitány

évi

tevékenységéről

és

a

város

4. Beszámoló a Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. 2008. évi tevékenységéről,
közhasznúsági jelentés
Előadó: Babák Mihályné ügyvezető igazgató
5. Beszámoló a Körös-szögi Kht. 2008. évi tevékenységéről, közhasznúsági jelentés
elfogadása
Előadó: Hetényi István a Körös-szögi Kht. ügyvezető igazgatója
6. Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi Üzleti és Pénzügyi Terve, 2009. 01-04. havi
beszámolója és az átszervezésről szóló tájékoztatója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
7. A Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló
beszámoló elfogadása, valamint a 2008. évi mérlegének és 2009. évi pénzügyi
tervének jóváhagyása
Előadó: Csasztvan András elnök
8. Regionális Színház Kht. 2008. évi tevékenységéről beszámoló
Előadó: Csasztvan András ügyvezető igazgató
9. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
10. Beszámoló a városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2009. első negyedévi
gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató

-511. Beszámoló a téli közmunka program végrehajtásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
12. Tájékoztató Szarvas Város belvíz-csapadékvíz elvezető rendszerének működéséről
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
13. Bejelentések:
- A vásárok és piacok rendjéről szóló Szabályzat jóváhagyása/ellenjegyzése
- Fogorvosokkal és gyermek háziorvosokkal kötött megállapodások módosítása
- Közterület nevének megváltoztatása
- Folyószámla-hitel szerződés megszüntetése
- Készfizető kezességvállalás meghosszabbítása a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
folyószámla hiteléhez
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Alapító Okiratának
módosítása
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének munkaerőgazdálkodása 2009/2010-es tanév
- Közoktatási intézmények pedagógus-továbbképzési (beiskolázási) terve a 2009.
évre
- A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás alapító okiratának módosítása
- Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság
Társasági Szerződésének módosítása
- Szarvas Szabadság u. 32. szám alatti („Kis Árpád”) üzlethelyiség bérletének
pályázati kiírása
- Szarvas, Kossuth u. 48. és a Vasút u. 53. szám alatti építési telkek értékesítésére
vonatkozó pályázati kiírás közzététele
- „Virágos Szarvasért” pályázat
- Küldöttválasztás a Körösi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére
- Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésére vonatkozó
pályázati kiírás jóváhagyása
- Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Szarvas Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, valamint a Szarvasi Általános
Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
- Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. Társasági szerződésének módosítása
- Regionális Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Társasági
szerződésének módosítása
- Decentralizált pályázati kiírásra (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázatok benyújtása;
- Liget Hotel Kft. geotermikus energiával kapcsolatos kérelmei;
- „Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja” pályázat
előkészítő munkái;
- Montvajszki László tűzoltó alezredes, tűzoltó parancsnok nyugdíjazási kérelme;
- Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása;
- Egészségügy ellátási területhez történő csatlakozás támogatása;
- Könyvvizsgálói szerződés módosítása;
- HIV-FEST Reklámfilm Fesztivál megrendezése;
- A Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása;
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Békésszentandrás Önkormányzatának kérelme házi gyermekorvos helyettesítése
tárgyában;
Dél-Alföldi Operatív program „kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”című
pályázat;
Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. Rákóczi úti épületének energetikai felújítása
érdekében a tervezésre beérkezett ajánlatok megtárgyalása;
Szarvas, Szabadság u. 28. szám alatti (hrsz.: 2056/1) földrészleten álló műemléki
védettségű volt Mitrovszky-kastély belső udvarán található lapostetős épületrész
É-i mellékszárnyának bontása;

Hodálik Pál és Hetényi István képviselők megérkeznek az ülésterembe 12 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről,
Szarvas város közbiztonságáról szóló beszámoló megtárgyalását.
Felkéri Oltyán Sándor városi rendőrkapitányt a napirendi pont szóbeli kiegészítőjének
ismertetésére.
Dernovics László képviselő megérkezik az ülésterembe, Babák Mihály polgármester
távozik, 12 képviselő van jelen.
Oltyán Sándor városi rendőrkapitány: Az elmúlt évben legnagyobb problémaként
jelentkezett a létszámhelyzet amire intézkedési terv került kidolgozásra a főkapitány
utasításának megfelelően. Az elmúlt év során 11 fő távozott az állományból, így az idei évet
ismét 70 fővel kezdte a kapitányság. A feszes szolgálat ellátáshoz már hozzászokott a
kapitányság. Az idei évben újabb 4 fővel nő az állomány. Jelen pillanatban nincs olyan
kolléga aki nyugdíjba készül. Az óraszámból és a közterületre vezényelt létszámból is látható
a minimális emelkedés. Év közben a váltás átfedéssel történt. Az orosházi bevetési szolgálat
285 alkalommal 1144 fővel, 13.728 órában segítette a munkát. Ez azt jelenti, hogy az év
kétharmadában jelentős segítséget kapott a kapitányság. A feladatok jellegéből adódóan 80%ban önállóan látnak el szolgálatot 3-5 fős csoportokban 20%-ban pedig közös szolgálat
ellátásra került sor. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor azonnal a szolgálat rendelkezésére
állnak. Bűnügyi fertőzöttség tekintetében elmondható, hogy az ismertté vált bűncselekmények
száma tovább csökkent. A csökkenő bűncselekmény számon belül csökkentek a közlekedési,
közrend elleni, vagyon elleni bűncselekmények. A vagyon elleni bűncselekményen belül a
lopások 20%-al. A gazdasági bűncselekmények stagnáltak, nőtt a betöréses lopások száma,
ezen belül a lakásbetörések 15%-ról 19 %-ra emelkedtek. Az elmúlt évben elfogásra került
egy betörő csoport mely 5 megyében, köztük Szarvason is 57 rendbeli betöréses lopás
sorozatot követett el. A felderítési mutató meghaladta az 51 %-ot, a nyomozás
eredményessége pedig az 59%-ot. A 2007. évi betöréses lopás felderítési mutató 9,9 % volt,
az elmúlt évben 43,3 % ami jelentős eredménynek mondható. Kiemelt figyelmet fordított a
kapitányság a bűnmegelőzésre, a vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére, családon
belüli erőszak kapcsán jelentkező feladatok ellátására, illetve az áldozatvédelemre. A
közbiztonsági feladatokra jellemző volt, hogy polgárőrökkel, mezőőrökkel, közterületfelügyelővel közösen kerültek ellátásra. Nagy segítség, hogy a rendezvények biztosítását már
harmadik éve a polgárőrség végzi, a rendőrség rendfenntartó járőröket biztosít. A helyszíni
bírságolás, a szabálysértési feljelentések száma csökkent. Nőtt a közbiztonsági állomány
bűncselekmények miatt tett feljelentéseinek száma. Az alkohol szondás ellenőrzések
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azt jelzi, hogy ezt a tevékenységet fokozottan kell folytatni. A közlekedési balesetek száma is
csökkent az elmúlt évben. A halálos balesetek száma nem változott az elmúlt időszakhoz
viszonyítva. A súlyos sérüléses balesetek 23 %-al, a könnyű sérüléses balesetek pedig 14 %-al
csökkentek. Az ittas részarány mintegy 3%-al növekedett. A relatív szám ugyan annyi,
viszont a balesetek számának csökkenése következtében az ittas részarány értelemszerűen
nőtt. Az elmúlt évben a főkapitányság ismét elrendelte a lakosság szubjektív
biztonságérzetének mérését. A közvélemény kutatás olyan eredményt hozott, hogy az
elégedettség 64% fölötti ami meghaladja a megyei átlagot. Az összetett szubjektív biztonság
érzet pedig a 73 %-ot haladja meg ami szintén a megyei átlag fölötti. A mérést Szarvason
olyan kollégák végezték akik „egy napos” rendőrök voltak, nem a városban élnek.
Mechanikusan végrehajtották a kiadott feladatot. Így a gyanúja sem merülhet fel annak, hogy
az eredményt befolyásolni tudják. A közel 22 ezer rendőri intézkedés mellett 10 esetben tettek
a lakosok panaszt, 1 esetben bizonyult a panasz megalapozottnak a rendőri intézkedés ellen.
Megköszöni a képviselő-testület, a polgárőrség a lakosság segítségét. Külön köszöni az
önkormányzatnak, hogy odafigyelt a pályázatokra mellyel 18 kamerás térfigyelő rendszert
sikerült kialakítani a városban. A kamerák figyelése a kapitányságon történik. Az elmúlt
évben az önkormányzat különböző technikai eszközökkel is segítette a kapitányság munkáját.
Az ORFK utasítására a régi közbiztonsági egyeztető fórum megújításra került. A kistérségi
társulás ülésein jelen van a rendőrkapitányság így tájékoztatni tudják a települések képviselőit
illetve a lakosságot. Kéri, hogy időben jelezzék a problémákat mert az éves beszámolók
késeiek arra, hogy a panaszok időben orvoslásra kerüljenek. A közbiztonság közös feladat,
együtt lehet hatékonyan fellépni a rend érdekében.
Dr. Bagi László, Lázár Zsolt képviselők megérkeznek az ülésterembe, 14 képviselő van
jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság, a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a tájékoztatót amely
rendkívül látványos, átfogó, többségében jó statisztikai mutatókat tartalmaz. Nyilvánvaló,
hogy vannak olyan területek ahol további javulásra van szükség. A bizottság elsősorban a
betörések számát, a felderítési mutatókat emelte ki az anyagból. A bizottság elégedetten
nyilatkozott a rendőrség tevékenységéről. Vannak aggasztó gondok is – így az évek óta
húzódó akkut létszámhiány. Jelenleg is közel 30%-a hiányzik az állománynak. Ez azért gond,
mert elsősorban a közterületekről vonja el a rendőri erőket. Nyilvánvaló, hogy a lakosság
relatív biztonság érzetét az tudja emelni ha látják a rendőröket járőrözni. Ez egyrészt
gondként jelentkezik, másrészt viszont dicséret illeti a kapitányságot, mivel a lecsökkent
létszám ellenére is megfelelően látták el munkájukat. A bizottság elfogadásra javasolja a
tájékoztatót.
Dankó Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén a kapitány úr nem
tudott résztvenni, így a bizottság előadó hiányában levette napirendről a beszámolót.
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napirendről a tájékoztatót.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság meghallgatta a tájékoztatást és egyhangúlag
elfogadásra javasolta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta a beszámolót. A
bizottság elsősorban az oktatás, az ifjúsági korosztály tekintetében vizsgálta a beszámolót. Az
év folyamán több alkalommal találkozott a bizottság a kapitányság vezetésével. A megyei
főkapitányság képviselőinek jelenlétében korábban háttér munkamegbeszélésre került sor
mely segítette a közoktatási intézményekben a megelőző munkát, a prevenciót. Azokra a
gondokra is ráirányította a figyelmet amelyeket iskolai erőszak és egyéb események kapcsán
tapasztalnak az intézmények. Szóba kerültek a magánemberként, képviselőként, bizottsági
tagként szerzett élmények is. A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság előadó hiányában levette napirendről a
beszámolót.
Dernovics László képviselő: A rendőrség polgárőrséggel való kapcsolata jónak mondható.
Voltak időszakok amikor súrlódások voltak. A megyei kapitányságtól gépkocsit kapott a
polgárőrség ami javítja a munka színvonalát. A polgárőrség is létszámgonddal küzd, a tagok
kiöregszenek. A polgárőrök nevében köszönetét fejezi ki a rendőri vezetőknek.
Gombár Györgyné képviselő: Az intézmények és a képviselők is nagyon örülnek a DADA
program működésének. Minden reggel „kis rendőrök” segítik az átkelést. A kamerák is segítik
a rendőrök munkáját. Nagyon sok fiatal jár éjszaka a szórakozóhelyekre ittasan. Sajnos több
13 éves korú is ott van. Elsősorban a szülőknek kellene tudni, hogy a gyerekeket nem lehet
elengedni. Ezúton kéri a rendőrséget, hogy figyeljenek oda erre a feladatra.
Földesi Zoltán képviselő: Megköszöni a korrekt, színvonalas anyagot. Amennyiben
lehetőség van rá, a helyi médiákban kivonatos formában meg kell jelentetni. A közbiztonság,
az utak rendje össztársadalmi feladat. Magyarországnak van egy 45 ezres létszámú hivatásos
rendőrsége akik azt a feladatot kapták, hogy őrizzék és védjék a rendet és biztosítsák a
vagyonbiztonságot, az emberek biztonságérzetét. Általában károkozás, sérelem, probléma
kapcsán szólnak az állampolgárok a rendőrségről. A Békés Megyei Rendőrfőkapitányság
működési területén mind a szabálysértések, mind a bűntettek száma, a felderítések aránya az
első három legjobb között szerepel. Akit megloptak, akit sérelem ért, akit bántalmaztak, aki
közlekedési baleset áldozatává vált az a saját történésén keresztül mér. Évről évre van
viszonyítási alap. A rendőrség élete is egy társadalmi folyamat közepette zajlik. A világban
válság van, kialakult a globalizáció. Békés megye lett az Európai Unió keleti határa. A
shengeni határ több szervezési feladatot jelentett. Az állampolgárok úgy gondolják, hogy a
kék fehér autó az a szarvasi állományé, a zöld-kék autó pedig a határőrség integrációja
kapcsán átvett. Intézkedések kapcsán előfordult, hogy a szarvasi helyi állomány intézkedését
kulturáltnak, megfelelőnek tartották, míg a határőrség állományából átkerülők intézkedésével
kapcsolatban probléma merült fel. A rendőrség szervezete ugyanolyan tanulási folyamat
közepette él mint bármelyik más szervezet. A rendőrség munkájának értékelésekor fel kell
tenni a kérdést, hogy az állampolgárok minden esetben jogkövetők-e? Amikor a kerékpárosok
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normakövető. A KRESZ a közlekedés törvénye. Aki ezt nem tartja be az törvényt sért. A
másik sávból 70 km/h sebességgel „kilövő” autós sem tartja be a törvényt. A városban
hihetetlen gépkocsi és motorkerékpár parkkal rendelkeznek néhányan. Amikor minősít valaki,
akkor látni kell, hogy bonyolult és megváltozott körülmények között végzi a rendőrség a
munkáját. Néhány bűncselekmény az egész társadalmat felkavarta. Konkrét kormányzati
intézkedések is történtek melyek már érzékelhetők a térségben. Az Országgyűlés most
tárgyalja a társadalomban megjelenő problémák, újszerű kihívások kapcsán a közbiztonság és
közrend védelmében illetve fenntartásában közreműködő szervezetekre vonatkozó törvények
módosítását. A rendőrség vezetői azon gondolkodnak, hogy hogyan lehetne jogszabályi
alapon is jobban összehangolni a hivatásos rendőri állomány, a mezei őrszolgálat, a
polgárőrség és azon szervezetek munkáját akik a közbiztonság segítését vállalták társadalmi
munkában, civil szervezetként. Ez annak érdekében történik, hogy az ország belső
biztonságának egyre inkább meg tudjon felelni a rendőrség. Megköszöni a beszámolót,
gratulál az imponáló adatokhoz. Kéri, hogy a helyi sajtóban továbbra is adjanak tájékoztatást
a felderítésekről, elkövetett bűneseményekről. Kéri az állampolgárokat, hogy figyeljenek
egymásra. A civil szervezetekkel való együttműködést jónak és fontosnak tartja. Megköszöni
a rendőrség elmúlt évben végzett munkáját.
Hetényi István képviselő: Megköszöni a rendőrség azon munkáját mellyel a rendezvények
lebonyolítását segítik. Általában a rendezvények végén kerül sor rendbontásra, de a rendőri
jelenlét visszatartó erő. A halőrrel igen szoros a rendőrség kapcsolata. A horgász
társadalomban is vannak renitensen viselkedők. A rendőrök a halőr kérésére azonnal a
helyszínre mennek. A halőrzés tekintetében is jó a kapcsolat.
Dr. Bagi László képviselő: A beszámolót elfogadásra javasolja. A lakosság néhány
észrevételét kívánja tolmácsolni. A lakosság nehezményezi a járdán való ácsorgást a város
bizonyos pontjain (postával szemben, Lengyel-palota sarkán, SZIRÉN, Reál bolt sarkán,
Kossuth tér játszótéri részén). A szemben lévő lakókat zavarja az autóból üvöltő zene a
rendetlenkedés. A nagy gyerekek elfoglalják a játszószereket. A civil lakosság nem hivatott
arra, hogy rájuk szóljon. A rendőrök megszólíthatják, megkérdezhetik, javasolhatják, hogy ne
foglalják el az utat, stb. Van aki nem mer egy 5-6 fős csoportosulás mellett elhaladni.
Autókkal az út közepén állnak meg egymás mellett és beszélgetnek. Civil ember nem
szólíthatja fel őket, hogy az útpadkán parkoljanak mert a KRESZ azt írja elő. A Cigány
Kisebbségi Önkormányzat vezetői valamilyen módon kommunikálják ezt le házon belül. Ezek
apró dolgok, de konfliktus keltőek. Örvendetes, hogy megfelelően működnek az új technikai
eszközök. A „zöld autós” rendőröknek el kellene mondani, hogy nem feltétlenül
valutacsempészek, gengszterek a városban közlekedők, hanem egyszerű emberek. A
stílusukon változtatni kellene.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Dernovics László képviselő: A jelzés kötelező. Ha bár hol olyan dolog történik azonnal
jelezni kell pl. a gépkocsi rendszámát, az alakokat. A rendőrök kimennek és eljárnak.
Lázár Zsolt képviselő: Bizottsági ülésen személyes kérdések is felmerültek. Bizonyos
helyzetekben túlzónak gondolja a közigazgatási eljárást, a büntetések mértékét. Tilos

- 10 parkolásért 30 ezer forintos bírság igen magas. Sok esetben semmilyen akadályoztatás nincs.
A gyülekezetben okozott káresemények (rongálás, betörés, lopás) kapcsán semmilyen
felderítés nem történt. Ez azért bosszantó mert vissza lehetett hallani különböző forrásokból,
hogy már mindenki tudja, hogy ki lopta el, kinek, milyen módon adta el ezeket az eszközöket.
Nagyon fontos a rendőrséggel való együttműködés, a jelzés. Nem szégyen elmondani, hogy
arról értesült, hogy bűncselekményből származó eszközöket kínáltak megvételre. A rendőrség
nem lehet ott mindenütt, de információkból gazdálkodik melyek a lakosságon keresztül jutnak
el. Megköszöni a rendőrség munkáját.
Kiszely Mihály alpolgármester: Mint a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának elnöke
megkapta Békés megye drogstratégiáját. A városi drog ellenes stratégiát újra kell gondolni,
aktualizálni kell. Május 26-án kerül sor a drogellenes világnap megrendezésére ahol egy
kiállítás megnyitására kerül sor. A beszámolóban viszonylag kevés szerepel a droggal
kapcsolatban. Van-e aktuális dolog ezzel kapcsolatban a városban? Felhívja az
intézményvezetők figyelmét arra, hogy a kistérségi üléseken minden alkalommal jelen van a
rendőrkapitányság. Ez olyan fórum ahol mindenfajta észrevételt meg lehet tenni.
Dr. Gyurosovics József dandár tábornok, megyei főkapitány: A 2008. év egy rendkívül
nehéz, kihívásokkal teli év volt a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság életében. Olyan
szervezeti változtatásra került sor amelyre hosszú évtizedek óta nem volt példa a rendészeti
szervek történetében. Olyan átszervezés történt, ahol új feladatkörrel bővült a rendőrség
tevékenysége és jelentős létszámemelkedést is hozott az integráció. A Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság 7 másik kapitánysággal együtt 2008. január 1-jétől un. Schengen külsős
megyei rendőrfőkapitányság lett. A Békés megyei főkapitányság a területi elhelyezkedésből
adódóan a magyar-román határon látja el ezeket a feladatokat. A közel 400 km-es magyarromán határszakaszból 178 km szárazföldi határ ahol a nemzeti szuverenitást őrizve a
schengeni normáknak megfelelően az európai uniós határok őrizetét kell ellátni. Ez rendkívül
fontos feladat, mivel aki belép az országba az innentől ellenőrzés nélkül közlekedhet
Portugáliáig. 2008. január 1-jétől a határ védelmének biztosítása, az illegális migrációs és a
határforgalom kezelésének zökkenő mentesen kellett tovább folytatódnia egy teljesen új
felállásban, új irányítási rendszerben. Elmondható, hogy a Magyar Rendőrség, közte a Békés
Megyei Rendőrfőkapitányság jól vizsgázott. Az elmúlt 1 év tapasztalatait leszűrve
megállapítható, hogy Békés megyében a határvédelem, a határ rendjének védelme, a
határforgalom kezelése és az illegális migráció kezelése egységes volt. Nem történtek olyan
események melyek az illegális határsértéshez kapcsolódtak volna. Elég sok embercsempész
elfogására került sor. A román határrendőrséggel és a román nemzeti rendőrséggel nagyon jó
kapcsolat alakult ki. Román oldalon is történtek változások, megszűntették a regionalitást a
határrendőrség tekintetében és május 1. óta megyei szervezeti felállásban végzik
tevékenységüket. Több mint 800 kolléga csatlakozott az új integrált szervezetbe. Az 5
határrendészeti kirendeltségen szolgálatot teljesítő rendőr-határrendész kolléga helyben
maradt és ugyanazt a tevékenységet végzi amit korábban. A megyei bevetési szolgálat a
korábbi orosházi határvadász századból alakult és kibővítésre került a megyei főkapitányság
néhány egységével. Ők a megye teljes területén látnak el közbiztonsági és mélységi
ellenőrzési feladatokat. Ez a szolgálat jelentős időt töltött Szarvas város területén is. Az elmúlt
4 évben a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság felkerült az ország első három megyéje közé.
Fontosak azok a mutatószámok melyek alapján a végzett munka mérhető, de ennél sokkal
fontosabb a lakosság megítélése a rendőrség munkájával kapcsolatosan. A szakmai mutatók
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felmérés is ugyanezt az adatot hozta. Látható hogy 2005-höz képest 2%-al jobb eredményt
sikerült elérni. 2006/2007-ben történtek olyan események az országban melyek más
megítélésbe helyezték a rendőrség tevékenységét. Ez Békés megyére nem csapódott le. 2009.
év elején civil szervezet mérte fel, hogy kiben bíznak legjobban az emberek. Eredményként
torony magasan a rendőrséget emelték ki az állampolgárok. Rendkívül fontos a közbiztonság
eredménye, de azt megelőzi a magánbiztonsági kérdéskör is. Az állampolgároknak meg kell
tenni szinte mindent annak érdekében, hogy ne váljanak bűncselekmény áldozatává. Ne
pakoljanak értékes dolgokat az autóba ha azt felügyelet nélkül hagyják. A kerékpárokat le kell
zárni, táskát szatyrot nem szabad rajta hagyni. A lakásokon egy zár kevés, gondoskodni kell
további zárak beszereléséről. Sugdolózásból nem tud információt gyűjteni a rendőrség, így
nehéz eredményt produkálni. A bűnözés olyan csoportérdek aminél mindenkinek meg kell
tenni mindent az elkövető kézrekerítése érdekében. A létszámot illetően nincs könnyű
helyzetben a kapitányság. A szolgálati törvény adta lehetőség és sok minden más vezetett az
állomány tagjainak testületből való távozásához. A 25 év szolgálati viszony megléte, a
szakközépiskolai időszak elismertsége, a jubileumi pénz eredményeként néhány esetben a
megállapított nyugdíj magasabb volt mint a kereset. Így a rendőr a nyugállományba vonulást
választotta. 39 szakközépiskolát végzett kolléga kezdte meg a szolgálatot, 20 fő rendőri, 19 fő
pedig határrendészeti területen. A rendőri állományból 4 főt a hiány kompenzálására a
szarvasi kapitányság állományába neveztek ki. A többi személy azokon a kapitányságokon
kerül elhelyezésre ahol jelentős létszámhiány van. Ilyen Békéscsaba, Szeghalom, Békés
települések.
Kék-fehér autó, zöld-kék autó kérdéskörrel kapcsolatban: A tanulási folyamatot végig kell
csinálni. Teljesen más szervezeti kultúrában, teljesen más munkafolyamatokat végeztek 2008.
január 1. előtt azok a kollégák akik a zöld-kék autóban ülnek. Más volt a feladatkörük mint a
klasszikus közbiztonsági munkát végző kollégáknak. A tanulási folyamatot mindkét oldalnak
meg kell tenni. A rendőröknek meg kell tanulni határőrül gondolkodni, a volt határőröknek
pedig meg kell tanulni rendőrül gondolkodni. Eddig azt kellett nézniük, hogy embercsempész,
szeszcsempész stb. A rendőrök pedig azt nézték, hogy bűnöző, nem bűnöző, elkövetett-e
szabálysértést vagy sem. Egymással, közösen, vegyes járőrszolgálat ellátásával próbálják
mielőbb elsajátítani az összrendészeti tevékenységben foglalt feladatokat. Volt amikor a
közbiztonsági feladatokat ellátók nem bírtak bűnügyi vénával, ezért ellenőrzés során az
okmányokon és az ittasságon kívül a gépjárműbe nem néztek bele. A tanulási folyamathoz
megértést kér. 2005-ben a rendőri intézkedésekkel kapcsolatosan 4 kritériumot fogalmazott
meg: udvarias, kulturált, ugyanakkor határozott és törvényes intézkedés. Ezt kéri mindenkitől.
Reméli, hogy egyszer eljut oda, hogy minden kollégája így fog intézkedni. Így az
állampolgárokkal kapcsolatban semmilyen konfrontációba nem keveredhet. Természetesen az
lenne jó, ha egyre több jogkövető állampolgár lenne és nem kellene azzal foglalkozni, hogy
ihat valaki alkoholt ha kerékpárral közlekedik vagy sem. Tudott dolog, hogy nem lehet ittasan
résztvenni még nem gépi meghajtású járművel sem a közlekedésben. A biztonsági övet be
kell kapcsolni, mert 1977 óta ez a szabály. Tudomásul kell venni, hogy a rendőrség
jogalkalmazó. A közigazgatási bírság a szabálysértésnél kötelező bírságolási összeget ír elő
amitől nem lehet eltérni. A szabályok mindenkire kötelezőek, a rendőrökre is ugyanazok a
szabályok vonatkoznak mint az állampolgárokra. Az elmúlt időszakban a Békés Megyei
Rendőrfőkapitányság alapvetően eredményesen és jól teljesítette azokat az elvárásokat
melyeket a szakmai vezetők célul tűztek ki. Amióta rendőrfőkapitányként vezeti a szervezetet
nem fordult elő, hogy valamelyik önkormányzat ne fogadta volna el a rendőrség
beszámolóját.
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való ácsorgással kapcsolatban – ha az szabályt sért, rendzavarás vagy garázdaság miatt a
rendőrség eljár. Az elmúlt évben 161 esetben élt a rendőrség feljelentéssel. Eddig 85 esetben
érkezett visszajelzés, 15% zárult szankcióval, a többi figyelmeztetés. Bízik abban, hogy ha
ugyanazok a személyek elkövetnek rendzavarást akkor már nem figyelmeztetést
kapnakhanem a következő szankciót. Minden esetben intézkedik a rendőrség. Egyetlen
esetben sem hagytak helyszínt intézkedés nélkül. Lehet, hogy a külső szemlélőnek úgy tűnik,
hogy akivel szemben a rendőr intézkedik az hangoskodik és ordít – de már nem olyan idők
járnak amikor ezt máshogy el lehet rendezni. A rendőrnek higgadtan, nyugodtan be kell
fejezni az intézkedést.
Lázár Zsolt képviselő vélekedésével kapcsolatban: Megérti, hogy van olyan hely ahol
szabályt sértve úgy tudnak megállni, hogy az nem zavarja a forgalmat. Ez forgalomszervezési
kérdés. Az önkormányzat és a rendőrség munkatársai a mai napon bejárást végeztek. Az
észrevételt figyelembe veszik és ennek megfelelően tesznek javaslatot.
Lohr Gyula és Hodálik Pál képviselők távoznak az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a rendőrség munkáját. Rendet tartani kevesebb
létszámmal, sűrű beosztással, alulfizetve nem könnyű dolog. Meg kell érteni, hogy az
emberek manapság érzékenyebbek bizonyos jelenségekre. Nem mindent tud a rendőrség
megoldani. Az állam nem képes megvédeni polgárait. Az országban olyan gyilkosságok
vannak amik korábban nem voltak. Nem lehet rendet tartani mert kevés a létszám, furcsa a
szabályozás és nem tudni mi munkálkodik a dolgok mögött. Volt egy „etno-biznisz” a
városban amit egy párt szervezett. A hisztériát is politikai pártok szervezik alkalmasint. A
városban ez talán nem így van és ez jó dolog. Békés megye és Szarvas város nem áll rossz
helyen, de mindig lesz kritika, megértetlen ügyintézés, esemény amit nem biztos, hogy a
polgárok elfogadnak. Furcsa, hogy egy nagy lakodalom kapcsán hirtelen eltűnik a városban
100 csirke, 6 birka és sok egyéb más. Az idősek maguk vannak és nem szoktak hozzá a mai
világhoz. Többször el kell mondani nekik, hogy ne engedjenek be idegeneket mert
kihasználják és meglopják őket. Többet kell a szomszédoknak egymással foglalkozni. Ha
valakinek jelentős állatállománya van a tanyán és őrizetlenül hagyja azt kifigyelik és ellopják.
Mindenki vigyázzon az értékeire. Össze kell fogni a város rendje, békéje, nyugalma
érdekében. Fogadónapi panaszoknál gyakran előfordul, hogy nem adják a polgárok a nevüket
a bejelentéshez. Fel kell vállalni a tanúskodást de ez Magyarországon nem megy, mert nem
működik a tanúvédelem. Az állattartási rendelet kapcsán pl. többször megfenyegették. A
rendőrt nem védi a jog. Vannak csoportok melyek egy esemény kapcsán 10 ellentanút tudnak
vinni. A sértett háttérben marad mert egymaga panaszkodik. Sokszor még a rendőrrel
szemben is vannak ilyen ellentanuk. A Városházán is kiabáltak, az intézkedő rendőr pedig
kezet fogott azzal aki a rumlit csinálta. Ez azért ne történjen meg és nem fontos keresztnevén
szólítani a rendzavarókat. Ez irritálja a hivatali dolgozókat is. Reálisan kell gondolkodni és
értékelni. Amit ki lehet hozni ebből az állományból a mai körülmények között azt kihozzák és
megtesznek mindent. A portán, az ügyeleten ne beszéljék le a lakosokat az eljárás
megindításáról. Az emberek nem statisztikát akarnak hanem azt kérik, hogy minden kisebb
panaszukkal, bejelentésükkel foglalkozzanak, rögzítsék. Ha nem sikerül teljesíteni azt pedig
mondják meg. Akinek ellopják a kerékpárját annak az ugyanolyan fontos mint akinek ellopják
a csirkéjét. Ha nem szólnak akkor az elkövetők elszemtelenednek. Ha kis ügyekkel nem
foglalkoznak akkor a probléma elterebélyesedik ami nem tesz jót a közhangulatnak. Senkinek
nem áll jogában pozitív diszkriminálni. Sokan azt mondják, hogy nem kell a cirkusz.
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hogy van aki egész élete útján munkával szerez vagyontárgyakat és van aki másoktól vesz el
és nem adózik. Nagyon sok lakossági panasz érkezik ezzel kapcsolatban. Azért kell eltűrni
mert a városnak nincs kompetenciája. A rendőrtől nem lehet kérni, hogy valaki adózzon. Erre
van felelős adóhatósági szerv. Aki tiltottan foglalkoztat azt meg kell büntetni. Nemcsak a
vállalkozókat kell elkapni. Több „csicska ügy” volt a városban. Volt amikor a város mentett
ki könnyen befolyásolható embereket. Ezek az emberek meg vannak félemlítve, így nem lehet
mit tenni. Össze kell fogni a Gyámhivatalnak, az Ügyészségnek és mindenkinek aki ebben
fontos. Ma Magyarországon az állam nem tudja garantálni a polgárok biztonságát. A városban
100 csicska van, ami modernkori rabszolgatartás. Többen panaszkodtak, hogy leitatták,
kihasználták a hiszékenységét. Ingatlan panamák vannak a városban. Ezt nem lehet a
rendőrség nyakába varrni mert nem az ő dolguk. Nem a rendőrség tehet arról, hogy a bírság
tarifák felkúsztak. Az biztos, hogy Békés megyében az emberek nem annyit keresnek, hogy ki
tudjanak fizetni 100 ezer forintos bírságot. Egy pesti embernek ez semmi, de egy szarvasi
nyugdíjasnak nagyon sok 30-50 eFt bírság. Kéri, hogy a rendőrök apró szabálysértések esetén
figyelmeztessenek. A „szolgálunk és védünk!” kategóriába beletartozik a figyelmeztetés is.
A rendőrség távol maradt a politikától, teszik a dolgukat amiért köszönet jár. A rendőrség
lejáratása is megtörtént némely események kapcsán Budapesten. A rendőr a rend őre és
szolgálója. Tegyék a dolgukat és vállalják konfliktusaikat. Nem kell elfordulni amikor 10 fős
csoport nem engedi be a vevőket a Vasút utcai üzletbe. Többször ki kell menni és rendet kell
tenni. A létszámgondnak tudható be, hogy kevesebbet találkoznak az emberek rendőrrel az
utcán. Ha látják akkor nagyobb a közbiztonság érzetük. Gyalogosan, figyelmesen, többször
kell az emberek közt járni. Az öreg rendőrök ezt tudták, remélhetően a fiatalok is meg fogják
tanulni. A kamera rendszer jelentős előrelépés. Meg kellene duplázni a kamerák számát. Két
alkalommal már bizonyítékként szolgált. Az idős embert zaklatja ha nem tud közlekedni a
járdán, az úton pedig keresztben áll két autó. A boltokban rumliznak, a bankban, postán,
orvosi rendelőben kiabálnak, fellökik a másikat és előre kerülnek. Rájuk kell szólni és nem
kell engedni, hogy a hétköznapokat bosszantsák. Korábbi időszakban ezek az ügyek tabuk
voltak, ma már ez nem lehet. Ha a lakosság ezt tűri, a rendőrség pedig nem segít akkor ezek a
gondok el fognak hatalmasodni. Félő, hogy a csicskával, házzal, ingatlannal kapcsolatos
ügyek el fognak fajulni. Az „etno-biznisz” is fokozott a szembenálláson, mivel helyben
szervezték és volt aki felvállalta. Nem a jogokról kell csak kioktatni hanem a kötelességről is.
Van aki a társdalomban tesz az asztalra és adózik, de van aki sosem tett csak mindig levesz
róla. Nem fog menni, hogy mindenki a napsütéses oldalon jár és nem vállalja a terheket. Ez
nem rendőrségi kérdés, de összefügg. A panasznapi feljegyzések továbbításra kerülnek a
rendőrség felé. Ilyen esetekben sűrítik a járőrözést, próbálnak segíteni. Más megyékhez,
településekhez viszonyítva jobb az állapot.
A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi Rendőrkapitányság 2008. évi tevékenységéről szóló
tájékoztatást.
A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Rendőrség állományának Szarvas város
közbiztonsága érdekében végzett tevékenységükért.
Megbízza a polgármestert, hogy a testület döntését továbbítsa a
Rendőrkapitányság felé.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A
Szarvasi
Önkormányzat
…/2009.(V.22.)
rendelete
a
32/2008.(XI.21.), 29/2007.(XI.23.) rendeletekkel módosított vásár
rendezéséről és piac tartásáról szóló 32/2006.(XI.24.) rendelet hatályon
kívül helyezéséről – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Dernovics László képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: 2009. április 14-én új jogszabály jelent meg a vásárokról
és piacokról amely hatályon kívül helyezte a korábbi központi jogszabályt mely alapja volt az
önkormányzat erről szóló helyi rendeletének. A jogszabály előírja, hogy a hatályba lépéstől
90 napon belül a fenntartók vizsgálják felül a dokumentumaikat. Az új jogszabály
egyértelműen ketté választja a fenntartói jogosultságot és a piac üzemeltetőjének jogait és
kötelezettségeit. Ennek értelmében javasolja a hatályos helyi rendelet hatályon kívül
helyezését. A jogszabályi rendelkezésnek megfelelően a bejelentések között szerepel egy
szabályzat amely változatlan formában tartalmazza a piac üzemeltetését, díjtétellel, mindennel
együtt. Technikai módosításról van szó. A KOMÉP Kft. ügyvezetőjével minden részletkérdés
egyeztetésre került.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elfogadta a
rendelet hatályon kívül helyezését.
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Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének, megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 12/2009.(V.22.) rendelete a 32/2008.(XI.21.),
29/2007.(XI.23.) rendeletekkel módosított vásár rendezéséről és piac tartásáról
szóló 32/2006.(XI.24.) rendelet hatályon kívül helyezéséről
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2009. I. negyedéves
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A 2009. évi I. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló néhány
fontosabb teljesítési adatát ismerteti a 7. sz. melléklethez kapcsolódóan.
2009. március 31-én az önkormányzat költségvetésének mind bevételi mind kiadási főösszege
4.786.087 eFt. Mint ismeretes áprilisban elfogadásra került a 2008. évi zárszámadás, melyből
még előirányzatként a júniusi rendeletmódosítás során több mint 1,7 milliárd forint kerül át a
2009. évre. Emiatt az I. negyedév teljesítési százalékai néhol torzítanak.
A működési bevétel 2009. évi előirányzata 2.694.198 eFt, ehhez képest a teljesítés
858.655eFt, 32%. A működési kiadás előirányzata 2.403.374eFt, melyhez kapcsolódóan az I.
negyedéves teljesítés 597.559 eFt összegű, 25%. A működési kiadásokról elmondható, hogy a
legnagyobb volumenű személyi juttatás és munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos.
A dologi kiadások teljesítésénél is a költségtakarékosság volt a jellemző.
A fejlesztési bevételek előirányzata 2.091.889 eFt, a teljesítés 19.842 eFt összegű, a teljesítési
szint tehát 1% ami igen alacsony. Az eddigi gyakorlattól eltérően az eredeti előirányzatok
között pénzmaradvány előirányzat is tervezésre került melyen teljesítés még nem történt. A
zárszámadási rendelettel áprilisban került elfogadásra a pénzmaradvány melynek teljesítése a
féléves beszámolóban jelentkezik.
A fejlesztési kiadások I. negyedéves előirányzata 2.280.846 eFt, mely 68.371 eFt összegben
teljesült. A teljesítési szint itt 3%-os. Eredeti előirányzatban 2 milliárdos tartalék került
tervezésre mely befolyásolja a teljesítési szintet.
A kamatbevétel tervezett állománya 200 millió forint, melyből az I. negyedévben 66.192 eFt
teljesült. Itt az időarányosnál magasabb 33%-os a teljesítési szint.
A kamatkiadások tervezett összege 135.000 eFt, melyből az I. negyedévben 26.515 eFt került
kifizetésre, így a teljesítés 20%-os. E két számból látható, hogy kb. 40 mFt összegű a
kamatbevételi többlet.
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volt, a záró pénzkészlet 2009. március 31-én 2.849.242 eFt. Látható, hogy a pénzkészlet az I.
negyedévben 126 millió forinttal növekedett.
Összegezve elmondható, hogy a 2009. I. negyedév gazdálkodását Szarvas Város
Önkormányzata pozitív maradvánnyal zárta. Sem működési, sem felhalmozási hitel
felvételére nem került sor és további költségtakarékos gazdálkodással kell elérni azt, hogy év
végéig még több megtakarítást érjen el a város, biztosítva ezzel fejlesztéseinek forrását.
Babák Mihály polgármester: Az első negyedév sosem ad hű képet a gazdálkodásról. Ebben
az évben különleges körülmény van, a bevételek nem növelhetők, viszont a kiadások
növekedni fognak ami további bizonytalansági tényező. Az Áfa emelés, a különböző jövedéki
adók az infláció komoly gondot jelent és kiadás növekménnyel jár. A 13. havi juttatás törlésre
került. A beruházások oldaláról jelentős lesz az Áfa növekmény. Jó lenne ha ez nem sújtaná
az eddig leszerződött munkákat. A városnak 2.800.000 eFt készpénze van ami nem
megtakarítás, ez saját forrás. 800 mFt korábbi árbevétel állampapírból, ingatlan értékesítésből,
különböző alapok halmozatából származik. Továbbra is szükség van a megfontolt
költekezésre. Ügyelni kell a vásárlásokra, áralkukat kell kötni. Létszám felvétel nincs,
semminemű plusz jövedelmet nem lehet kifizetni mert nincs rá fedezet. A pénzgazdálkodás
folyamatos volt. Kéri az intézményeket, hogy időben kérjenek ha kell. Nem maradhat adós a
város, a körbetartozást az önkormányzat nem gerjeszti. Ami jár azt határidőben ki kell fizetni.
A város nem hátráltatja a gazdaságot, pontosan és időben kell fizetni.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a 2009. évi I.
negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót. A képviselők megkapták a könyvvizsgáló
jelentését. Az első negyedéves gazdálkodás a reális értékelés szempontjából nem a legjobb
időszak de kötelező elkészíteni. Látható, hogy likviditási problémája az önkormányzatnak
ezidáig nem volt ami komoly odafigyelés eredményeként alakult ki. A pénzkészlet állomány
közel 125 millió forinttal emelkedett ami pozitívum. Ez azt mutatja, hogy a meglévő nem
tartalék, de szabad pénzeszközökkel az önkormányzat jól gazdálkodik, a pénzügyi osztály
vezetője megfelelően kezeli. Csak azokra a kifizetésekre kerülhet sor ami a költségvetési
rendeletben szerepel illetve képviselő-testületi döntés rendelkezik róla. A könyvvizsgáló és a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleménye is az, hogy elfogadásra javasolja az I. negyedéves
gazdálkodásról szóló beszámolót.
Babák Mihály polgármester: Kéri Cséffai János könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: Az I. negyedévi beszámoló korrekt, az eltérések okai
megállapíthatók. A bevételek oldaláról a teljesülések megfelelők, jók. A kiadási oldalon
szintentartás látható. A gazdálkodás jó. A beszámolóban vannak olyan részek melyek eddig
nem kerültek bele a rendeletbe. Ezeket a rendelet módosítás során be kell építeni. A féléves
beszámoló már reálisabb képet mutat majd. A beszámoló elfogadását javasolja.
Babák Mihály polgármester: A költségvetést módosítani kell mert vannak olyan mozgó
tételek, beruházások, beszerzések melyek még nem kerültek átvezetésre. Kedvezőtlen
tendencia nem látható. Az Áfa emelés, az infláció, a jövedéki adó befolyásolhatja a
költségvetés kiadásainak volumenét. Jelentős beruházást kíván eszközölni a város, így nagy
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elképzelhető, hogy kevés lesz ebben az évben. A közmunka 6 órás foglalkoztatással
megkezdődött. 1,5 millió forint többletkiadást jelent ha 8 órában kerülnek foglalkoztatásra a
munkanélküliek. Várospolitikai szempontból fontos, hogy több pénz jöjjön a város határán
kívülről. A 90 nap letelte után ezek a dolgozók magasabb munkanélküli ellátásban
részesülhetnek.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Turisztikai Bizottság,
a Népjóléti Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadásra javasolja az
I. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti bizottság elfogadásra javasolja.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság elfogadásra
javasolja.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. I. negyedéves gazdálkodásáról szóló
beszámolóját elfogadja.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
213/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. I. negyedéves
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. Közhasznúsági jelentése
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 13 képviselő
van jelen.
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pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihályné ügyvezető igazgató: Az írásos anyagból látható, hogy a Kht. a beszámolási
időszakban veszteséges volt, 6.260 eFt-al. A bevételeket 101,6%-ra teljesítették a tervezetthez
képest, a kiadásokat pedig 105,8 %-ra. Sem a Kht. működése óta, sem az intézményi működés
alatt nem volt veszteséges a gyermekélelmezés. A veszteségnek két oka van: az egyik az
előző évi ÁFA törvény módosítás. Az első negyedévben háromszor is kellett térítési díjat
módosítani. E miatt a Kht-nak 2.956 eFt többlet ÁFA befizetése keletkezett. Gondolni is rossz
arra, hogy ha nem történik módosítás akkor mennyi veszteség jelentkezett volna. A másik
tétel egy 4.078 eFt-os karbantartási kiadás. Az előző beszámolási időszakban 1.553 eFt-ot
költött a Kht. karbantartásra. Ez egy reális összeg volt. A 4.078 eFt nagyon magas, ez okozta
a hiányt. Pénzügyileg ez még kezelhető volt, mert a Kht-nak volt 7 mFt tartaléka
értékpapírban. Ezt az összeget tudták felhasználni a veszteségre. A problémát már korábban
jelezte jegyző úron keresztül a képviselőknek. A márciusi helyszíni bejáráson sajnálatosan
nagyon kevés képviselő volt jelen. Az intézményt 1989-ben újították fel. Most eljutottak oda,
hogy nem győzik a javításokat. Nagyon sok mindent megvalósítottak milliós
nagyságrendekben ahogy arra lehetőség volt az évek alatt. Ilyen volumenű karbantartási,
javítási költségeket már nem tudnak fedezni. Az önkormányzatnak lépni kell valamit a
felújítással kapcsolatban. Az egyik gépkocsi 14 éves, a másik 17 éves. A berendezések,
eszközök mind 1989-ben lettek vásárolva. Aggasztó, hogy az elmúlt év nem egyszeri eset volt
hanem egy tendencia kezdete.
Kéri a képviselőket a beszámoló elfogadásán túl arra, hogy a felújításra valamilyen megoldást
keressenek.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, valamint az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a beszámolót megtárgyalta.
Személyesen is bejárta a konyhát és megtapasztalta, hogy a karbantartás mely jóval a terven
felül került elköltésre minden esetben jogos kiadás volt. A jövőben ennél jóval többet kell erre
költeni. Amennyiben az önkormányzat a feladatot továbbra is el akarja láttatni akkor
gondolkodni kell a konyha olyan szintű rendbetételén amelynek következtében megfelel a
hatósági előírásoknak és nem fenyegeti a bezárás veszélye. Megtapasztalta, hogy nincsenek
tartalék eszközök. Egy üst, gázzsámoly nélkülözhetetlen a napi ételmennyiség elkészítéséhez.
A veszteséget nem szabad tragikusan felfogni. Ezzel az összeggel kell a beszámolót és
mérleget elfogadni. Ez a nagyságrend azt mutatja, hogy gondolkodni kell a felújításon. A
könyvvizsgáló és a Felügyelő Bizottság jelentése elkészült. A beszámoló mindenki számára
áttekinthető. A bizottság a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja a mérleg beszámolót és
a 2009. évi tervet is. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy augusztusban külön napirend
keretében foglalkozni kell a közétkeztetés jövőbeni üzemeltetésének kérdésével.
Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, Lohr Gyula képviselő távozik az
ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
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közhasznúsági jelentést. A bizottság bővebben kitért a veszteség okára. Felmerültek azok a
gondok, problémák melyek mostmár napi működésében akadályozzák a szervezetet. Az ülés
hátralévő részében előterjesztés kerül megtárgyalásra az épület felújítására vonatkozóan. A
tervezési munkákról már a mai nap folyamán dönteni tud a képviselő-testület. Felmerült egy
teljes felújítási terv elkészítése. Amennyiben szükséges meg kell keresni a forrást az épület
felújítására. A bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolót.
Besenczy Zoltán alpolgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A város meghirdette a tervezési felhívást. A jelenlegi
pályázat csak részdologra ad lehetőséget. A bizottság úgy gondolkodott, hogy kompletten
kívánja megterveztetni az intézmény felújítását. Így a pályázat megjelenésekor a tervek már
készen lesznek.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadásra javasolja a beszámolót. A bizottság kéri, hogy készüljön terv az intézmény teljes
felújítására vonatkozóan.
Dr. Bagi László képviselő: Nemcsak a pályázatokra kellene támaszkodni, hanem a városnak
áldozni kell erre. Ma-holnap nagy probléma következhet be. Áldozni kell rá és el kell
különíteni annyi pénzt amennyi szükséges. Nincs mire várni mert az ÁNTSZ be fogja zárni.
Cséffai János könyvvizsgáló: A könyvvizsgálat során igyekezett minden bizonylatot
megnézni mivel meglepte az eredmény. Meggyőződése, hogy a felmerült költségek szükséges
felhasználások voltak. Egyetért azzal, hogy az épületegység teljes felújítására van szükség.
Valóban könnyen előfordulhat, hogy valaki bezáratja. 10 évig maga is üzemi konyhát
vezetett, ismeri az előírásokat. A konyhát sürgősen fel kell újítani ha üzemeltetni akarja az
önkormányzat.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az igazgató asszony kétségbe esve hívja a képviselőtestületet minden évben a szemlére. A szemlén az idei évben kevés képviselő jelent meg. A
költségvetés tervezésének időszakában ezt figyelembe kell venni. Fontos feladat több ok
miatt. Az alacsony technológia és rossz körülmények miatt növekednek a karbantartási
költségek ami veszteséget okoz. Rossz irány a jelenlegi állapot fenntartása is mivel a
költségek, a veszteség növekszik.
Megköszöni a Kht. munkáját. Bízik abban, hogy belátható időn belül a feltételek változni
fognak.
Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. 2008. gazdasági évre vonatkozó
mérlegjelentését és közhasznúsági jelentését. Megbízza az ügyvezető igazgatót,
hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Babák Mihályné ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
215/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. 2009. évi üzleti tervét.
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
2009. december 31.
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Babák Mihályné ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Megköszöni a Kht. dolgozóinak elmúlt évi munkáját. A
képviselők láthatták, hogy a rossz körülmények között milyen munkát végeznek. Bízik abban,
hogy a fejlesztés eredményeként belátható időn belül változni fognak a feltételek.
Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Körös-szögi Kht. közhasznú jelentés 2008. év
Előadó: Hetényi István ügyvezető igazgató
Hetényi István képviselő előadóként vesz részt a napirendi pont tárgyalása során, 12
képviselő van jelen.
Hodálik Pál, Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Hetényi István ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Besenczy Zoltán alpolgármester visszatér, Rejtő József képviselő távozik az
ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Hetényi István ügyvezető igazgató: A Körös-szögi Kht. 2008. évi gazdálkodásának összes
bevétele 39,6 mFt volt. Ebben benne van a Tourinform Iroda és a Kht. vállalkozói
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bevétele pedig 32,4 mFt. Mindkettő viszonylagos növekedést mutat. Az összes ráfordítás 36,2
mFt volt. Az előző évihez képest mintegy 5 mFt-os emelkedést mutat. Ez elsősorban a
különböző reklámköltségek, nyári hosszított nyitva tartás, kiadványok, hirdető táblákon való
megjelenés, illetve halasításra fordított nagyobb összeg miatt emelkedett. A közhasznú
tevékenység ráfordításai 9,4 mFt volt. A vállalkozási tevékenység ráfordítása pedig 26,4 mFt
volt. A közhasznú tevékenység eredménye 2,2 mFt negatívumot mutat, míg a vállalkozási
tevékenység eredménye 5,5 mFt pozitívummal zárult. Így az adófizetési kötelezettség 500
eFt. Az elmúlt évben a kötelezettségek közül 12 mFt-os banki hitel visszafizetésre került. A
szállítók felé történő tartozás 7,2 mFt volt ami a májusi adatok szerint 3-4 mFt-al csökkent. A
folyószámla hitel 10 mFt, mely a mindenkori likviditás megőrzéséhez szükséges. A
biztonságos haltelepítés és gazdálkodás érdekében erre továbbra is szükség lesz. A
követelések 2,2 mFt-ot tesznek ki melyek az elkövetkező időszakban csökkenni fognak. A
Kákafoki horgászegyesülettel szembeni követelés 1,3 mFt-ra csökkent. A halasítás ár és
beszerzési lehetőségek függvénye. 400.000 db előnevelt ponty, 32 mázsa kétnyaras ponty,
150 mázsa horogérett pont került telepítésre. A ragadozó halak közül előnevelt süllő közel
130.000 db, csukából pedig 20.000 db, harcsából pedig 150.000 db-ot telepített a Kht. A
horgászok visszajelzései alapján süllőből, csukából és harcsából helyreáll a rend. Rendkívül
nagy igény van a pontytelepítésre ami elég költséges, hiszen 650,-Ft-ért kínálják a ponty kgját. Keszeg félékből mintegy 150 mázsa került telepítésre. A Tisza árteréből szállították ide az
ívási időszak előtt. A 2009. évben a pénzügyi és gazdasági lehetőségekhez mérten mintegy
20% bevétel csökkenéssel számol a Kht. A turizmus növekedése nem várható ebben a
térségben az előrejelzések szerint. A ponty telepítéseket várhatóan sikerül fokozni. A tervek
szerint 3-400 mázsa ponty betelepítésére kerülne sor. A Körös holtágért megpróbálnak
mindent megtenni elsősorban az őshonos halállomány telepítése tekintetében. Létrejött a
Szarvasi Körös Holtágért Alapítvány melyet a Cégbíróság már bejegyzett. Lépéseket tettek
annak érdekében, hogy együttműködési megállapodás jöjjön létre a HAKI, az önkormányzat
és az alapítvány között elsősorban halasítás, haltermelés, szennyvízkezelés, tógazdálkodás és
termálvíz elhelyezés ügyében. Pályázat készül halvédelmi rács megépítésére. Az önerőt
pályázati úton a KÖVIZIG biztosítja.
Babák Mihály polgármester, Rejtő József, Hodálik Pál képviselők visszatérnek az
ülésterembe 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: A könyvvizsgáló jelentésében leírja, hogy a beszámoló
megbízható, valós képet ad.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az
Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Dr. Bagi László képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a Kht.
beszámolóját. A bizottság elsősorban pénzügyi szempontból vizsgálta a gazdálkodást. A
bizottság megnézte, hogy teljesítette-e a Kht. azt az elvárást, hogy a hiteleit minél hamarabb
fizesse vissza. Ez megtörtént, így csak egy rövid lejárú kötelezettség maradt melyre a
gazdálkodás során megpróbálnak koncentrálni. A 2009. gazdálkodás során megpróbálják a
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bizottság és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a jelentést. A
bizottság üdvözítőnek tartotta a hosszú lejáratú hitel visszafizetését amit azért vett fel a Kht.
hogy a halászati jogot sikerüljön megszerezni. A jelentést a bizottság elfogadásra javasolja.
Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság előterjesztő hiányában levette
napirendről az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
216/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Körös-szögi Kht. 2008. gazdasági évre vonatkozó mérlegjelentését és
közhasznúsági jelentését. Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2009. május 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Hetényi István ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
217/209.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Körös-szögi Kht. 2009. évi üzleti tervét. Megbízza az ügyvezető
igazgatót, hogy a terv végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
2009. december 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Hetényi István ügyvezető igazgató
Hetényi István képviselőként vesz részt, Babák Mihály polgármester, Lázár Zsolt és
Lohr Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
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szűkítették a halasítás lehetőségét. A pályázatok csökkentek. A Körösben kevés a hal, a
horgászvíz kezdi elveszíteni jelentőségét. El kell gondolkodni azon, hogy hogyan lehet többet
halasítani mert sikertelenek a horgászok. Elképzelhető, hogy a halasításhoz hitelt kellene
felvenni. A KÖVIZIG másfél milliárdos beruházást szeretne megvalósítani. 7-8 millió forint
összeggel segíteni kell a KÖVIZIG-nek a tervezés költségében.
Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: A Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi üzleti és pénzügyi terve, 2009.
01-04. havi beszámolója és az átszervezésről szóló tájékoztatója
Előadó: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezetőt a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: A Gyógy-Termál Kft. elkészítette 2009. évi üzleti
tervét mely először január hónapban került benyújtásra. Az akkori számok alapján a
képviselő-testület az ügyvezetés javaslatára úgy döntött, hogy átszervezést hajt végre. Az
átszervezés eredményéről a beszámoló elkészült. A 2008. évi 30 millió forint önkormányzati
támogatás helyett 2009-ben 3,3 millió forinttal kevesebb önkormányzati támogatás került
betervezésre. Így anyagköltségben 1,5 mFt emelkedés szerepel mely zömében a villamos
energia árának emelkedéséből ered. Az igénybevett szolgáltatásokban a 2008. évi teljesítést
vette alapul az ügyvezetés. Egyéb szolgáltatások vonatkozásában 200 eFt, bérköltségben 700
eFt, személyi jellegű egyéb kifizetésekben 100 eFt, a bér és járulékok tekintetében 100 eFt,
növekedés szerepel. A bevételeket közel azonos szinten tervezik mint az elmúlt év
eredményei. Így összesen 2009-ben mínusz 26.704 eFt veszteséggel kalkulálnak. Kéri a
folyószámla hitel meghosszabbítását mely júniusban lejár.
Kéri elfogadni az átszervezés időarányos teljesítéséről szóló értékelést. A képviselő-testület
május 31-i időpontot határozott meg. Bizonyos kérdések még nem tisztázódtak teljesen.
Munkaszervezeti átalakításra került sor, melynek lényege az volt, hogy a vízforgató gépész
munkakör összevonásra került a termálkút kezeléssel mivel a közbeszerzési pályázat
eredménytelen volt. Ugyanannyi összegű ajánlat érkezett mint amennyibe jelenleg kerül.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A határozati javaslatokat elfogadásra javasolja. A bizottság megfogalmazta, hogy a
folyószámla hitelkeretet az év folyamán nem növelhetik tovább. Várhatóan csökkenni fog az
önkormányzati támogatás is. A bizottság kérte, hogy a beszámolás 1-4 hónapról történjen. Ezt
a beszámolót elfogadásra javasolja a bizottság. Az átszervezés valamilyen szinten
megvalósult de zömében nem úgy ahogy az tervezve volt. Az erről szóló beszámolót szintén
elfogadásra javasolja a bizottság.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és egyhangúlag elfogadta, elfogadásra javasolja.
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döntött a képviselő-testület a fürdő átvilágításáról. A döntés felülvizsgálatára van szükség. El
kell dönteni, hogy továbbra is szükség van az átvilágításra vagy sem. Lassan helyére kerülnek
a dolgok, a kisebb és nagyobb költségek. Az indulatok is elmúlnak a tevékenységek mögül.
Be kell látni, hogy ahol 5-6 különböző tevékenység folyik (gyógyászat, oktatás, sport, jóléti)
az ennyibe kerül. A beszámolót és a tervet elfogadásra javasolja.
Kovács Etelka könyvvizsgáló: Jelentős változás az előző évekhez képest nincs. A
költségmegtakarítás folyik. Sok olyan tényező szerepel a tervben mely egyrészt tervezhető,
másrészt nem. Bizonyos, hogy az első négy hónap tényszámai alapján került a terv
összeállításra. Egy jelentős tétel – a fűtési szezon második fele – bizonytalanságot okoz.
Tapasztalati számok alapján került betervezésre. A kimutatott 26 millió forintos várható hiány
reális. Ezt év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni és szükség esetén a
finanszírozását meg kell oldani.
Babák Mihály polgármester: A gyógyfürdő, sportfürdő jóléti intézménye a városnak. Kevés
költség kivételével ha naponta 100 fővel többen látogatják, ugyanannyi a költsége. Sok ember
nem engedheti meg magának, hogy fürdőjegyet vásároljon. Különböző kedvezményeket
vezetett be az igazgató. A bevétel sosem fogja fedezni egy fürdő kiadásait. Vannak olyan
keresztfinanszírozások melyek csökkenthetik a veszteséget. Békéscsabán a fürdő évente 300
mFt veszteséget termel. A fürdő nem Dr. Demeter Lászlóé hanem a városé. Ha valaki azért
nem veszi igénybe mert Dr. Demeter László van ott, az az ő baja. A városban a fürdő
szociális, jóléti, sport és gyógyászati intézmény. Ingyen semmit nem szabad adni mert akkor
nincs becsülete. Aki elmegy egyszer az megszereti a fürdőt. A gyógyászat üzemgazdasági
felpörgetését az hátráltatja, hogy megváltozott a finanszírozás. Jelentős összeget kérnek az
igénybe vevőktől. Sokszor egy idősebb ember nem veszi igénybe mert nincs rá pénze. A
fürdőnek többen rossz hírét próbálták kelteni. A fürdő sok jó szándékkal, ötlettel,
utánajárással készült el. A szarvasiak 100 évvel ezelőtt tudták, hogy fürdő kell. Nem
valószínű, hogy 2009-ben valakinek kérdés az, hogy kell-e a fürdő a városnak. Igaz, hogy a
fürdő vesztesége nem 27 millió forint hanem 57-60 millió forint. A fürdő a városé, a
szarvasiakat szolgálja.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: 1992-ben járt Keuruban először szarvasi
küldöttség. Akkor megmutatták a fürdőt és megfogalmazódott, hogy mikor lesz Szarvasnak
ilyen fürdője? Szerencsére van és elmondható, hogy az idősek és az ifjúság használja.
Sajnálatos módon a középkorosztály nem használja pedig nagy szükség lenne rá az egészség,
a kondíció fenntartás érdekében. Pont ez a korosztály az akinek a legkevésbé van ideje arra,
hogy saját magával törődjön.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi Üzleti és
Pénzügyi Tervét elfogadja azzal a kitétellel, hogy a Kft. folyószámla hitelkeretét az év
folyamán nem növelheti.
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tételére.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Demeter László ügyvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
218/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. 2009. évi Üzleti és Pénzügyi Tervét elfogadja azzal a kitétellel, hogy a Kft.
folyószámla hitelkeretét az év folyamán nem növelheti.
Utasítja az ügyvezetőt, hogy takarékos gazdálkodással törekedjen a veszteség
minimálissá tételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:

Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 2009. évi 01-04 havi
teljesítésről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Demeter László ügyvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
219/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. 2009. évi 01-04 havi teljesítésről szóló beszámolót elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.

- 26 Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. átszervezésének
állásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi. Határidő: Azonnal. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Demeter László ügyvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
220/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gyógy-Termál
Kft. átszervezésének állásáról szóló tájékoztatóját tudomásul veszi.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány beszámolója a 2008. évi
közhasznú tevékenységről
Előadó: Csasztvan András a kuratórium elnöke
Babák Mihály polgármester: Felkéri Csasztvan Andrást a kuratórium elnökét a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Csasztvan András kuratórium elnöke: A Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány 2004.
óta mint számtalan más közhasznú szervezete a városnak önkormányzati támogatás nélkül
végzi feladatát. Két kiemelt feladata a Tessedik Táncegyüttes illetve a Szarvasi Szlovák
Népdalkör üzemeltetése továbbá a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola táncos diákjainak
tehetséggondozása, fesztiválokon, rendezvényeken való részvétel költségeinek fedezése. A
2008. évben a közalapítvány bevétele 5.135 eFt volt. Ebből a beszámolóban 4.325 eFt került
megjelölésre támogatásként. 3.325 eFt pályázati pénzekből folyt be, 1 mFt pedig a Magyar
Köztársaság Miniszterelnöki Hivatalától érkezett a Kisebbségi díjjal járó pénzjutalomként. Az
alaptevékenység bevétele 806 eFt ami a fellépések bevétele. Így a 2008. évi zárás 828 eFt
eredményt mutat. 2008. novemberében a Tessedik Táncegyüttes ötödik alkalommal
megismételte a kiváló cím elnyerését. Ez azért fontos mert bizonyos pályázatoknál a
minősítés végeredményéhez kötik a pályázat lehetőségét. Ilyen pl. a „Tengertánc” pályázat
ahol meghívásos rendszerben csak a kiváló minősítésű táncegyüttesek lehetnek jelen. A 828
eFt-os eredményt áthozva a 2009. év szakmailag biztosított. Csak olyan rendezvények jönnek
létre melyek nyertes pályázattal alátámasztva megvalósíthatók. Vannak olyan határon túli
tevékenységek melyek szakmailag fontosak. Ilyen a Kárpátaljai Népzenei Tábor és a bánáti,
bácskai részekre kiterjedő magyar néptánctábor. Ezek a kapcsolatok egyrészt a Galga
zenekaron keresztül jöttek létre, illetve korábbi vajdasági tanítások révén. A Nemzeti
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A közalapítvány ilyen feladatot is felvállalt.
Babák Mihály polgármester: 1996-ban azért hozta létre a képviselő-testület az alapítványt,
hogy lehetőség legyen pénzt inkasszálni. A gazdasági szervezetek szép összegekkel
támogatják az alapítványt. Lehetőség volt pályázni és nyerni is.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ifjúsági
és Sportbizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Jelen pillanatban önkormányzati tevékenység nélkül végzi munkáját az alapítvány. A
rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználása a jogszabályi előírásoknak teljes mértékben
megfelel. A Felügyelő Bizottság javaslatát figyelembe véve a képviselő-testületnek
elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót.
A bizottság tagjai az eredményeket tudomásul vették és elfogadásra javasolják.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság 5 igen szavazattal egyhangúlag
elfogadásra javasolja a beszámolót. A bizottság gratulál és sok sikert kíván az alapítványnak.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Kiszely Mihály alpolgármester távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag elfogadásra
javasolja a beszámolót.
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 megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi Hagyományőrző
Közalapítvány 2008. évi közhasznúsági beszámolóját valamint a 2008. évre vonatkozó
egyszerűsített éves beszámolóját.
Megbízza a Kuratórium elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2009. május 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Csasztvan András a kuratórium elnöke”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány 2008. évi
közhasznúsági beszámolóját valamint a 2008. évre vonatkozó egyszerűsített éves
beszámolóját.
Megbízza a Kuratórium elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András a kuratórium elnöke
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. napirendi pont megtárgyalását.
8.) sz. napirendi pont:

Regionális Színház Kht. beszámolója a 2008. évi tevékenységről
Előadó: Csasztvan András a kuratórium elnöke

Babák Mihály polgármester: Felkéri Csasztvan Andrást a kuratórium elnökét a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Csasztvan András kuratórium elnöke: A Szarvasi Regionális Színház Kht. 2007-ről 5,7
mFt tartalékkal ment át a 2008. évre. Ezt a pénzügyi tartalékot azért képezte a Kht. mert egy
hazai és egy nemzetközi színházi fesztiválon is részt kell venni ami plusz anyagiakat igényel.
A nyári víziszínpadi események színház Kht-ra eső részéből úgy kell részt vállalni, hogy az
infrastruktúra kialakításához plusz pénzekre van szükség. 2008-ban a színház Kht. össz
bevétele 29.528 eFt volt. A kiadási oldal viszont 33.261 eFt. Az egész éves gazdálkodást
mérlegre téve 3,7 mFt veszteség mutatkozik. 2006-ban 25 előadással 3000 nézőt produkált a
Kht., ez 2007-ben 30 előadással 4600-ra emelkedett. 2008-ban az előadások számában nagy
ugrás következett be, 73 előadásra került sor és 10.800 nézőt regisztrált a Kht. A színház
szakmai vezetése átállt a kamaraszínházi előadásokra és azokat tájolja Magyarország és
Szlovákia magyar és szlovák lakta településein.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság, a turisztikai Bizottság valamint
az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság megpróbált a számok mögé tekinteni és megnézni, hogy a közel 4 millió forintos
veszteség hogyan keletkezett. A táblázat mind a bevételek mind a kiadások vonatkozásában
megmutatja, hogy az egyes feladatokat milyen eredményességgel látja el a Kht. A
beszámolóban szemet üt, hogy nőtt a produkciók száma és ezzel szemben a bevétel nem
növekedett ilyen arányban, a költségek viszont jelentősen emelkedtek. A feladatok bontása
szerinti táblázatból látható, hogy a szlovák színházi darabokra vetített bevétel és kiadás már
pozitív eredményt mutat. Az általános működési kiadások és költségek azok amelyek
lényegesen nagyobbak. A megnövekedett darabszám költség növekedést is eredményezett. Ki
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kimutatás szerint 1.871 eFt a veszteség, de ebből levonva az 1,5 mFt önkormányzati
támogatást már 3,3 mFt-os költséget jelent a Színház Kht-nál. A víziszínpadi tevékenységet
az önkormányzat mint fenntartó engedélyezte, a város akarta. Ha ennek nincs bevétele akkor
tudomásul kell venni a költségeket amit valakinek állni kell. Jelen esetben a Színház Kht. állta
az önkormányzat által adott 1,5 mFt-al. Ennek az eredménye 3,7 mFt-os veszteség. Épül a
vízi színpad színháza a városban ezért a költséghatékonyságot mélyebben vizsgálta a
bizottság. Meg kell nézni, hogy előre vetítve mit jelent a városnak az új színház működtetése.
A bizottság elfogadásra javasolja a beszámolót.
Babák Mihály polgármester: A színház működtetése Szarvas város költségvetésének 7
millió forintjába kerül. A Színház Kht. lehetőséget ad arra, hogy különböző forrásokból erre a
szakfeladatra pénzt lehessen szerezni. A város elmondhatja, hogy van színháza és ezzel is a
polgárait valamint az idelátogatókat szolgálja. El kell fogadni, hogy ma nem annak az ideje
van, hogy színházba járjanak az emberek. Ha megtehetik a város polgárai akkor látogassák
ezeket az előadásokat. Hiller István miniszter úr 22 mFt-al támogatta a szlovák színházat.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót
és a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményéhez hasonló következtetésre jutott. A
víziszínpad tervezésekor is felmerült a működtetés várható költsége. A bizottság a beszámolót
elfogadta és elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a
beszámoló elfogadását.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a beszámolót. A
bizottság hosszasan tárgyalta a beszámolót mivel a turizmus egy szelete a színház.
Megfontolásra javasolta a bizottság, hogy lehetőség szerint jobban figyeljenek oda a
víziszínpad beruházására a tekintetben, hogy bizonyos dolgokat előre ütemezzenek mivel a
Körös meghatározó lesz az elkövetkező időszakban. Nem lehet mindenkor elvégezni a
munkákat. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A Színház Kht-nak köszönhető, hogy a város pályázni tudott a
víziszínpad beruházásra.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Kiszely Mihály alpolgármester visszatér, Dankó Pál, Lohr Gyula, Hetényi István, Kozák
Imréné képviselők távoznak az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
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 megtárgyalta és tudomásul veszi a Regionális Színház Kht. 2008. évi
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beszámolóját.
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2009. május 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző,
Csasztvan András ügyvezető igazgató”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
222/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Regionális Színház Kht. 2008. évi közhasznúsági beszámolóját,
valamint a 2008. évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját.
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A gyermekek védelmét, jogait, kötelességeit, érdekük
érvényesítését, a szülői kötelezettségeket jogszabályok rendezik.
E szabályozáshoz kapcsolódik a hatósági eljárásokban biztosított eszközrendszer, a
feladatellátás intézményrendszere, melyek a gyermek mindenek felett álló érdekét biztosítják.
Az önkormányzatoknak a törvényi rendelkezésnek megfelelően 2009. május 31-ig kell számot
adni e feladatellátásról. A beszámoló tartalmazza azokat a kötelező elemeket amelyeket a
jogszabály előír.
A beszámoló részletesen taglalja a pénzbeli és természetbeni ellátások nagyságrendjét,
megbontva kötelező és nem kötelező, önkormányzat által vállalt ellátásokra. Kötelező
ellátások tekintetében a teljes forrást az állami költségvetés biztosítja. Ilyen a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény amely további kedvezményeket biztosít a gyermekeknek, így a
kedvezményes étkeztetést, ingyenes tankönyvtámogatást. Az önkormányzat további
támogatásokat vállalt a gyermekek segítése érdekében ez a rendkívüli gyermekvédelmi
támogatás, a tankönyvtámogatás, a védőoltás, az iskolatej. Nagyságrendjében hasonló a
kötelező feladatokhoz.
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évben felülvizsgálja helyi rendeletét a tekintetben, hogy külső körülmények szükségessé
teszik-e a jövedelemhatárok emelését. Természetesen ez véges, hiszen a város költségvetése
meghatározott. A további ellátások anyagi forrását meg kell keresni. Nemcsak a
gyermekvédelmi ellátások hanem a szociális és családvédelmi keret közel 80 millió forintja is
szolgálja a gyermekek védelmét hiszen ha a család támogatást kap az hasznos a gyermek
számára is.
A gyermekétkeztetés megoldott a városban. A táblázatból látható, hogy az össz tanuló
létszámból közel 50% veszi igénybe a 30-50%-os kedvezményű illetve ingyenes étkeztetést.
Személyes gondoskodást nyújtó ellátás körébe tartozik a gyermekjóléti alapellátás. Ez
kizárólag önkéntességen alapszik, viszont óriási jelentősége van a jelzőrendszernek, az
oktatási intézményeknek, a védőnői szolgálatnak, mivel hathatós munkájuk kapcsán időben
kerülnek a családok, a gyermekek a szolgálathoz. Igény szerint a gyermekjóléti intézmény
speciális szolgáltatásokat is szervez. Kiemelendő az elvált szülő és a gyermek közötti
kapcsolattartás mely nagyon hatékony, a nyári napközis tábor szervezése valamint az
adományozás. A gyermekek átmeneti gondozásba vételére akkor kerül sor, ha a szülő vagy
törvényes képviselője akadályoztatva van a gyermek nevelésében, gondozásában. Erre az
önkormányzat nem tart fenn intézményt, hanem feladatellátás keretében oldja meg ezt a
feladatot. Ebben az évben erre nem került sor. A felsoroltakat követően amennyiben a
segítségnyújtás eredménytelen, akkor a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése
érdekében jegyzői, gyámhatósági intézkedés foganatosítására kerül sor. 2008-ban 41 kiskorú
került védelembe vételre, de 11 gyermek védelembe vétele megszűnt. Sajnos továbbra is
vannak veszélyeztetettségi okok de az egész rendszer hatékony működése eredményezi azt,
hogy 11 megszűnt. Veszélyeztetettségi ok részben a szülői magatartás, részben a gyermek
magatartása, továbbá jelentősek az anyagi, megélhetési és mentális problémák. Az oktatási
intézmények jelzik ezeket a problémákat. Az ifjúsági felelősök igen hatékony munkájára van
szükség. 2008-ban négy kiskorú került más hozzátartozónál elhelyezésre. Ez azt jelenti, hogy
a szülő vagy a gyám nem képes vagy nem látja el megfelelően a gyermeket. Az
alapellátásokat követően ha továbbra is probléma áll fenn, akkor gyámhivatali intézkedés
történik. A gyámhivatal a polgármesteri hivatal szervezeti struktúrájában helyezkedik el, a
szakmai felügyeletet a megyei hivatal látja el. Szarvas Város Önkormányzata helyesen döntött
amikor a gyámhivatali feladatokat összekapcsolta mivel a gyermekvédelmi feladat egy
folyamat. A kollégák egymás mellett dolgozva a gyermek érdekében tevékenykednek.
Sajnos nagyon sokan nem fizetik a tartásdíjat. A jogszabályok rendezik, hogy ezt az
önkormányzatnak kell megelőlegezni. Az önkormányzat az állami költségvetésből
visszaigényli. Kedvező tapasztalat, hogy a behajtás %-a növekszik, tehát a hivatal megteszi az
intézkedést annak érdekében, hogy az önkormányzat költségvetését ez ne terhelje.
Az otthonteremtési támogatás szintén a központi költségvetés támogatása. Ez az ellátás a
felnőtt fiatal lakhatási támogatására szolgál. Nem jellemző, hogy igénylik ezt a fajta
támogatást.
Családba fogadás két esetben történt 2008-ban.
Tartós nevelésbe vételre 2008-ban egy főnél volt szükség. Ez akkor történik, ha a szülő vagy a
gyám a gyermek neveléséről nem tud, nem akar gondoskodni. Ez egy végső intézkedés.
Fenti témákban tartott külső ellenőrzések hiányosságot nem tártak fel.
Rendőrhatóság adatai szerint sajnos van kiskorúak által elkövetett bűncselekmény.
Megelőzést szolgálja az évek óta eredményesen működő DADA program amit tovább kell
vinni. Az egész gyermekvédelem alapja a prevenció, a megelőzés kell hogy legyen.
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Ebben a civil szervezetek, intézmények nagyban segítenek.
A jövőben is arra kell törekedni, hogy hatékonyabb legyen az intézmények
veszélyeztetettséget felderítő megelőző munkája. Erősíteni kell a gyermekvédelem
szolgáltatás jellegét. A hatósági intézkedések lelkileg is megviselik a családot, gyermeket.
Továbbra is erősíteni kell az önkormányzat, a civil szervezetek, az intézményrendszer szoros
együttműködését. A szlovák iskola tanuló létszámában elírás történt ez a kiosztott anyagban
javításra került.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Szarvason a beóvodázás 94%-os. Kéri a Népjójéti Bizottság, a
Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: Valamennyi óvodába járni szándékozó gyermeknek lehetősége van
óvodai felvételre. Szarvason komoly hangsúlyt fektetnek arra, hogy minden gyermek eljusson
az oktatási intézménybe. Nagyon fontos a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekkel való
foglalkozás. Sok esetben a meghatározás nem éri el a célját, hogy diszkrimináció ne érje a
roma gyermekeket különböző intézményekben. A szarvasi romák már nincsenek ebben a
kategóriában, mivel a 10-15 évvel ezelőtt általános iskolákba járt romák elvégezték a 8
osztályt. Nincs mire kampányt indítani, nagyon kevés azok száma akiket ez érinthet. A
veszélyeztetett gyermekek tekintetében az iskolák között eltérés van. Kérdés, hogy a jegyzői
védelem feltételezi a veszélyeztetettséget vagy pedig az, hogy a kategóriák valamelyikébe
beleesik.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a beszámoló elfogadását.
Gombár Györgyné képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót és
elfogadásra javasolja.
Dernovics László képviselő: A Polgárőrség 16 éve végigkíséri a gyermekek életét. A szülői
negatív magatartásra példa, hogy a szórakozóhelyről hazaszállított gyermek szülője inkább
felháborodik, mint hogy megköszönje a polgárőrnek, hogy hazavitte az ittas gyermeket. Az
iskolai rendezvények biztosításába megpróbálják bevonni a fiatalokat is. Az ifjú polgárőr
mozgalmat erősíteni kellene az oktatási intézményekben.
Gombár Györgyné képviselő: A táblázatból látszik a nagy számbeli eltérés. A Fő téri
iskolában 164 veszélyeztetett gyermek van még a többi iskolában 12 fő. Ez abból adódik,
hogy még a halmozottan hátrányos helyzet meg van határozva törvényileg, addig a
veszélyeztetettséget az iskola ítéli meg. Jó lenne ha az iskolák között megegyezés születne
erről és azonos feltételek mentén ítélnék meg a veszélyeztetettséget. Így tisztább képet lehetne
kapni.
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Egy iskolában lehet veszélyeztetett gyerek azért is mert rossz anyagi helyzetben van a család,
rossz a lakáshelyzet. Ha az igazgató vagy az osztályfőnök úgy ítéli meg, akkor lehet valaki a
fizikai és lelki bántalmazás miatt is veszélyeztetett. Ezt nem lehet statisztikába belefoglalni.
Az ingerszegény környezet is lehet hosszú távon veszélyeztetettséget előidéző körülmény. A
szülők munkanélkülisége is hozzájárulhat a devianciához. Jó jövedelmű családokban is lehet
valaki elhanyagolt. Ha a pedagógus úgy ítéli meg, hogy rossz társaságba keveredett a tanuló
akkor azt veszélyeztetettnek minősítheti. A szeretethiány igen bonyolult fogalom de ez is
veszélyeztetettséghez vezethet. A szenvedélybeteg szülők szintén veszélyeztetettséget
jelentenek. A romák többsége igényesebb annál, mint hogy elvállalja, hogy halmozottan
hátrányos helyzetű a gyermeke. A Nagycsaládosok Egyesülete, a Gyámhivatal, az oktatási
intézmények odafigyelnek arra ami elsősorban a szülő dolga lenne. Ha a szülő nem fizeti ki a
gyermek étkeztetését akkor természetben kell adni neki. Korábban sok szülő levonatta az
étkezés térítést hogy lássák, gyermekére fordítja ezt az összeget.
Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dankó Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2008.
évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási Hivatal
Szociális és Gyámhivatala Békés Megyei Kirendeltségéhez továbbítsa.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. május 31.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
223/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatok 2008. évi ellátásáról szóló beszámolót elfogadja.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámolót a Dél-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatala Békés Megyei Kirendeltségéhez továbbítsa.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. május 31.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 10.) napirendi pont megtárgyalását.
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negyedévi gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügvezető igazgató: A 2009. első negyedévi beszámolót elkészítették. Az őszi
illetve tavaszi munkák a technológia szerint az elfogadott vetésszerkezettel elvégzésre
kerültek. A munkákra 2,8 millió forintot költöttek. Az elmúlt évi készlet 600 eFt értékű.
Ennek értéke várhatóan magasabb lesz. Nagyon fontos tényező a csapadék mely
meghatározza a bevételt. Aszályos év várható, így merész dolog lenne a jövő távlatáról szólni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Az I. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja, tudomásul veszi és elfogadásra
javasolja a képviselő-testületnek.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. A bizottság foglalkozott azokkal a tényezőkkel melyek a gazdálkodás
eredményességét meghatározzák. A KOMÉP Kft. nem tud igénybe venni földalapú
támogatást ami hátrányt jelent. A kedvezőtlen időjárás is rendkívül befolyásolja a
gazdaságosságot. Az ingadozó közgazdasági és piaci helyzet szintén negatív hatású. A
műtrágya és vegyszer árak az egekbe szöktek. Ma 20 eFt körül van egy mázsa vegyes
hatóanyagú műtrágya ára. Néhány évvel ezelőtt még 2-3 ezer forint volt. A kedvezőtlen
körülményekkel szemben áll, hogy a gazdálkodást megfelelő szakember vezeti. A bizottság a
beszámolót elfogadta.
Rejtő József képviselő: Érdemes lenne elgondolkodni azon, hogy a jövőben kézi munkaerő
igényes növényeket kellene termeszteni. Meg kell próbálni néhány embernek munkát
biztosítani. 40 hektáron komoly szántóföldi növénytermelést nem lehet végezni. Meg kell
nézni, ki kell számolni, hogy van-e ennek reális esélye.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megvizsgálta a
zártkertek helyzetét. A több mint ezer hektár zártkert jelentős része parlagon van. A magyar
ember amivel nem érdemes foglalkozni azzal nem fog. Ha ráfizet vagy ellopják akkor nem
csinálja. Sok mindennek kell változni ahhoz, hogy el lehessen gondolkodni a felvetésen.
Rejtő József képviselő: A két dolog nem üti egymást. Igaz amit Galambos Imre képviselő
mond, de az általa elmondottak is igazak.
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Hosszú távú terveket nem lehet dédelgetni. Az önkormányzat megtesz mindent azért, hogy a
terület tulajdonjogát megszerezze.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2009. első
negyedéves gazdálkodásáról.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Pákozdi János ügyvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
224/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a
városi állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2009. első negyedéves
gazdálkodásáról.
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Pákozdi János ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 11.) napirendi pont megtárgyalását.
11.) napirendi pont: Beszámoló a téli közmunka program végrehajtásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A Körös-szögi Kistérségi Többcélú Társulás pályázatot
nyújtott be 2008-ban közmunkára. A pályázat 20 fővel nyert, 2008. december 15-től ez év
március 31-ig tartott a program. A programban meghatározott közmunka célok kerültek
kitűzésre. A munkaprogram ismeretében a KOMÉP Kft. került kijelölésre foglalkoztatásra.
Az első időszakban az időjárás miatt a téli közmunkákban vett részt a 20 fő. Ezt követően
elvégzésre kerültek a kitűzött feladatok (tavaszi nagytakarítás, gallyazás, különböző kora
tavaszi közcélú munkák). Összességében megállapítható, hogy tisztességes munkát végeztek
ami látható a városban. 7,6 millió forintos költségű munkaprogram volt, melynek 10%-át
fizette a kistérség. Az árbevétel pedig 13,5 millió forint volt, így számszakilag is sikeres
pályázatnak mondható.
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Közbeszerzési Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta.
A kiegészítő anyagot is megkapták a bizottság tagjai. A bizottság elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót.
A kiegészítő anyagot megkapták. A befektetett munka aránya az elvégzett munka értékét
visszahozta. A programot érdemes volt végrehajtani. A bizottság egyhangúlag elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 6 igen szavazattal elfogadásra
javasolja a beszámolót.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati
javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a téli közmunkaprogram végrehajtásáról.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Pákozdi János ügyvezető”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
225/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. beszámolóját a téli
közmunkaprogram végrehajtásáról.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 12.) napirendi pont megtárgyalását.
12.) napirendi pont: Tájékoztató a Szarvas város belvíz- csapadékvíz elvezető rendszerek
működéséről 2009. január 01. és április 30. közötti időszakban
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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belvíz- és csapadékvíz elvezető rendszereinek működéséről. Az elfogadott programból látható
volt, hogy nem tudtak fizikai munkával tervezni ennél a közmunkánál. Közcélú
foglalkoztatottak munkáját vették igénybe minden évben ezen feladatok ellátására. Januárfebruár hónapokban megkezdődött a belvíz főgyűjtő csatornák és árkok takarítása, a Maczó
laposi átemelő karbantartása. A Liszt F., Arany J., Szentesi úton iszaptalanításra került sor. Az
elmúlt évben megvásárlásra került a WOMA gépjármű amivel a Deák F. utca, Kossuth utca,
Vasút utca közötti kritikus szakaszát karban tudták tartani. A csatornák tisztítása a terv szerint
tovább folytatódik. A Történelmi Emlékút kaszálása is megtörtént. A szerződés szerint ezt
három alkalommal kell elvégezni. Összességében elmondható, hogy a költségvetés, a tervek
és az elvégzett munka arányban van.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és jóváhagyta a beszámolót.
Hodálik Pál képviselő: Szarvas Város Önkormányzata kb. 3 évvel ezelőtt megtervezte a
belterületi csapadékvíz elvezető rendszer felújítását, fejlesztését. Elsősorban a főgyűjtők és
problémás helyek felújítását tűzte ki célul. Évről évre pályázott és nyert a város erre forrást.
Az előterjesztés mellékletében olvasható, hogy igazából a főgyűjtőkkel foglalkoznak, a többi
részre már nem jut pénz. Amennyiben a főgyűjtők megépítésre kerülnek akkor csak azok
tisztítása jelent költséget és jut majd forrás a többi csatornára is. Korábban készült egy
felújítási terv a többi gyűjtő meder karbantartására. Erre korábban közmunka pályázatok
voltak kiírva. Évről évre 20-30 km-t sikerült megvalósítani. A KOMÉP Kft-nek át kell
tekinteni, hogy melyek azok a területek ahol a kisebb gyűjtők eliszapolódtak, illetve az
átereszek eltömődtek. A közmunka keretében ezek felújításra kerülhetnének. A bizottság
elfogadta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Balczó Sándor: Szakmai előterjesztésében utalt a Bajcsy-Zs. utcára ami egy mellékág.
Fontos a mellékágak karbantartása is.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető rendszer
karbantartásáról is ír az anyag. Ez a tulajdonosok feladata. Mintegy 126 km csapadékvíz
elvezető rendszer működik az önkormányzat területén. Ezek egy része, elsősorban a zárt
rendszer a KOMÉP Kft- kezelésében van. A mellékágak karbantartása a tulajdonosok
kötelessége és feladata. A város nem tudja elvégezni a tulajdonosokra háruló feladatokat. A
beszámoló utal arra, hogy egyfajta szakértelemre is szükség van. Amikor valaki hozzákezd a
karbantartáshoz akkor a KOMÉP Kft. részéről megfelelő irányítás szükséges.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Minden lakossági bejelentést szívesen fogadnak. A
KOMÉP Kft. rendelkezik szakemberekkel akik szakmailag segítenek a lakosságnak az árkok
rendbentartásában.
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Nem arra kell várni, hogy a lakosság jelentkezzen az eső után. Kellő figyelmességgel,
empátiával irányítani kell a lakosságot.
Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. tájékoztatóját a Szarvas város belvíz-csapadékvíz elvezető rendszerek
működtetéséről azzal, hogy a főgyűjtők mellett a mellékágak rendszeres ellenőrzéséről is
gondoskodjanak, továbbá biztosítsanak megfelelő szakmai felügyeletet a földmunkák
elvégzéséhez.
Utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az elvégzett munkákról adjon tájékoztatást.
Határidő:
2009. október 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Pákozdi János ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
226/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. tájékoztatóját a
Szarvas város belvíz-csapadékvíz elvezető rendszerek működtetéséről azzal, hogy
a főgyűjtők mellett a mellékágak rendszeres ellenőrzéséről is gondoskodjanak,
továbbá biztosítsanak megfelelő szakmai felügyeletet a földmunkák elvégzéséhez.
Utasítja az ügyvezető igazgatót, hogy az elvégzett munkákról adjon tájékoztatást.
2009. október 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Pákozdi János ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Az ülésterembe Földesi Zoltán, Lázár Zsolt,
Gombár Györgyné, Hodálik Pál képviselő nem tér vissza 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
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A
vásárok
és
piacok
jóváhagyása/ellenjegyzése
Előadó: Dr. Melis János jegyző

rendjéről

szóló

Szabályzat

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat a vásárokról és piacokról szóló helyi
rendeletét hatályon kívül helyezte mivel a központi jogszabály változott. Az előterjesztés
mellékletét képező szabályzat lenne a vásárok, piacok működésének rendje. Semmi nem
változik, a KOMÉP Kft. minden évben beszámol a tevékenységről. A bevételekből kell
fedezni a kiadásokat. Változás esetén csak az önkormányzat jóváhagyásával lehet változtatni.
Babák Mihály polgármester: Gondoskodni kell a szabályzat nyilvánosságra hozataláról.
Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a szabályzatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és 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 jóváhagyja az előterjesztés mellékletét képező vásárok és piacok rendjéről
szóló Szabályzatot.
Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője felé.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Pákozdi János ügyvezető.
Határidő: 2009. június 01.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az
előterjesztés mellékletét képező vásárok és piacok rendjéről szóló Szabályzatot.
Utasítja a jegyzőt, hogy a szükséges intézkedést tegye meg a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. ügyvezetője felé.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető
Határidő:
2009. június 01.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Fogorvosokkal és gyermek háziorvosokkal kötött megállapodások
módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az alapellátás orvosaival az önkormányzat
megállapodást kötött. A megállapodás melléklete a körzetek leírása. A megállapodás
tartalmazza a helyettes orvosok nevét. A megállapodás az orvos finanszírozási szerződésének
mellékletét is képezi. A közelmúltban az önkormányzat a körzeteket módosította az orvosok
javaslatára. A MEP-el történt egyeztetést követően az a javaslat, hogy amit az ÁNTSZ
engedélyez az nem kerül nevesítésre. Az ÁNTSZ mindenkori engedélye alapján történik a
helyettesítés. A körzetek leírása akként változik, hogy a megállapodás melléklete az
önkormányzat által elfogadott helyi rendelet. Ennek megfelelően módosításra kerülnek a
megállapodások. Az orvosokkal, a MEP-el és az ÁNTSZ-el megtörtént az egyeztetés.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság 6 igen szavazattal, elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Kelement és Társa
Fogszakorvosi BT. (Szarvas, Vasút u. 46.) képviseli Dr. Kelement Éva területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvossal kötött és többször módosított
Megállapodást az alábbiakban módosítja:
2. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A felosztást az érintett közoktatási intézményekkel kötött szerződés
tartalmazza.”
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
5. pont második mondatában a helyettes orvosok neve törlésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
229/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Majzik és Társa
Fogszakorvosi BT. (Szarvas, Vasút u. 46.) képviseli: Dr. Majzik Katalin területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvossal kötött és többször módosított
Megállapodást az alábbiakban módosítja:
2. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A felosztást az érintett közoktatási intézményekkel kötött szerződés
tartalmazza.”
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
5. pont második mondatában a helyettes orvosok neve törlésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
230/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Anaesth-Dent”
Fogszakorvosi BT. (Szarvas, Vasút u. 46.) képviseli: Dr. Fábri János területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvossal kötött és többször módosított
Megállapodást az alábbiakban módosítja:
2. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A felosztást az érintett közoktatási intézményekkel kötött szerződés
tartalmazza.”
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
5. pont második mondatában a helyettes orvosok neve törlésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
231/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Koszti és Társa
Fogszakorvosi BT. (Szarvas, Vasút u. 46.) képviseli: Dr. Koszti Gabriella területi
ellátási kötelezettséggel rendelkező fogorvossal kötött és többször módosított
Megállapodást az alábbiakban módosítja:
2. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A felosztást az érintett közoktatási intézményekkel kötött szerződés
tartalmazza.”
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
5. pont második mondatában a helyettes orvosok neve törlésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
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Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
232/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Galambos és Társai
Kft. (Szarvas, Krúdy Gy. u. 6.) képviseli: Dr. Galambos Andrea területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező fogorvossal kötött és többször módosított
Megállapodást az alábbiakban módosítja:
2. pont második mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„A felosztást az érintett közoktatási intézményekkel kötött szerződés
tartalmazza.”
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
5. pont második mondatában a helyettes orvosok neve törlésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
233/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Tóth Sára (Szarvas,
Markovitz u. 8.) területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvossal
kötött és többször módosított Megállapodást az alábbiakban módosítja:
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
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Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 7.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
234/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete MEDIORIX Egészségügyi
és Szolgáltató Bt. (Székhely: Békésszentandrás, Stefánia út 27., telephely: 5540
Szarvas, Szabadság út 39.), képviseli Dr. Sajti Edit területi ellátási
kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvossal kötött és többször módosított
Megállapodást az alábbiakban módosítja:
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
5. pont második mondatában a helyettes orvosok neve törlésre kerül.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 8.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
235/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Dr. Igriczi és Dr. Pavuk
Egészségügyi Szolgáltató Kft. (Szarvas, Gyóni G. u. 11.), képviseli: Dr. Igriczi
Zsuzsanna területi ellátási kötelezettséggel rendelkező házi gyermekorvossal
kötött és többször módosított Megállapodást az alábbiakban módosítja:
3. pont második mondata helyébe az alábbi szövegrész kerül:
„A körzet részletes leírása - a mindenkor hatályos háziorvosi körzetekről szóló
helyi rendelet szerint – jelen megállapodás mellékletét képezi.”
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés módosítás aláírására.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
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3.) sz. bejelentés:

Közterület nevének megváltoztatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A képviselő-testület már korábban kinyilvánította azon
szándékát, hogy a Hoffman utcát Kálvin János utcára kívánja változtatni. Erre vonatkozóan
lakossági kezdeményezés történt. Ehhez szükséges a Földrajzi-név bizottság véleménye ami
az előterjesztés mellékletét képezi. A bizottság javasolja a változtatást. A hatálybalépés
időpontja június 30. Nem jelent az érintetteknek semmilyen kötelezettséget.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Turisztikai
Bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hoffman utca nevét Kálvin János utcára változtatja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő: 2009. június 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr.
Réthy Vilmosné osztályvezető, Dinyáné Kovács Gabriella csoportvezető.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
236/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Hoffman utca nevét
Kálvin János utcára változtatja.
Felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedés megtételére.
Határidő:
2009. június 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Dinyáné Kovács Gabriella csoportvezető
Babák Mihly polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Folyószámla-hitel szerződés megszüntetése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Hodálik Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: 2004. decembere óta 150 millió forint összegű folyószámla
hitelkeret áll rendelkezésére az önkormányzatnak. Ez a folyószámla hitel sokáig segítette a
likviditási problémák megoldását, azonban már harmadik éve nem került felhasználásra. A
150 millió forintos folyószámla keret megnöveli a biztosítéki szerződés keretösszegét is.
Mivel nincs felhasználás, ezért nem célszerű a továbbiakban fenntartani ezt a folyószámla
szerződést.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
237/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az SFIÖEP-08-0066-OHB/1 számú Folyószámla-hitel szerződést megszünteti, egyben
kezdeményezi a Biztosítéki engedményezési szerződés (ÖEP-04-120/6 sz.)
módosítását.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. május 25.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Készfizető kezességvállalás meghosszabbítása a Szarvasi GyógyTermál Kft. folyószámla hiteléhez
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: 2007. májusa óta a Gyógy-Termál Kft-nek 30 mFt összegű
folyószámla hitelkeret áll rendelkezésére. A folyószámla hitelkeret most járna le. A Kft. kéri,
hogy a képviselő-testület tegye lehetővé a hitelkeret meghosszabbítását 1 évvel. A
kezességvállalás is egy évvel történne meghosszabbításra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság a véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatja
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 Szarvasi Gyógy-Termál Kft. 30.000 eFt-os folyószámla
hitelének összegére és annak kamataira készfizető kezességet vállal.
Rendelkezésre tartás: 2009.06.20.-2010.06.20.
Utasítja a polgármestert és a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetőjét a kezességvállalással
kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. június 20. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Demeter László
ügyvezető, Jambrik Ramola osztályvezető.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
238/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
Gyógy-Termál Kft. 30.000 eFt-os folyószámla hitelének összegére és annak
kamataira készfizető kezességet vállal.
Rendelkezésre tartás: 2009.06.20.-2010.06.20.
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kezességvállalással kapcsolatos intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 20.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Demeter László ügyvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Lázár Zsolt, Földesi Zoltán, Gombár Györgyné képviselők visszatérnek az ülésterembe,
16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Alapító
Okiratának módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben foglaltaknak illetve az államháztartás
működési rendjéről szóló 217/1998. kormány rendeletben foglaltaknak megfelelően
módosítani kell Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Alapító Okiratát.
Az intézményt az alábbi besorolásokba lehet besorolni. Tevékenység jellege alapján
közszolgáltató, közszolgáltatási szerv fajtája alapján közintézmény, feladat ellátásához
kapcsolódó funkciója szerint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv. 2010.
január 1-jétől megváltozik a tevékenységre vonatkozó szakágazati számok is amelyeket
szintén fel kell tüntetni az alapító okiratban. A Magyar Államkincstár kérésére a határozatba
beépítésre kerül az egész módosítás.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A módosított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, és az
alábbiak szerint jóváhagyja Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye Alapító Okiratának módosítását:
I.
A preambulum az alábbiak szerint változik:
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9 § (4), az államháztartásról
szóló 1992. évi XXXVIII. tv.10.§.(4), (5), 87. § (1), 88. § (3) és a 96 § (1-2), 99. §
(2), az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. r. 10.
§, 14. §, 15. §, 17. §., valamint a költségvetési szervek jogállásáról és
gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 15.§., 16.§., 18. §. alapján Szarvas
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban Alapító) az alábbi
költségvetési szerv,
a továbbiakban szakmai intézmény alapító okiratát az alábbiak szerint
módosítja:
II.
5. Az intézmény tagozatai pont kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
- nappali tagozat:
- gimnázium, szakközépiskola, szakiskola, szakképzés
III.
8. pont az alábbiak szerint módosul:
8. A vezetőkre, foglalkoztatottakra vonatkozó jogviszony megjelölése:
8.1. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése
esetén
kinevezésének) rendje:
a) Az intézmény vezetőjét Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza meg pályázat alapján. Határozatlan időre szóló
közalkalmazotti kinevezéssel együtt, határozott időre szóló magasabb
vezetői megbízás jön létre.
b) A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői
hatáskörök átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető)
munkáltatói jogkörök átruházásáról az intézmény szervezeti és
működési szabályzatában rendelkezni kell.
c) Az intézmény élén magasabb vezető beosztású vezető áll.
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e) A felügyeleti szerv a munkakör és beosztás feltételeit a pályázat kiírása
során rögzíti.
8.2.

Az intézmény foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszony
megjelölése:
a) Az alkalmazottak foglalkoztatására a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. Tv. az irányadó.
IV.

„9. ” pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. Az intézmény meghatározott közfeladata:
A.) Intézmény ágazati besorolása (TEÁOR) és megnevezése
OKTATÁS

85

KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI
EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG
91
A fő tevékenységi körbe a felügyeleti szerv által meghatározott nevelési-oktatási,
valamint közművelődési feladatok ellátása tartozik.
Alapfokú oktatás
85.2
Középfokú oktatás
85.3
Általános középfokú oktatás
85.31
Szakmai középfokú oktatás
85.32
Felsőszintű oktatás
85.4
Felsőszintű nem felsőfokú oktatás
85.41
Egyéb oktatás
85.5
Máshova nem sorolható egyéb oktatás
85.59
Oktatást kiegészítő tevékenység
85.6
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb
kulturális tevékenység
91.0
Könyvtári, levéltári tevékenység
91.01
B.)

Az intézmény alapfeladatként ellátandó alaptevékenysége (szakfeladatok és
megnevezésük)
B.1.) Alaptevékenységek
80111-5 Óvodai nevelés
80112-6 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése
80121-4 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás, 8 évfolyamos
gimnázium 5-8. évfolyamain működő oktatás
80122-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása
80214-4 Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
- 4 évfolyamos gimnázium
- nyelvi előkészítő + 4 évfolyamos gimnázium
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oktatása: testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság esetén
halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése
80216-6 Gimnázium felnőttoktatás:
- 4 évfolyamos gimnázium
80217-7 Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás:
- kereskedelem-marketing üzleti adminisztráció szakmacsoport
- vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
- faipari szakmacsoport
- oktatás szakmacsoport
- ügyviteli szakmacsoport
80218-8 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
nevelése, oktatása: testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több
fogyatékosság esetén halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése
80219-9 Szakközépiskolai felnőttoktatás
80221-4 Nappali rendszerű szakiskolai nevelés, oktatás:
- egyéb szolgáltatások szakmacsoport
- építészeti szakmacsoport
- faipari szakmacsoport
- kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport
- szociális szolgáltatások szakmacsoport
- vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport
80222-5 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése,
oktatása: testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, több fogyatékosság esetén
halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztése
80223-6 Szakiskolai felnőttoktatás
80224-1 Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatás:
- 31 5216 14 kőműves
- 31 5216 17 szobafestő-mázoló és tapétázó
- 33 5262 01 asztalos
- 33 7812 01 fodrász
- 33 7822 01 pincér
- 33 7826 02 szakács
- 33 7862 01 élelmiszer- és vegyiáru kereskedő
- 33 8933 02 szociális gondozó és ápoló
- 52 3405 04 ügyintéző titkár II.
- 52 4641 02 gazdasági informatikus II.
- 52 4641 03 számítástechnikai szoftverüzemeltető
- 52 5411 10 faipari technikus
- 52 7822 02 vendéglátó technikus
- 54 3239 01 irodavezető
- 54 4641 01 gazdasági informatikus I.
- 31341 01 0010 bolti eladó
- 31582 08 0000 épületasztalos
- 31582 15 1000 kőműves
- 33 542 05 0010 szabó

- 52 - 33 543 01 0000 bútorasztalos
- 33582 04 0000 festő-mázoló és tapétázó
- 33762 01 0010 szociális gondozó
- 33811 02 1000 pincér
- 33811 03 1000 szakács
- 33815 01 0000 fodrász
- 52140 01 0000 pedagógiai asszisztens
- 52341 05 1000 kereskedő
- 52811 02 0000 vendéglős
- 54543 02 0010 fa- és bútoripari technikus
- 54346 01 0010 5403 ügyintéző titkár
- 54481 04 0010 5401 gazdasági informatikus
80226-3 Szakképesítés megszerzésére felkészítő felnőttoktatás
- nappali rendszerű szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai
oktatással azonos szakképesítések
80225-2 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés
megszerzésére felkészítő iskolai oktatása
80341-6 Felsőfokú szakképzést nyújtó képzés (Együttműködve a Szolnoki
Főiskolával 5000 Szolnok, Ady E. u. 1., engedélyszám: OH FRKP/1114/2007.)
- 55 3433 02 külgazdasági üzletkötő
- 55 34 33 03 európai uniós üzleti szakügyintéző
- 55 3433 04 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
- 55 4641 02 informatikai statisztikus és gazdasági tervező
- 55345 01 0010 5504 külgazdasági üzletkötő
- 55345 01 0010 5501 európai uniós ügyintéző
- 55345 01 0015 5505 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző
- 55481 02 0000 informatikai statisztikus és gazdasági tervező
80401-7 iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás, vizsgáztatás
80402-8 Iskolarendszeren kívüli szakmai vizsgáztatás, oktatás
92312-7 Közművelődési könyvtári tevékenység
B.2.) Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok
55131-5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
(9.-14. évfolyamos tanulók számára)
55132-6 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás sajátos nevelési igényű
gyermekek, tanulók számára
(9.-14. évfolyamos tanulók számára)
55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés
55232-3 Iskolai intézményi közétkeztetés
55233-4 Kollégiumi intézményi étkeztetés
75192-2 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai
B.3.)Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
80511-3 Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
80541-0 pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele
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92403-6 Diáksport
B.4.) Az intézmény alapfeladataként ellátandó alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenysége
Az intézmény nem kötelezően, az alaptevékenysége körében szabad kapacitása
terhére ár- és díjbevételes szolgáltatást nyújt más, költségvetésileg és
gazdaságilag nem hozzá tartozó gazdálkodó szervezetek és más személyek részére
– szektor - semlegesen az alábbi feladatkörben:
75195-0 Intézményi étkeztetés kiegészítő tevékenységként (vendégétkeztetés)
75195-2 Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek
(szálláshely szolgáltatás, helyiségek bérbeadása)
75195-6 A szórakoztatás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő
tevékenységek (fénymásolás, internet szolgáltatás, fax)”
2010. január 1-től hatályos:
A.) Intézmény szakágazati besorolása és megnevezése:
OKTATÁS
KÖNYVTÁRI, LEVÉLTÁRI, MÚZEUMI
EGYÉB KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG

85

Iskolai előkészítő oktatás
Iskolai előkészítő oktatás
Óvodai nevelés
Alapfokú oktatás
Alapfokú oktatás
Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton
Általános iskolai nevelés, oktatás felső tagozaton
Középfokú oktatás
Általános középfokú oktatás
Gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
Szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
Szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
Szakmai középfokú oktatás
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai elméleti képzés
Szakképesítés megszerzésére felkészítő
szakmai gyakorlati képzés
Felsőszintű oktatás
Felsőfokú oktatás
Felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések
Egyéb oktatás
M.n.s. egyéb oktatás
Közoktatáshoz kapcsolódó egyéb nevelés
Kollégiumi, externátusi nevelés

851
8510
85101
852
8520
85201
85202
853
8531
85311
85312
85313
8532

91

85321
85322
854
8542
85421
855
8559
85591
85592
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Oktatást kiegészítő tevékenység
Oktatást kiegészítő tevékenység
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb
kulturális tevékenység
Könyvtári, levéltári tevékenység
Könyvtári tevékenység

85593
856
8560
85602
85609
910
9101
91012

B.) Az intézmény alapfeladatként ellátandó tevékenysége (szakfeladatok és
megnevezésük)
B.1.) Alaptevékenységek
851011 Óvodai nevelés, ellátás
851012 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelése, ellátása
852011 Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás (1-4. évfolyam)
852012 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai
nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)
852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8.
évfolyam)
852022 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű
nevelése, oktatása (5–8. évfolyam)
853111 Nappali rendszerű gimnáziumi oktatás (9-12/13. évfolyam)
853112 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása
(9–12/13. évfolyam)
853114 Gimnázium felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
853121 Nappali rendszerű szakközépiskolai oktatás (9-12/13. évfolyam)
853122 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakközépiskolai
oktatása (9–12/13. évfolyam)
853124
853131
853132
853135
853211

Szakközépiskolai felnőttoktatás (9-12/13. évfolyam)
Nappali rendszerű szakiskolai oktatás (9-10. évfolyam)
Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai oktatása
(9–10. évfolyam)
Szakiskolai felnőttoktatás (9-10. évfolyam)
Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon
- 31 5216 14 kőműves
- 31 5216 17 szobafestő-mázoló és tapétázó
- 33 5262 01 asztalos
- 33 7812 01 fodrász
- 33 7822 01 pincér
- 33 7826 02 szakács
- 31341 01 0010 3102 élelmiszer- és vegyi áru-eladó
- 31582 08 0000 0000 épületasztalos
- 31582 15 1000 0000 kőműves
- 33 542 05 0010 3303 női szabó
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- 33582 04 0000 0000 festő-mázoló és tapétázó
- 33762 01 0010 3302 szociális gondozó és ápoló
- 33811 02 1000 0000 pincér
- 33811 03 1000 0000 szakács
- 33815 01 0000 0000 fodrász
- 52140 01 0000 0000 pedagógiai asszisztens
- 52341 05 1000 0000 kereskedő
- 52811 02 0000 0000 vendéglős
- 54543 02 0010 5401 fa- és bútoripari technikus
- 54346 01 0010 5403 ügyintéző titkár
- 54481 03 0010 5401 informatikai hálózattelepítő és- üzemeltető
853221 Szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai
gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon
853214 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai elméleti felnőttoktatás
853224 Szakképesítés megszerzésére felkészítő szakmai gyakorlati felnőttoktatás
853212 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési
évfolyamokon
853222 Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő
nappali rendszerű szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési
évfolyamokon
854211 Felsőfokú szakképzés (Együttműködve a Szolnoki Főiskolával 5000
Szolnok, Ady E. u. 1., engedélyszám: OH FRKP/111-4/2007.)
- 55 3433 04 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző
- 55345 01 0010 5504 külgazdasági üzletkötő
- 55345 01 0010 5501 európai uniós ügyintéző
- 55345 01 0015 5505 nemzetközi szállítmányozási és logisztikai
szakügyintéző
- 55481 02 0000 0000 informatikai statisztikus és gazdasági tervező
855917 Középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855918 Sajátos nevelési igényű középiskolai, szakiskolai tanulószobai nevelés
855921 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő tanulók kollégiumi,
externátusi nevelése
855922 Nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő sajátos nevelési igényű
tanulók kollégiumi, externátusi nevelése
855931 Iskolarendszeren kívüli nem szakmai oktatás
855932 Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás
910121 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
910122 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme
910123 Könyvtári szolgáltatások
B.2.) Alaptevékenységgel összefüggő egyéb feladatok
559011 Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára
562912 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562914 Tanulók kollégiumi étkeztetése
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Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások
elszámolásai
B.3.) Oktatáshoz kapcsolódó egyéb tevékenységek
855911
Általános iskolai napközi otthoni nevelés
855912
Sajátos nevelési igényű tanulók napközi otthoni nevelése
855914
Általános iskolai tanulószobai nevelés
855915
Sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése
856020
Pedagógiai szakmai szolgáltatások
856099
Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység
931204
Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
B.4.) Az intézmény alapfeladataként ellátandó alaptevékenységhez kapcsolódó
kiegészítő tevékenysége:
Az intézmény nem kötelezően, az alaptevékenysége körében szabad
kapacitása terhére ár- és díjbevételes szolgáltatást nyújt más,
költségvetésileg és gazdaságilag nem hozzá tartozó gazdálkodó szervezetek
és más személyek részére – szektor- semlegesen az alábbi feladatkörben:
562919 Egyéb étkeztetés
559099 Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás
682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése
821900 Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás
932919 M.n.s. egyéb szórakoztatási tevékenység
V.
„10.” pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:
10. Az intézmény típus szerinti besorolása:
a.) Tevékenység jellege alapján: Közszolgáltató költségvetési szerv
b.) Közszolgáltató szerv fajtája szerint: Közintézmény
c.) Feladatellátáshoz kapcsolódó funkciója szerint: Önállóan működő és
gazdálkodó költségvetési szerv
VI.
14. pont az alábbiak szerint módosul:
14. Az intézmény jogállása és szakmai önállósága:
Önálló jogi személyiségű helyi önkormányzati költségvetési szerv
VII.
18. pont 1. bekezdése hatályát veszti.
VIII.
Az Alapító Okirat kiegészül az alábbi 22. ponttal:
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1. számú melléklet:

1.Az intézmény használatában lévő ingatlanok

2.A közgyűjteményi feladatok ellátását szolgáló ingatlan, és
az ellátandó feladatok jellemző mutatói
2. számú melléklet: Az intézménybe felvehető maximum tanulólétszám
IX.
Az Alapító Okirat 2. számú mellékletéből a 2. áthelyezésre kerül az 1. számú
mellékletbe.
Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot, 8
napon belül küldje meg, a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatóságához.
Felelős: Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
munkaerőgazdálkodása 2009/2010-es tanévben
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Intézményének

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Az óvodai és általános iskolai beiratkozások
megtörténtek. A középiskolában a felvételről szóló értesítések kiküldésre kerültek. Ennek
megfelelően az intézmény elkészítette a 2009/2010. tanévre vonatkozó munkaerőgazdálkodását melyben meghatározta a szükséges pedagógus létszámigényt is. 2009/2010.
tanévben 26 fő iratkozott be óvodába, így létszámcsökkenés nem történt, 7 óvodai csoport
indítható. Általános iskolába 19 fő iratkozott be ami osztály alakításnál 25 főként vehető
figyelembe sajátos nevelési igényük miatt. A következő tanévben 1 első osztály indítását
javasolja. Az idei első osztály létszámát is meg kell vizsgálni, mivel átköltözések, átvételek
miatt illetve sajátos nevelési igényű határozatok miatt emelkedett a létszám. Az intézmény
vezetője a következő képviselő-testületi ülésre a pontos adatok ismeretében ismét a képviselőtestület elé terjeszti javaslatát 2 második osztály indítására vonatkozóan. Középiskolák
esetében 9 osztály indítását tervezte az intézmény. A szakiskolai osztályok létszámának
emelkedése miatt szükség lehet a negyedik szakiskolai osztály indítására. Az osztályok
kialakítása után meghatározható a pedagógus létszámigény is, így 3 fő álláshely
csökkentésére van lehetőség. A határozati javaslat ennek megfelelően készült.
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miatt. Több fiatal nem Szarvason dolgozik mivel nem talált munkahelyet.
Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta, 6 jelenlévő
tagja egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
240/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója, a beiratkozás
eredményének ismeretében úgy dönt, hogy a 2009/2010-es tanévben az első
évfolyamon egy osztály indítását engedélyezi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: A 2/b. javított határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
241/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója úgy dönt, hogy a
2009/2010-es tanévben
a középiskolai feladatellátásban a felvételi eljárás eredményének ismeretében tíz
(1 nyolc évfolyamos gimnáziumi, 2 négy évfolyamos gimnáziumi, 3
szakközépiskolai és 4 szakiskolai) új osztály indítását engedélyezi, amennyiben a
tényleges beiratkozás ismeretében a létszámigény megköveteli.
Továbbá dönt arról, hogy a felnőttek érettségire felkészítő osztályát a törvényben
meghatározott maximum létszámmal, 35 fővel engedélyezi indítani.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
242/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének fenntartója úgy dönt, hogy a
2009/2010-es nevelési évben 7 óvodai csoport indítását engedélyezi.
Továbbá dönt arról, hogy a közoktatási intézmény alap- és középfokú
feladatellátásához a 2009/2010 tanévben 56 (17 általános iskolai, 39 középiskolai)
osztály indítását engedélyezi. A szakképző évfolyamok osztályainak számáról az
augusztusi beiratkozást követően számol be az intézmény.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a maximális létszámnál magasabb létszámú
osztályok tekintetében kérje meg az Oktatási Hivataltól az engedélyt.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a tényleges napközi és tanulószobai
szolgáltatást igénylő tanulólétszám ismeretében a 2009/2010-es tanévben
indítható napközi és tanulószobai csoportok számát nyújtsa be a Képviselőtestülethez jóváhagyásra.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
243/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében az általános iskolai
feladatellátás racionálisabb megszervezése érdekében szükségtelenné vált
foglalkoztatás megszüntetésére végleges álláshely megszüntetéssel járó
létszámcsökkentést rendel el 2009. július 1. napjától. Így az intézmény
álláshelyeinek száma 3 álláshellyel csökken, ezzel a Szarvas Város
Önkormányzatának 3/2009. (II.20.) számú 2009. évi költségvetésről szóló
rendeletében meghatározott 198,5 pedagógus álláshely 195,5 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
az álláshely-csökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.

- 60 Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
2009. június 30.,
illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
244/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a végleges
álláshely megszüntetéssel járó szükségtelenné vált foglalkoztatás miatti
létszámcsökkentést eredményező döntése miatti pénzügyi kötelezettségek
teljesítésének megtérítésére 5/2009. (II. 20.) ÖM rendeletben foglaltak alapján
pályázatot nyújt be Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézményében 3 fő közalkalmazott jogviszonyának 2009. július 1. napjától
történő megszüntetése miatti egyszeri költségvetési hozzájárulás biztosítására.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
dokumentumok aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
245/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében a jelenlegi
létszámcsökkentési döntéssel érintett 3 álláshely véglegesen megszüntetésre kerül.
Továbbá nyilatkozik arról, hogy az önkormányzat költségvetési szerveinél a
meglévő üres álláshelyeken, a megüresedő üres álláshelyeken, vagy a tervezett új
álláshelyeken, illetve szervezeti változás, feladatátadás következtében az
önkormányzat fenntartói körén kívüli munkáltatónál, a létszámcsökkentéssel
érintett álláshelyen foglalkoztatottak munkaviszonyban töltött ideje
folyamatosságának megszakítása nélküli foglalkoztatására, nincs lehetőség.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
értelem szerint

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Közoktatási intézmények pedagógus-továbbképzési (beiskolázási) terve
a 2009. évre
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX.
törvénynek megfelelően az intézmények minden év március 15-ig elkészítik az adott
időszakban érvényben lévő továbbképzési tervnek megfelelően a beiskolázási tervet. A
fenntartó ellenőrizheti azt, hogy az elkészített beiskolázási terv összhangban van-e az
intézmény pedagógiai programjával illetve az intézmény költségvetésével. Ennek megfelelően
készültek el a beiskolázási tervek.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és 6 igen
szavazattal egyhangúlag támogatta az előterjesztést. Valóban a jogszabályoknak megfelelően
a valós igények alapján készült el az anyag.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést. Nem jelent költségvetési plusz kiadást mivel normatívában megkapja az
önkormányzat.
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 fenntartásában lévő közoktatási intézmények 2009/2010-es tanévre
vonatkozó beiskolázási terveit megismerte. A felülvizsgálat során megállapította, hogy azok
összhangban vannak a nevelési és pedagógiai programokkal, továbbá nem igényelnek
önkormányzati támogatást, ezért az abban foglaltak megvalósítását támogatja.
Utasítja az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon képzésekben való
részvételeit támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási tervben, melyek a dolgozók
munkaköréhez szorosan kapcsolódnak, illetve a minőségi oktatást segítik elő.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Brachna Irén igazgató, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: Értelem szerint.”

- 62 Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
246/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenntartásában lévő
közoktatási intézmények 2009/2010-es tanévre vonatkozó beiskolázási terveit
megismerte. A felülvizsgálat során megállapította, hogy azok összhangban
vannak a nevelési és pedagógiai programokkal, továbbá nem igényelnek
önkormányzati támogatást, ezért az abban foglaltak megvalósítását támogatja.
Utasítja az intézményvezetőket, hogy a jövőben is a pedagógusok azon
képzésekben való részvételeit támogassák, illetve tervezzék a beiskolázási
tervben, melyek a dolgozók munkaköréhez szorosan kapcsolódnak, illetve a
minőségi oktatást segítik elő.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Brachna Irén igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás alapító okiratának
módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás
alapító okirata 2008. december 1-jén került elfogadásra. A költségvetési szervek jogállásáról
és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény előírásainak figyelembe vételével május 15-ig
felül kellett vizsgálni az alapítónak a közfeladat ellátását szervezeti szempontból.
Amennyiben a felülvizsgálat eredményeként megállapításra kerül, hogy indokolt a további
működtetés, úgy 2009. június 1-ig a törvény előírásainak megfelelően módosítani kell az
alapító okiratot és meg kell küldeni a Magyar Államkincstár részére nyilvántartás céljából. Az
alapító okirat módosítását a Társulási Tanács 2009. május 8-án tartott ülésén elfogadta.
Szükséges, hogy valamennyi alapító elfogadja a módosítást.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási
Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
elfogadásra javasolja az előterjesztést.

- 63 Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatja az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Hetényi István képviselő távozik az ülésteremből, 15 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező Berettyó-Körös
Szakképzési Társulás Alapító Okiratát jóváhagyja. Továbbá dönt arról, hogy az új alapító
okirat hatályba lépésének napja a Magyar Államkincstár általi nyilvántartásba vétel napja.
Ezzel egyidőben a 2008. december 1. napjával elfogadott alapító okiratot hatályon kívül
helyezi.
Megbízza a polgármestert az alapító okirat aláírásával.
Felelős: Babák Mihály elnök, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
247/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztés mellékletét képező Berettyó-Körös Szakképzési Társulás Alapító
Okiratát jóváhagyja. Továbbá dönt arról, hogy az új alapító okirat hatályba
lépésének napja a Magyar Államkincstár általi nyilvántartásba vétel napja.
Ezzel egyidőben a 2008. december 1. napjával elfogadott alapító okiratot
hatályon kívül helyezi.
Megbízza a polgármestert az alapító okirat aláírásával.
Babák Mihály elnök
Felelős:
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Körös-szögi Kistérség Területfejlesztési Ügynökség
Társaság Társasági szerződésének módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Közhasznú

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

- 64 Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: A Gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény határozza meg, hogy 2007. július 1-jét követően közhasznú társaság nem alapítható
illetve, hogy az így bejegyzett társaságok csak 2009. június 30-ig működhetnek tovább a
közhasznú társaságra vonatkozó szabályok szerint. Ugyanez a jogszabály határozza meg azt
is, hogy a társasági szerződés módosításával nonprofit korlátolt felelősségű társaságként
működhet tovább, illetve más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat át. Ennek megfelelően
a gazdasági társaság 2009. június 30. napjáig köteles a Cégbíróságnál bejegyzését kérni vagy
megszűntetését bejelenteni. A képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy indítványozza a
taggyűlésnek, hogy a Körös-szögi Kistérség Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú
Társaság a Gazdasági társaságokról szóló törvény alapján szerződésének módosításával
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább. A gazdasági
társaság közhasznúsági fokozata közhasznú lesz, illetve meghatározásra kerül a
közhasznúsági tevékenység.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatja az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatja
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza, hogy a Körös-szögi Kistérségi
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társság a gazdasági társságokról szóló 2006. évi IV.
tv. 365. § /3/ bek-ben foglalt szabály alapján társasági szerződésének módosításával
közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működjön tovább.
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú, a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi
CLVI. Tv. 26.§ c. pontja szerinti közhasznú tevékenysége:
Euroatlanti integráció elősegítése, mely a 82.9908 m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
tevékenységnek felel meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Hetényi István ügyvezető.
Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 65 248/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza, hogy a
Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Társság a
gazdasági társságokról szóló 2006. évi IV. tv. 365. § /3/ bek-ben foglalt szabály
alapján társasági szerződésének módosításával közhasznú nonprofit korlátolt
felelősségű társaságként működjön tovább.
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú, a közhasznú szervezetekről szóló
1997. évi CLVI. Tv. 26.§ c. pontja szerinti közhasznú tevékenysége:
Euroatlanti integráció elősegítése, mely a 82.9908 m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti
szolgáltatás tevékenységnek felel meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István ügyvezető
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé a Körös-szögi
Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő
okirata módosításának elfogadását.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Hetényi István ügyvezető.
Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
249/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés
felé a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság létesítő okirata módosításának elfogadását.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István ügyvezető
Értelem szerint
Határidő:

- 66 Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé, hogy a Körös-szögi
Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság a
társadalmi közös szükséglet ellátási szerződést kösse meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Hetényi István ügyvezető.
Határidő: Értelem szerint.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
250/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés
felé, hogy a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság a társadalmi közös szükséglet ellátási szerződést
kösse meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István ügyvezető
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 4.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 4.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a közhasznú társaság megszűnése miatt indítványozza
a taggyűlés felé Hetényi István ügyvezető, Kasíkné Csík Zsuzsanna 5551 Csabacsüd,
Szabadság u. 55. szám alatti, Kozák Imréné 5540 Szarvas, Klucsjár utca 21. szám alatti,
Kondacs Mihály 5553 Kondoros, Csabai út 72. szám alatti, Miskó Bence 5556 Örménykút,
Tessedik u. 12.szám alatti, Koppányi Gábor 5540 Szarvas, Széchenyi u. 18/4. szám alatti és
Kiszely Mihály 5540 Szarvas, Gyóni G. u. 12/1. szám alatti lakosok, a felügyelő bizottság
tagjai, továbbá Bencze Lajosné könyvvizsgáló visszahívását.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közhasznú társaság
megszűnése miatt indítványozza a taggyűlés felé Hetényi István ügyvezető,
Kasíkné Csík Zsuzsanna 5551 Csabacsüd, Szabadság u. 55. szám alatti, Kozák
Imréné 5540 Szarvas, Klucsjár utca 21. szám alatti, Kondacs Mihály 5553
Kondoros, Csabai út 72. szám alatti, Miskó Bence 5556 Örménykút, Tessedik u.
12.szám alatti, Koppányi Gábor 5540 Szarvas, Széchenyi u. 18/4. szám alatti és
Kiszely Mihály 5540 Szarvas, Gyóni G. u. 12/1. szám alatti lakosok, a felügyelő
bizottság tagjai, továbbá Bencze Lajosné könyvvizsgáló visszahívását.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 5.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 5.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés felé, hogy a Körös-szögi
Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság öt évi
időtartamra a társaság ügyvezetőjévé Hetényi Istvánt, felügyelő bizottsága tagjaivá: Kasíkné
Csík Zsuzsanna 5551 Csabacsüd, Szabadság u. 55. szám alatti, Kozák Imréné 5540 Szarvas,
Klucsjár utca 21. szám alatti, Kondacs Mihály 5553 Kondoros, Csabai út 72. szám alatti,
Miskó Bence 5556 Örménykút, Tessedik u. 12. szám alatti, Koppányi Gábor 5540 Szarvas,
Széchenyi u. 18/4. szám alatti és Kiszely Mihály 5540 Szarvas, Gyóni G. u. 12/1. szám alatti
lakosokat, könyvvizsgálójává pedig Bencze Lajosnét öt évi időtartamra válassza meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
252/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete indítványozza a taggyűlés
felé, hogy a Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság öt évi időtartamra a társaság ügyvezetőjévé
Hetényi Istvánt, felügyelő bizottsága tagjaivá: Kasíkné Csík Zsuzsanna 5551
Csabacsüd, Szabadság u. 55. szám alatti, Kozák Imréné 5540 Szarvas, Klucsjár
utca 21. szám alatti, Kondacs Mihály 5553 Kondoros, Csabai út 72. szám alatti,
Miskó Bence 5556 Örménykút, Tessedik u. 12. szám alatti, Koppányi Gábor 5540
Szarvas, Széchenyi u. 18/4. szám alatti és Kiszely Mihály 5540 Szarvas, Gyóni G.
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időtartamra válassza meg.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti (Kis Árpád) üzlethelyiség
bérletének pályázati kiírása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Földesi Zoltán képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület korábbi döntése értelmében a volt húsbolt
bérletére pályázat került kiírásra. A pályázatra 2009. április 30. napjáig lehetett pályázni, de
pályázat nem érkezett. Az előterjesztés javasolja az ismételt meghirdetést mérsékelt bérleti
díjjal.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és módosító indítvánnyal élt. Kéri a bérleti díj mértékét 8.000,-Ft/m2/év+ÁFA
összegre csökkenteni, a kaució összegét pedig 150.000,-Ft-ra mérsékelni. A bizottság a
módosító javaslatot 6 igen szavazattal támogatta.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság módosító javaslatával elfogadásra javasolja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság módosító javaslatának megfelelően támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság módosító javaslatát
mely szerint a bérleti díj mértéke 8.000,-Ft/m2/év+ÁFA, a kaució összege pedig 150.000,-Ft –
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
módosító javaslatát 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
253/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező Szarvas, Szabadság u. 32.szám alatti, 109 m2
alapterületű üzlethelyiséget nyilvános pályázat útján bérbeadás céljából
meghirdeti.
A képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező pályázati hirdetmény közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére.
Ebben az esetben a pályázat beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó
munkanapjának 10.00 órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek
változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
Hetényi István képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
12.) sz. bejelentés:

Szarvas, Kossuth u. 48. és a Vasút u. 53. szám alatti építési telkek
értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás közzététele
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Kossuth u. 48. és a Vasút utca 53. szám alatti építési telkekre
a képviselő-testület több ízben írt ki pályázatot. Érdeklődő nem volt, így pályázat sem
érkezett. A két ingatlant javasolja ismételten meghirdetni értékesítésre külön-külön és egyben
is.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatja az egyben vagy külön-külön történő értékesítést. Volt érdeklődő de
nem volt számára megfelelő a teleknagyság.
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Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
254/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi, belterületi 2092/2. hrsz-ú,
természetben Szarvas, Kossuth u. 48. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat
útján kerüljön értékesítésre, 31.000.000,-Ft+ÁFA, azaz harmincegymillió forint +
ÁFA kikiáltási áron.
A képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az előterjesztés
mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 10.00
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
A pályázat megjelentetésére: 2009. május 31.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
255/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi, belterületi 2108. hrsz-ú, természetben
Szarvas, Vasút u. 53. szám alatti ingatlan nyilvános pályázat útján kerüljön
értékesítésre, 25.000.000,-Ft+ÁFA azaz huszonötmillió forint + ÁFA kikiáltási
áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
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órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

„Virágos Szarvasért” pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az önkormányzat 2007. évtől hirdette meg a „Virágos
Szarvasért” pályázatot. A teljes lebonyolítás a KOMÉP Kft. feladata volt. Az elmúlt évek
sikerére tekintettel javasolja az előterjesztés a pályázat ez évben történő meghirdetését. A
díjakkal kapcsolatos pénzügyi forrás a költségvetésben biztosított. Továbbra is a KOMÉP
Városgazdálkodási Kft. bonyolítaná le a pályázatot.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, valamint a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a
melléklet pályázati felhívásban szereplő tartalommal „Virágos Szarvasért”
címmel.
A pályázat lebonyolítását a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. biztosítja.
A szükséges pénzügyi fedezetet Szarvas Város Önkormányzata a 2009. évi
költségvetés igazgatási költségei terhére biztosítja.
A képviselő-testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Küldöttválasztás a Körösi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Körösi Vízgazdálkodási Társulat azzal a kérelemmel
kereste meg az önkormányzatot, hogy az önkormányzatot és a szarvasi földterületeket a
küldöttgyűlésen képviseljék. Korábban döntött a képviselő-testület de központi jogszabályi
változás miatt ismét dönteni kell. A korábbi döntés visszavonását és új határozat meghozatalát
javasolja az előterjesztés. Az önkormányzatot Pákozdi János képviselné, a társulási
küldöttekre vonatkozóan pedig a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint
Besenczy Zoltán alpolgármester folytatott egyeztetést.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
az előterjesztést, a javaslattal egyetért.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
257/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
196/2008. (IV.24.) számú határozatát visszavonja és a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat küldöttgyűlésén Pákozdi János Szarvas, Petőfi u. 17. szám alatti lakost
bízza meg Szarvas Város Önkormányzata képviseletével. A társulati küldötti
megbízás 2009. évtől a megbízás visszavonásáig érvényes.
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körösi Vízgazdálkodási
Társulat küldöttgyűlésén az
I.
körzetben – az Eperjes Agrár Kft. ügyvezető igazgatója – Molnár István,
II.
körzetben – a Szarvasi Agrár Zrt. vezérigazgatója – Szitó Imre,
III.
körzetben – a BioHungaricum Kft. ügyvezető igazgatója – Szántosi Attila
IV.
körzetben – a Geomark Kft. ügyvezető igazgatója – Tóth Imre,
V.
körzetben – a Rózsás Major Kft. ügyvezető igazgatója – Márton László
személyeket javasolja a szarvasi érdekelt tagok képviseletére.
Határidő:
Határozat továbbítására 2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Megüresedett önkormányzati tulajdonú bérlakások értékesítésére
vonatkozó pályázati kiírások jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Tóth Sándor vagyongazda: A képviselő-testület korábbi döntése alapján készültek el a
pályázati hirdetmények az értékesítésre kijelölt lakásokra vonatkozóan. Hat lakás kerülne
értékesítésre. 1.) Vágóhíd u. 1/1. A. lh. III/10. szám alatti 55 m2 nagyságú, két szobás,
komfortos lakás. Javasolt eladási ára bruttó 4.500 eFt. 2.) Hunyadi u. 4. B. lh. III/10. szám
alatti 49 m2 nagyságú lakás. Javasolt eladása ára bruttó 5.700 eFt. 3.) Vasút utca 75. fsz. 3.
alatti társasházban 29 m2 1 szobás komfort nélküli lakás lenne eladó bruttó 1.460 eFt-ért. 4.)
A Vasút u. 78. fsz. 5. alatti ingatlanban 23 m2 nagyságú 1 szobás komfort nélküli lakást
lehetne értékesíteni bruttó 500 eFt-ért. 5.) Dr. Melich J. u. 2/2. A. lh. IV/14. sz. alatti ingatlan
mely 55 m2, 2 szobás, komfortos lakás. Javasolt eladási ára bruttó 3,3 mFt. 6.) Jókai u. 107. B.
lh. IV/26. sz. alatti 55 m2 nagyságú 2 szobás komfortos lakás. Javasolt eladási ára bruttó 4.100
eFt. A pályázatok beadási határidejét június 30. napjában javasolja meghatározni.
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Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A határidőt javasolja június 22. napjában megállapítani.
A határidő módosítását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a határidő módosítását 16 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott határidő módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
258/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 4225/A/10. hrsz.-ú,
természetben Szarvas, Vágóhíd u. 1/1. A. lh. III. emelet 10. szám alatti ingatlan
nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 4.500.000, - Ft, azaz
bruttó négymillió-ötszázezer forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. június 22.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott határidő módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
259/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2415/1/B/10. hrsz.-ú,
természetben Szarvas, Hunyadi u. 4. B. lépcsőház III. emelet 10. szám alatti
ingatlan nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 5.700.000, - Ft,
azaz bruttó ötmillió-hétszázezer forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. június 22.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott határidő módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
260/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2357/A/3. hrsz.-ú,
természetben Szarvas, Vasút utca 75. földszint 3. szám alatti ingatlan nyilvános
pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 1.460.000, - Ft, azaz bruttó
egymillió-négyszázhatvanezer forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. június 22.

- 76 Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott határidő módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
261/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2343/A/5. hrsz.-ú,
természetben Szarvas, Vasút 78. földszint 5. szám alatti ingatlan nyilvános
pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 500.000, - Ft, azaz bruttó ötszázezer
forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. június 22.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott határidő módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
262/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 4227/A/14. hrsz.-ú,
természetben Szarvas, Dr. Melich J. u. 2/2. A. lépcsőház IV. emelet 14. szám alatti
ingatlan nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 3.300.000, - Ft,
azaz bruttó hárommillió-háromszázezer forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
A pályázat megjelentetésére: 2009. június 22.

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot az
elfogadott határidő módosításnak megfelelően szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
263/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 4226/B/26. hrsz.-ú,
természetben Szarvas, Jókai Mór u. 107. B. lépcsőház IV. emelet 26. szám alatti
ingatlan nyilvános pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 4.100.000, - Ft,
azaz bruttó négymillió-egyszázezer forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 1000
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. június 22.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Szarvas Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, valamint 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.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: A közoktatási intézményhez illetve a térségi integrált
szakképző központhoz hasonlóan a Polgármesteri Hivatal, a Tűzoltóság valamint a Szarvasi
Általános Művelődési Központ alapító okiratát is hozzá kell igazítani a 2008. évi CV.
törvényhez. Technikai jellegű módosításról van szó egy kivétellel. A Szarvasi Általános
Művelődési Központ esetében változás, hogy az új elnevezéseknek megfelelően önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szervként jött létre. Saját költségvetéssel rendelkezik, de

- 78 nem önálló gazdálkodó szervezettel. Van egy önálló jogi személyiségű szervezeti egysége is
mely a Tessedik Sámuel Közérdekű Muzeális Gyűjtemény elnevezést viseli.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr.Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja a
határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
264/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Polgármesteri Hivatala alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és
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.
I. Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint változik:
„Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete,
a
helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38.§. (1) bekezdése, az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.§-a, továbbá a
költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény
1.§-a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:”
II. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. Felügyeleti és irányító szerve:
Fenntartói felügyeleti és irányító szerve: Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete
5540 Szarvas Szabadság út 25-27.”
Törvényességi felügyeleti szerve:
Dél-alföldi Regionális Államigazgatási
Hivatal 6741 Szeged Rákóczi tér 1.
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6. Jogállása:
a Hivatal önálló jogi személy,
típus szerinti besorolása:
a Hivatal önállóan működő és gazdálkodó,
közhatalmi költségvetési szerv.
IV. Az alapító okirat 7. pontja a következőképpen módosul:
7. Gazdálkodási jogköre:
az előirányzatok feletti rendelkezési
jogosultság szempontjából teljes jogkörrel
rendelkező szerv.
V. Az alapító okirat 8. pontja az alábbiak szerint változik:
8. A Hivatal vezetőjének kinevezése:
A Hivatal vezetője a jegyző, akit a
Képviselő-testület
pályázat
útján
jogszabályban megállapított képesítési
követelményeknek alapján nevez ki.
a Hivatal vezetője:
a kinevezés időpontja:
időtartama:

dr. Melis János
2005. szeptember 1.
határozatlan idejű.

VI. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint módosul:
9. A Hivatal által foglalkoztatottak
jogviszonyainak megjelölése:
Az intézmény által foglalkoztatott személyek a
köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII.
törvény
hatálya
alá
tartozó
köztisztviselők,
a
közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. hatálya
alá tartozó közalkalmazottak, valamint a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. tv. hatálya alá tartózó munkavállalók,
továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló
1959. évi IV. törvény alapján alkalmazásban
lévő személyek.
VII. Az alapító okirat 14. pontja az alábbiak szerint változik:
14. A Hivatal jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége,
szakfeladatai:
Közfeladata:
- az önkormányzat működésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) alapján,
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, annak bizottságai,
a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörgyakorlásához szükséges
ügyek, döntések előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok,
az Ötv., a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
szóló 1991. évi XX. törvény (Htv.), továbbá a külön ágazati törvények,
illetve egyéb feladat és hatásköri jogszabályok alapján,
A külön jogszabályban hatáskörébe utalt okmányokkal kapcsolatos
feladatok, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról
szóló 1992. évi LXVI. törvény, valamint a közúti közlekedési
nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján,
Kiemelt építésügyi hatósági feladatok, az épített környezet alakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény alapján,
A gyermekvédelmi és gyámügyi hatósági feladat- és hatáskörbe tartozó
ügyek, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény, továbbá a házasságról, családról és gyámságról szóló 1952.
évi IV. törvény alapján.

Alaptevékenysége:
Szakágazat száma
8411

megnevezése
Általános közigazgatás

Szakfeladatai:
Szakfeladat száma Szakfeladat
Szakfeladat száma
2009. december 31. elnevezése
2009. 2010. január 1.
napjáig
december
31. napjától
napjáig
01403-4
Kisegítő
813000
mezőgazdasági
szolgáltatás
22121-4
Lapkiadás
581400
45101-7

Magasépítő-ipar

45201-4
45202-5

Mélyépítőipar
Helyi
közutak, 421100
hidak,
alagutak
létesítése
és
felújítása
Üdültetés
552001

55141-4

412000

Szakfeladat
elnevezése
2010.
január 1. napjától
Zöldterület-kezelés
Folyóirat,
időszaki
kiadvány kiadása
Lakó és nem lakó
épület építése
Út, autópálya építése

Üdülői
szálláshely
szolgáltatás
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70101-5

75115-3

Közutak,
hidak, 522110
alagutak
üzemeltetése,
fenntartása
Saját vagy bérelt 682001
ingatlan
hasznosítása
682002
Önkormányzatok és 841126
többcélú kistérségi
társulások igazgatási
tevékenysége
841112

75116-4

75117-5

Települési és területi 841127
kisebbségi
önkormányzatok
igazgatási
tevékenysége
Országgyűlési
841114
képviselőválasztással
kapcsolatos
feladatok
végrehajtása
841115

Közutak,
hidak,
alagutak
üzemeltetése,
fenntartása
Lakóingatlan
bérbeadása
üzemeltetése
Nem
lakóingatlan
bérbeadása
üzemeltetése
Önkormányzatok és
többcélú
kistérségi
társulások igazgatási
tevékenysége
Önkormányzati
jogalkotás
Települési kisebbségi
önkormányzatok
igazgatási
tevékenysége
Országgyűlési
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
Önkormányzati
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek

841116

Országos, területi és
területi kisebbségi
önkormányzati
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek

841117

Európa parlamenti
képviselőválasztáshoz
kapcsolódó
tevékenységek
Országos és helyi
népszavazáshoz
kapcsolódó
tevékenységek

841118

- 82 75167-0

Polgári
védelmi 842510
tevékenység

75183-4

Vízkárelhárítás

75184-5

Városés 841403
községgazdálkodási
szolgáltatás
Települési vízellátás 360000
és
vízminőségvédelem
Köztemető
960302
fenntartási feladatok

75185-6
75186-7

842541

Tűz-, polgári- és
katasztrófavédelem
központi és területi
igazgatása
Ár-, és
belvízvédelemmel
összefüggő
tevékenységek
Város- és
községgazdálkodási
m.n.s. szolgáltatás
Víztermelés, -kezelés,
-ellátás

Közvilágítási
feladatok
Önkormányzatok,
valamint többcélú
kistérségi társulások
elszámolásai
Önkormányzatok,
valamint többcélú
kistérségi társulások
feladatra
nem
tervezhető
elszámolása
Egészségügyi ellátás
egyéb feladatai

841402

Köztemetőfenntartás
működtetés
közvilágítás

-

-

841901

Önkormányzatok,
valamint
többcélú
kistérségi társulások
elszámolásai

841221

85201-8

Állategészségügyi
tevékenység

750000

Egészségügy területi
igazgatása
és
szabályozása
Állat-egészségügyi
ellátás

85331-1

Rendszeres szociális 882111
pénzbeli ellátások
882112
882113

75187-8
75192-2

75196-6

85196-7

882114
882115
882116

és

Rendszeres szociális
segély
Időskorúak járadéka
Lakásfenntartási
támogatás normatív
alapon
Helyi
rendszeres
lakásfenntartási
támogatás
Ápolási díj alanyi
jogon
Ápolási
díj
méltányossági alapon

- 83 85332-2

Rendszeres
gyermekvédelmi
pénzbeli ellátások

882117
882118
882119

85334-4

Eseti pénzbeli
szociális ellátások

882121
882122
882123
882125
882129

85335-5
90111-6
90211-3

Eseti pénzbeli
882124
gyermekvédelmi
ellátások
Szennyvízelvezetés
370000
és kezelés
Települési
381101
hulladékok kezelése,
köztisztasági
tevékenység
381102

381103

381104

Rendszeres
gyermekvédelmi
pénzbeli ellátás
Kiegészítő
gyermekvédelmi
támogatás
Óvodáztatási
támogatás
Helyi
eseti
lakásfenntartási
támogatás
Átmeneti segély
Temetési segély
Mozgáskorlátozottak
közlekedési
támogatása
Egyéb
önkormányzati eseti
pénzbeli ellátások
Rendkívüli
gyermekvédelmi
támogatás
Szennyvíz
gyűjtése
tisztítása gyűjtése
Települési hulladék
összetevőinek
válogatása,
elkülönített
begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egyéb, nem veszélyes
hulladék
összetevőinek
válogatása,
elkülönített
begyűjtése, szállítása,
átrakása
Települési hulladék
vegyes
(ömlesztett)
begyűjtése, szállítása,
átrakása
Egyéb nem veszélyes
hulladék
vegyes
(ömlesztett)
begyűjtése, szállítása,
átrakása

- 84 382101
382102
92401-4
92402-5

Sportintézmények,
sportlétesítmények
működtetése
Verseny- és élsport

931102
931201
931202

92403-6

Diáksport

931204

92601-8

Máshová nem sorolt 890301
kulturális
tevékenység
890302
900114

92602-9

Máshová nem sorolt 931301
sport tevékenység
931302

93092-1

Családi
ünnepek 841169
szervezése

93093-2

Máshová nem sorolt 960900
egyéb szolgáltatás

Települési hulladék
kezelése,
ártalmatlanítása
Egyéb
veszélyes
hulladék
kezelése,
ártalmatlanítása
Sportlétesítmény
működtetése
Versenysporttevékenység és
támogatása
Utánpótlás-nevelési
tevékenység
támogatása
Iskolai,
diáksporttevékenység
és
támogatása
Civil
szervezetek
működési támogatása
Civil
szervezetek
program- és egyéb
támogatása
M.n.s.
színházak
tecvékenysége
Szabadidősport(rekreációs
sport-)
tevékenység
és
támogatása
Fogyatékossággal
élők szabadidősport(rekreációs
sport-)
tevékenysége
és
támogatása
M.n.s. egyéb
kiegészítő
szolgáltatások
M.n.s. egyéb személyi
szolgáltatások”

VIII. Az alapító okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. Egyéb tevékenysége:
A hivatal az alaptevékenységén túl kisegítő és vállalkozási tevékenységet folytat.
E tevékenységek bevételi és kiadási aránya egyenként 10-10% -os mértéket
érhetnek el.
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Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
azonnal

Babák Mihály polgármester: A kiegészített 2.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
265/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága alapító okiratát az alábbiak
szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az 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.
I. Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint változik:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4.
§, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.)
Korm. rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően Szarvas
Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága részére az
alábbi alapító okiratot adja ki:
II. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. Az intézmény szervezete:
1. A tűzoltóság hivatásos állományú tagjaira a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. tv.,
valamint annak végrehajtási rendeletei vonatkoznak.
2. Közalkalmazott dolgozóira a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény vonatkozik.
3. Köztisztviselő dolgozókra a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi
XXIII. törvény vonatkozik.
4. A tűzoltóság legkisebb létszámát, a tűzoltók képesítési követelményeit, a
gépjárművek állományát, a tűzoltóság illetékességi és működési területét, a
tűzoltási és műszaki mentés szabályait rendeletek határozzák meg.
III. Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint változik:
5. Az intézmény típusa, szakmai besorolása:
Az intézmény egységes elvek alapján szervezett - rendvédelmi feladatokat
ellátó - közhatalmi költségvetési szerv.
IV. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint módosul:
7. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
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5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
Az intézmény szakmai felügyeleti szerve:
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5600 Békéscsaba Kazinczy u. 9.
V. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint változik:
9. Intézmény közfeladata, szakágazati besorolása:
Közfeladata: tűzvédelmi feladatok ellátása a tűz elleni védekezésről, a műszaki
mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény rendelkezéseinek
megfelelően, valamint a katasztrófák megelőzése és az ellenük való védekezés a
katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes
anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi
LXXIV. törvény alapján.
Szakágazati besorolása:
Szakágazat megnevezése

száma

Tűz-, polgári és katasztrófavédelem

8425

VI. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. Az intézmény alapfeladatként ellátandó alap- és kiegészítő tevékenysége
(szakfeladatok szerint):
Szakfeladat száma
Szakfeladat
Szakfeladat száma
Szakfeladat
2009. december
elnevezése 2009.
2010. január 1.
elnevezése 2010.
31. napjáig
december 31. napjáig
napjától
január 1. napjától
842521
Tűzoltás, műszaki
75166-9
Tűzvédelem,
mentés,
katasztrófa-elhárítás
katasztrófahelyzet
elhárítása
842522
Megelőzés,
(szak)hatósági
tevékenység
75192-2
Önkormányzatok,
841901
Önkormányzatok,
valamint többcélú
valamint többcélú
kistérségi társulások
kistérségi
elszámolásai
társulások
elszámolásai
75195-8

Költségvetési szervek 802000
által végzett egyéb
kiegészítő, kisegítő
tevékenységek

Alaptevékenysége körében:
1.
A meghatározott működési területen
- tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez

Biztonsági rendszer
szolgáltatás
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intézkedések végrehajtásában állandó készenléti szolgálatot tart
- Riasztási és Segítségnyújtási Terv alapján működési területen kívülre is
vonul.
2.
Katasztrófavédelmi feladatokat lát el:
- a felkészülés
- a védekezés
- a helyreállítás időszakában.
3.
Meghatározott illetékességi területen
- elvégzi a tűzvizsgálatot
- eljár a tűzvédelmi ellenőrzési és szakhatósági ügyekben
- felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértések megszüntetésére,
- tűzvédelmi hatósági intézkedést hajt végre, helyszíni és tűzvédelmi bírságot
szab ki,
- azonnal végrehajtandó intézkedéseket tesz közvetlen tűz- és robbanásveszély
esetén,
- szakértői tevékenységet végez,
- tűzvédelmi felvilágosítást és tájékoztatást végez,
- Szolgáltatási tevékenységet végezhet, de az nem érintheti illetékességi
területén a hatósági és szakhatósági feladatokat, valamint a tűzoltási és
műszaki mentési feladatokat.
Kiegészítő tevékenysége körében:
- az elektronikus biztonsági riasztórendszerek közvetlen- és távfelügyelete.
VII. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint változik:
11. Az intézmény működési területe:
Illetékességi területét a 79/2007. (IV.24.) Korm. rendelet, működési területét
a 9/2008. (X.22.) ÖM rendelettel módosított 57/2005. (XI.30.) BM rendelet
határozza meg.
VIII. Az alapító okirat 12. pontja az alábbiak szerint módosul:
12. Kisegítő és vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv az alaptevékenységén túl kisegítő és vállalkozói
tevékenységet folytat.
E tevékenységek bevételi és kiadási arányai egyenként 10-10 % -os mértéket
érhetnek el.
IX. Az alapító okirat 17. pontjának 1. alpontja az alábbiak szerint változik:
17. Az intézmény a gazdálkodás megszervezésének módja szerinti besorolása:
1. Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv
X. Az alapító okirat 1. sz. melléklete helyébe jelen módosítás 1. sz. melléklete lép.
1.
sz.
melléklet
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Hivatásos
Tűzoltóparancsnoksága Alapító Okiratának módosításához:
Az intézmény használatában lévő - korlátozottan forgalomképes - ingatlan:
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cím

Helyrajzi szám

m2

1.

5540 Szarvas Deák
Ferenc utca 7.

2126

2032

Felelős:
Határidő:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
azonnal

Babák Mihály polgármester: A kiegészített 3.) sz. határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 16 képviselő van jelen – 16 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
266/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az 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.
I. Az alapító okirat preambuluma az alábbiak szerint változik:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési szervek
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. tv. 2. § (2) bekezdése és 4. §,
valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
rend. 10. §-a szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően a Szarvasi
Általános Művelődési Központ részére az alábbi alapító okiratot adja ki:
II. Az alapító okirat 4. pontja az alábbiak szerint módosul:
4. Az intézmény szervezete:
a.) Az intézmény az alábbi, szakmailag önálló intézményegységekkel
rendelkezik:
- Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény intézményegység
- Szarvasi Általános Művelődési Központ Vajda Péter Művelődési Központ
és Turul Mozi intézményegység
- Szarvas Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom intézményegység
b.) Az intézmény önálló jogi személyiségű szervezeti egysége:
- Szarvas Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Közérdekű
Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom intézményegység
III. Az alapító okirat 7. pontja az alábbiak szerint változik:
Az intézmény irányító és szakmai felügyeleti szerve:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
IV. Az alapító okirat 8. pontja a következőképpen módosul:
7. Az intézményvezető megbízásának (közalkalmazotti jogviszony létesítése
esetén kinevezésének) rendje, a foglalkoztatottak jogviszonya:
1. Az intézmény vezetőjét Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete bízza meg pályázat alapján. Határozatlan időre szóló
közalkalmazotti kinevezéssel együtt határozott időre szóló magasabb
vezetői megbízás jön létre.
2. A vezetői feladat-, felelősség- és munkamegosztás rendszeréről, a vezetői
hatáskörök átruházásának szabályairól és az egyéb (nem alapvető)
munkáltatói jogkörök átruházásáról az intézmény szervezeti és működési
szabályzatában rendelkezni kell.
3. Az intézmény élén magasabb vezető beosztású vezető áll.
4. Az egyes intézményegységek élén vezető beosztású intézményegységvezető áll, melynek megbízásáról az intézményvezetőből, valamint az
intézményegység-vezetőkből és az intézmény gazdasági ügyintézőjéből álló
igazgatótanács dönt.
5. Az intézmény által foglalkoztatott személyek, a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. hatálya alá tartozó
közalkalmazottak, valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi
XXII. tv. hatálya alá tartózó munkavállalók.
V. Az alapító okirat 9. pontja az alábbiak szerint változik:
9. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége,
szakfeladatai 2009. december 31. napjáig:
Közfeladata:
- Oktatás, azon belül az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közokt. tv.) alapján,
- Közművelődési, közgyűjteményi feladatok ellátása a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján
Alaptevékenysége:
Szakágazat száma
megnevezése
910
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb
kulturális tevékenység
Szakfeladatai:
Szakfeladat száma Szakfeladat elnevezése 2009. december 31. napjáig
2009. december 31.
napjáig
80131-3
Alapfokú művészet-oktatás
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Művelődési központok, házak tevékenysége

92182-6
92192-5
92321-5

Közösségi színterek tevékenysége
Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
Múzeumi tevékenység

VI. Az alapító okirat 10. pontja az alábbiak szerint módosul:
10. Az intézmény jogszabályban meghatározott közfeladata, alaptevékenysége,
szakfeladatai 2010. január 1. napjától:
Közfeladata:
- Oktatás, azon belül az alapfokú művészetoktatási feladatok ellátása, a
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.), valamint a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (Közokt. tv.) alapján,
- Közművelődési, közgyűjteményi feladatok ellátása a muzeális
intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről
szóló 1997. évi CXL. törvény alapján
Alaptevékenysége:
Szakágazat száma
megnevezése
910
Könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb
kulturális tevékenység
Szakfeladatai:
Szakfeladat száma Szakfeladat elnevezése 2010. január 1. napjától
2010. január 1.
napjától
852031
Alapfokú művészetoktatás zeneművészeti ágban
852032

Alapfokú
művészetoktatás
képzőés
iparművészeti,
táncművészeti, szín- és bábművészeti ágban
910501
Közművelődési tevékenységek és támogatásuk
910502
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése
591411
Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban,
filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken
910201
Múzeumi gyűjteményi tevékenység
910202
Múzeumi tudományos feldolgozó és publikációs tevékenység
910203
Múzeumi kiállítási tevékenység
910204
Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység
VII. Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
11. Az intézmény önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységének
adatai:
- önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység neve: Tessedik
Sámuel Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom
intézményegység
- székhelye: 5540 Szarvas, Vajda P. u. 1
- gazdálkodása: az intézmény költségvetésén belül részelőirányzatokkal
rendelkezik, amelyek felett rendelkezési joggal bír,
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képviselete: az intézményegység képviseletére a Szarvasi Általános
Művelődési Központ vezetője, valamint az intézményegységvezető
jogosult,
- intézményegységvezető neve, beosztása: Roszik Zoltán
- intézményegységvezető felelőssége a gazdálkodás tekintetében: a
részelőirányzatok felhasználása tekintetében felelősség terheli.
- alaptevékenysége , szakfeladatai:
2009. december 31. napjáig
2010. január 1. napjától
92321-5
Múzeumi
910201
Múzeumi
tevékenység
gyűjteményi
tevékenység
910202
Múzeumi
tudományos
feldolgozó
és
publikációs
tevékenység
910203
Múzeumi kiállítási
tevékenység
910204
Múzeumi
közművelődési,
közönségkapcsolati
tevékenység
VIII. Az alapító okirat 13. pontja az alábbiak szerint változik:
13. Az intézmény kisegítő és vállalkozási tevékenysége:
A költségvetési szerv az alaptevékenységén túl kisegítő és vállalkozói
tevékenységet folytat. E tevékenységek bevételi és kiadási aránya
egyenként 20-20 % -os mértéket érhetnek el.
IX. Az alapító okirat 18. pontja az alábbiak szerint módosul:
18. Az intézmény gazdálkodási jogköre:
- Az intézmény önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv.
- Meghatározott pénzügyi-gazdasági 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.
X. Az alapító okirat 19. pontja az alábbiak szerint módosul:
19. Az intézmény bankszámla kezelése, illetve felügyeleti szerve elszámolási
számlájához történő kincstári típusú kapcsolódás, készpénzkezelés:
1.Az intézmény a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási
számláján kívül önálló bankszámlával nem rendelkezik.
2.Pénzellátási rendszere, a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési
elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlán történik.
3.Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.
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melléklete lép.
1. SZÁMÚ MELLÉKLET
A Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény Vajda Péter Művelődési Központ Tessedik Sámuel
Muzeális
Gyűjtemény, Kiállítóhely és Szárazmalom Alapító Okiratának
módosításához:
Együttműködési megállapodás
Mely létrejött Szarvas Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, önállóan
működő és gazdálkodó költségvetési szerv, ( továbbiakban Hivatal), valamint a
Szarvasi Általános Művelődési Központ, önállóan működő és gazdálkodó
költségvetési szerv (továbbiakban SZÁMK) között, az államháztartásról szóló,
többszörösen módosított 1992. évi XXXVIII. sz. törvény és végrehajtására
kiadott 217/1998.(XII.30.) Kormány 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
1. A költségvetési törvény, a kormány költségvetési irányelvei alapján a
Hivatal 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.
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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.
V. Személyi juttatásokkal, munkaerővel való gazdálkodás
1. A SZÁMK vezetője önálló bérgazdálkodási jogkört gyakorol. A
Képviselő-testület 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.
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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 felés 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 kapcsolatosakat 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.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. társasági szerződésének módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 15 képviselő
van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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kerülne sor a Gyermekélelmezési Kht. átalakítására.
Az 1.) sz. határozati javaslat szerint a társasági szerződés módosításával létrejövő nonprofit
korlátolt felelősségű társaságként működne tovább a gyermekélelmezési kht. A társaság
közhasznúsági fokozata közhasznú, fő tevékenységi köre a szabályok szerint
egészségmegőrzés.
A 2.) sz. határozati javaslat a Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratának módosítását tartalmazza.
A 3.) sz. határozati javaslatban az önkormányzat és a Kft. között létrejövő társadalmi közös
szükséglet ellátására irányuló szerződés jóváhagyása szerepel.
A 4.) sz. határozati javaslat a felügyelő bizottsági tagok visszahívásáról szól.
Az 5.) sz. határozati javaslat a Szarvasi Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit
Kft. ügyvezetőjének megválasztásáról rendelkezik 5 éves időtartamra.
A 6.) sz. határozati javaslat a felügyelő bizottság tagjainak megválasztását tartalmazza
ugyanazokkal a személyekkel.
A 7.) sz. határozati javaslat Cséffai János könyvvizsgáló megbízását tartalmazza 5 éves
időszakra.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési
bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
267/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-területe dönt arról, hogy a Szarvasi
Gyermekélelmezési Közhasznú Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006.
évi IV. tv. 365.§.(3) bekezdésben foglalt szabály alapján társasági szerződésének
módosításával közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik
tovább.
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. 26.§. c./pontja szerinti
közhasznúsági tevékenysége: Egészségmegőrzés,- mely tevékenység a besorolás
szerint a vendéglátás tevékenységi körnek – ezen belül a közétkeztetés
tevékenységnek – felel meg.
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Felelős:

értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihályné ügyvezető

Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
268/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság létesítő okiratának módosítását továbbá az egységes szerkezetbe foglalt
létesítő okiratát elfogadja.
Határidő:
értelem szerint
Felelős
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihályné ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
269/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testület
a
Szarvasi
Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság és Szarvas Város Önkormányzata között létrejött a társadalmi közös
szükséglet ellátására irányuló szerződést jóváhagyja
értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihályné ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közhasznú társaság
megszüntetés miatt Babák Mihályné Szarvas, Bethlen G. 8. 3. emelet 7. sz. alatti
lakos ügyvezetőt, Kiszel Pálné 5540 Szarvas, Damjanich u.47/1 szám alatti Raj
Pálné 5540 Szarvas, Deák F. u. 46.sz. alatti és Kovács György 5540 Szarvas,
Partizán u. 11.sz. alatti lakosokat a társaság felügyelő bizottságának tagjait
visszahívja.
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
271/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szarvasi
Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Babák Mihályné 5540 Szarvas, Bethlen G. 8. 3. em. 7. sz. alatti lakost öt
évi időtartamra ügyvezetővé megválasztja.
értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
272/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szarvasi
Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Kiszel Pálné 5540 Szarvas, Damjanich u.47/1 szám alatti Raj Pálné
5540 Szarvas, Deák F. u. 46.sz. alatti és Kovács György 5540 Szarvas, Partizán u.
11.sz. alatti lakosokat a társaság felügyelő bizottságának tagjának öt évi
időtartamra megválasztja.
Határidő:
értelem szerint
Kiszely Mihály alpolgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
273/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
Szarvasi
Gyermekélelmezési Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Cséffai János 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22. szám alatti lakost a
társaság könyvvizsgálójának öt évi időtartamra megválasztja
Határidő:
értelem szerint
Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Regionális Színház Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság Társasági Szerződésének módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző: Ugyanezen szabályok szerint kerülne sor a
Regionális Színház Kht. átalakítására.
Az 1.) sz. határozati javaslat szerint a társasági szerződés módosításával Közhasznú Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaságként működne tovább a társaság. Közhasznúsági fokozata:
közhasznú, közhasznúsági tevékenysége: kulturális tevékenység.
A 2.) sz. határozati javaslat szerint a képviselő-testületnek el kell fogadni a Kft. létesítő
okiratát.
A 3.) sz. határozati javaslat a társadalmi közös szükséglet ellátására irányuló szerződés
jóváhagyásáról rendelkezik.
A 4.) sz. határozati javaslat megszűnés miatt Csasztvan András ügyvezető valamint a
felügyelő bizottsági tagok visszahívását tartalmazza.
Az 5.) sz. határozati javaslatban a képviselő-testület 5 évi időtartamra Csasztvan Andrást
megválasztja.
A 6.) sz. határozati javaslat alapján megválasztásra kerülnének a felügyelő bizottság tagjai a
korábbi összetételben.
A 7.) sz. határozati javaslat Cséffai János könyvvizsgálót 5 évre megválasztja a társaság
könyvvizsgálójának.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
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javasolja a határozati javaslatokat. A közhasznú tevékenység ellátására szóló szerződés
módosítást pontosítani szükséges. A bevezetőben Kiszely Mihály alpolgármester, a záró
részben pedig Babák Mihály polgármester szerepel. A kettőt összhangba kell hozni.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
274/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-területe dönt arról, hogy a
Regionális Színház Közhasznú Társaság a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi
IV. tv. 365.§.(3) bekezdésben foglalt szabály alapján társasági szerződésének
módosításával közhasznú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik
tovább.
A társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú.
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI tv. 26.§. c./pontja szerinti
közhasznúsági tevékenysége: kulturális tevékenység – mely tevékenység besorolás
szerint a művészeti létesítmények működtetése tevékenységi körnek - felel meg.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
275/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Színház
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság létesítő okiratának
módosítását továbbá az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiratát elfogadja.
Határidő: értelem szerint
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Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
276/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testület a Regionális Színház
Közhasznú
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és Szarvas Város
Önkormányzata között létrejött a társadalmi közös szükséglet ellátására irányuló
szerződést jóváhagyja
Határidő: értelem szerint
Felelős: Babák polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
277/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Közhasznú Társaság megszüntetés miatt Csasztvan András 5540 Szarvas, Tanya
IV.kk. 142/5 szám alatti lakos ügyvezetőt, Szenes János 5540 Szarvas, Bajcsy Zs
u. 15. szám alatti, Jambrik Ramola 5561 Békésszentandrás Zrínyi u. 1.szám
alatti, Dr. Réthy Vilmosné 5540 Szarvas, Malom u. 3/1 szám alatti, Mótyán Tibor
5540 Szarvas, Zrinyi u 23.szám alatti és Szigeti Erika 5540 Szarvas, Arany J. u.
5.szám alatti lakosokat a társaság felügyelő bizottságának tagjait visszahívja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Színház
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Csasztvan András 5540
Szarvas, Tanya IV.kk. 142/5 szám. alatti lakost öt évi időtartamra ügyvezetővé
megválasztja.
Határidő: értelem szerint
Felelős: Babák Mihály lpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
279/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Színház
Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Szenes János 5540 Szarvas,
Bajcsy Zs u. 15. szám alatti, Jambrik Ramola 5561 Békésszentandrás Zrinyi u.
1.szám alatti, Dr. Réthy Vilmosné 5540 Szarvas, Malom u. 3/1 szám alatti,
Mótyán Tibor 5540Szarvas, Zrinyi u 23.szám alatti és Szigeti Erika 5540 Szarvas,
Arany J. u. 5.szám alatti lakosokat a társaság felügyelő bizottságának tagjának
öt évi időtartamra megválasztja.
értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály alpolgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő 7.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
280/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Regionális Színház
Közhasznú Nonprofit Szolgáltató Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
Cséffai János 5600 Békéscsaba, Mogyoró utca 22. szám alatti lakost a társaság
könyvvizsgálójának öt évi időtartamra megválasztja
Határidő: értelem szerint
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Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 16 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Decentralizált pályázati kiírásra (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázatok
benyújtása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Besenczy Zoltán alpolgármester, Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből, 14
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az idei évben ismét kiírásra kerültek a DélAlföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a decentralizált keretből támogatandó pályázatok.
Mindhárom pályázati kiírásra sikeresen pályázott a város az elmúlt évben. A TEUT az
útfelújításra vonatkozó pályázat melyből az elmúlt évben a Körös utca burkolatának
felújítására került sor. Javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kis utca, Lehel utca, Budai N.
Antal utca és a Széchenyi utca összefüggő hálózatos burkolatának felújítására kerüljön sor.
Amennyiben a 20 mFt-os támogatási igénybe a 4 egybefüggő út nem fér bele, akkor
szakaszolást javasol oly módon, hogy első helyen a Széchenyi utca burkolatának javítása,
parkolók kialakításával együtt, második helyen a Kis és a Lehel utca burkolatának felújítása
szerepeljen. Harmadik helyre javasolja a Juhász Gyula utca burkolatának felújítását a pályázat
keretén belül.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Az előterjesztő által elmondottak a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
javaslatai. Azért került a 4 utca első körben megjelölésre mivel a hálózatos utcák pályázatai
előnyben részesülnek.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A TEUT pályázat benyújtására vonatkozó határozati javaslatot
kiegészítve a „Szarvas, Kis-Lehel-Budai N.A.-Széchenyi utak burkolat-megerősítése,
felújítása 852 fm hosszon valamint a „Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi út-Semmelweis u.
között) burkolat-megerősítése, felújítása 656 fm hosszon” - szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
281/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
ad be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatására kiírt „A települési önkormányzati belterületi
közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására” DARFT/TEUT/2009
pályázati kiírásra.
A pályázat műszaki tartalma: Szarvas város közigazgatási területén
1.) Szarvas, Kis -Lehel - Budai N.A.-Széchenyi utak burkolat-megerősítése,
felújítása utca burkolatának felújítása 852 fm hosszon;
2.) Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi út-Semmelweis u. között) burkolatmegerősítése, felújítása 656 fm hosszon
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésére.
Határidő:
2009. május 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A TEKI pályázatból sikerült kialakítani a
városban a térfigyelő kamerák rendszerét az elmúlt évben. Javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a TEKI pályázatra a meglévő térfigyelő rendszer 10-15 kamerával történő bővítését
nyújtsa be.
A CÉDE pályázatban pedig lehetőség lenne a közcélú foglalkoztatás anyag és eszköz
beszerzésére pályázni. Lehetőség lenne zöldterület rekreációs célú megújítása címen a
Székely Mihály térre rekreációs sport létesítményt létrehozni. Ennek része lenne egy játszótér
valamint füves labdarugó pálya és kültéri kondi eszközök kerülnének elhelyezésre növény
telepítéssel együtt.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság kerékpáros bejárást tartott a
városban melynek kapcsán több elképzelés is megfogalmazódott. A bizottság indítványa
szerint a zöldterületek rekreációs célú megújítására a.) változatban a Székely Mihály téri
rekreációs terület kialakítását, b.) változatban pedig a közcélú foglalkoztatáshoz kapcsolódó
anyag és eszköz beszerzést javasolja pályázatra benyújtani.
Babák Mihály polgármester: Szarvas város játszótérre szeretne pályázni.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az országos kormányrendelet - ami a
decentralizált pályázatok keretrendelete - tartalmaz játszótér építést, azonban a Dél-Alföldi
régióban ez nem támogatható cél. Így csak a zöldterület rekreációs célú megújítása cím alatt
lehet pályázni játszótérre is.
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rekreációs célú megújítást, 2.) helyen a helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához
kapcsolódó anyag-, és eszközbeszerzések szerepeltetését javasolja.
Az elhangzott javaslattal kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
282/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
ad be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatására kiírt „Önkormányzati fejlesztési feladatok
támogatása területi kötöttség nélkül” DARFT/CÉDE/2009 pályázati kiírásra.
A pályázat műszaki tartalma:
1.) Szarvas, Székely Mihály tér rekreációs célú megújítása
2.) A helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó anyag-, és
eszközbeszerzések
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésére.
Határidő:
2009. május 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A TEKI pályázatra az elmúlt évben átadott
térfigyelő rendszer bővítését javasolja benyújtani.
Babák Mihály polgármester: A kamerák számát duplájára kellene emelni.
Dr. Bagi László képviselő: Meg kellene keresni a lehetőségét, hogy a Szentesi úti
lakóparkhoz közelebb kerüljön megvalósításra. A pályázatot be kell nyújtani de meg kell
próbálni közelebbi területet keresni a megvalósításra.
Gombár Györgyné képviselő: Jó lenne közelebb a lakóparkhoz, de jó a Székely Mihály
téren is.
Babák Mihály polgármester: Sorban következik mindenki, nem marad ki senki. A
következő játszótér itt lesz.
Dr. Bagi László képviselő: Elfogadható a javaslat ha a következő játszótér itt kerül
megvalósításra.
Babák Mihály polgármester: Elkészült a Zöldpázsit téri játszótér, haladni kell tovább.
Kellene még 6 játszótér de most nincs rá lehetőség. Az Előre pálya környékén is nagy szükség
lenne játszótérre.
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bármely részén lévő állampolgárokat szolgálni kell. Nem lehet mindenki elvárásának eleget
tenni. Örömteli, hogy a hét végén kerül avatásra a Zöldpázsit téri játszótér. Ugyanakkor
hallani olyan hangokat, hogy tarthatatlan és borzalom, hogy az ott élő lakosság hány éve kéri
a szennyvíz csatorna probléma megoldását. A játszótér nem valami helyett van, nem vált ki és
helyettesít mást. A képviselő-testület jót akar a városnak. A játszóterek európai színvonalúak,
a szabványnak megfelelnek. Örülni kell ha gazdagodik a város. A közmű
elmaradásokbanlépni kíván a város amint pályázati lehetőség adódik. Minden pályázati
lehetőséget megpróbál kihasználni a város. Egyetért azzal, hogy az új építésű ingatlanokhoz
közel kell megvalósítani a játszóteret. Most a Székely Mihály téren van lehetőség amit
támogatásra javasol.
Babák Mihály polgármester: Aki ilyen véleményt fogalmaz meg az alapvetően nem figyeli
a képviselő-testület munkáját. Szarvas város egyetlen beruházást sem tudna saját pénzéből
megvalósítani. A költségvetésből, az állami támogatásból, a helyi adóbevételből csak a
működésre futja. Másoknak még erre sem futja teljes egészében. Kemény spórolással kell
összegyűjteni a pénzt, hogy ha 10% önerővel lehetőség van valamilyen fontos beruházást
megpályázni akkor arra rá tudjon mozdulni a város. Nem azt kérdezik, hogy mire van
szükségük a szarvasiaknak, hanem kiírnak egy pályázatot és vagy ugrik rá a város vagy nem.
A képviselő-testület a lehetőségeket kihasználja és igyekszik a város javát szolgálni. Ha
szennyvíz beruházásra nincs pályázat kiírva a korábbi pályázatok pedig nem nyertek akkor
nem lehet szennyvízberuházást megvalósítani. A tervek készen vannak az utakra,
kerékpárutakra és sok egyéb másra. Amikor lehetőség nyílik akkor benyújtásra kerülnek a
pályázatok. Ahol valamelyik közmű hiányzik ott nem értik meg a polgárok a játszótér építést.
Kéri, legyenek türelemmel, igyekszik a város minden elvárásnak eleget tenni.
A térfigyelő kamerák számának növelését - TEKI pályázat keretében – szavazásra bocsátja.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
283/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
ad be a Dél-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács által a helyi önkormányzatok
fejlesztési feladatainak támogatására kiírt „Területi kiegyenlítést szolgáló
önkormányzati fejlesztési feladatok” DARFT/TEKI/2009 pályázati kiírásra.
A pályázat műszaki tartalma: Közbiztonság növelése Szarvason térfigyelő
kamerák elhelyezésével II. ütem.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat előkészítésére.
2009. május 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 20.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Liget Hotel Kft. geotermikus energiával kapcsolatos kérelmei
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 Liget Hotel Kft. kérelemmel fordult a
Gyógy-Termál Kft-hez. Az első kérelemben jelezték, hogy szeretnének a geotermikus
hőszolgáltató rendszerhez kapcsolódni már az idei fűtési szezon kezdetétől. A fűtési körre
való csatlakozás kb. 8 mFt-ba kerül. A szolgáltató Gyógy-Termál Kft. és a Liget Hotel közötti
egyeztetések után a Liget Hotel azt a javaslatot tette, hogy a 8 millió forintos beruházást saját
erőből megépíti. Cserébe azt kérik, hogy az első két évben egyedi árképzéssel 50%-os
kedvezménnyel kerüljön kiszámlázásra a fűtési díj.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Saját fűtőmű rendszer is kiépítésre kerül ami csatlakozik a kivezetésre. Ezt a
bizottság egyhangúlag támogatta. A másik határozati javaslat az árcsökkentéssel kapcsolatos.
A bizottság javasolja, hogy készüljön a Gyógy-Termál Kft. részéről gazdaságossági számítás
az árengedményre vonatkozóan. Annak idején a Békés Megyei Vízművek nem adott
kedvezményt a nagyfogyasztóknak a szennyvízre ezért egy vállalkozás saját tisztítót épített. A
bizottság megfontolásra javasolja az árcsökkentést. Szakmai számítások hiányában erről nem
tudott dönteni a bizottság.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyetértett a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság javaslatával.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér, Gombár Györgyné, Lázár Zsolt képviselők
távoznak az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az előterjesztés napirendről való levételét azzal,
hogy készüljön szakmai számítás az árcsökkentésre vonatkozóan.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Véleménye szerint nem kell gazdaságossági
számítást végezni. A Liget Hotelnek kell gazdaságossági számítást végezni, mivel a Kft-nek a
beruházás egy fillérébe sem kerül. A Liget Hotel saját költségén készítené el a beruházást. Ezt
követően átadná a Gyógy-Termál Kft-nek üzemeltetésre. A Liget Hotel régen kiszámolta,
hogy egy 3 év alatt megtérülő beruházás lenne. A Gyógy-Termál Kft-nek ebből minden fillér
haszon. A hőigény megegyezik a fürdő hőigényével.
Babák Mihály polgármester: Kéri Dr. Demeter Lászlót, fogadja el a bizottság véleményét és
számítsa ki, hogy tolerálható-e az árengedmény vagy sem.
Az előterjesztés napirendről való levételét szavazásra bocsátja.
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12 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

„Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja”
pályázat előkészítő munkái
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Az elmúlt évben benyújtásra került a holtág
rehabilitációjára vonatkozóan egy kiemelt pályázati ötlet mely nem kapott támogatást. A
Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság tájékoztatása szerint az idei évben
ismét lehet pályázatot benyújtani. Abban az esetben ha a pályázatot az igazgatóság nyújtja be
és nem az önkormányzat akkor 100%-os támogatást lehet elérni. A maximális támogatási
összeg 1,5 milliárd forint lehet. Ennek figyelembe vételével került összeállításra a műszaki
tartalom a Körös-holtág rendszerének fejlesztésére vonatkozóan mely tartalmazza a hármas
Körösön lévő uszadék terelők átépítését, a szarvasi szivornya és tápcsatorna rekonstrukcióját,
a Petőfi utcai mederstabilizációt, a Dögös-Kákafoki főcsatornán halvédelmi rács építését, a
Kákai zsilipes műtárgy rekonstrukcióját, a Szarvas-Békésszentandrási holtág kotrását, a
HAKI műtárgy átépítését a kis ágon, az Anna-ligeti műtárgy átépítését mely tulajdonképpen a
HAKI híd átépítése lenne, a békésszentandrási szivattyútelep gépészeti rekonstrukcióját
valamint vízkormányzó műtárgyak építését és Békésszentandráson a horgai áteresz átépítését
továbbá a siratói holtág végnél a hullámtéri csatorna kotrását. Ahhoz, hogy az igazgatóság a
pályázatot benyújtsa, elvi engedélyes tervdokumentációk elkészítése szükséges. A Szarvasra
eső műszaki rekonstrukciós részekből van ami a város rendelkezésére áll és vízjogi létesítési
engedéllyel rendelkezik, viszont egy sor műtárgyra nincsenek tervek. Az igazgatóság
tájékoztatása szerint ezeknek az elvi engedélyes terveknek az elkészítése bruttó 7.812 eFt
lenne amihez a szaktárca 3-4 millió forintos támogatást ígért. Mivel a támogatás még nincs az
igazgatóságnál, ezért azzal a kérelemmel fordultak Szarvas Város Önkormányzatához, hogy a
bruttó 7.812 eFt-ot az önkormányzat előlegezze meg ahhoz, hogy a pályázat előkészítési
munkái megtörténhessenek.
Lázár Zsolt és Gombár Györgyné képviselők visszatérnek az ülésterembe, 14 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: A vízügyi igazgatóság 1,5 milliárd forintra kíván pályázni. A
szakemberek véleménye szerint tökéletes a terv. A tárcától nem kapnak pályázat előkészítésre
pénzt Szarvas városnak pedig érdeke a beruházás. 7,8 millió forintot kérnek ami a nyertes
pályázatban elszámolható. Ha nem nyer a pályázat akkor bukott az önkormányzat ennyi
pénzt. A projekthez megpróbált támogatókat szerezni. A beruházás megvalósulása esetén a
holtág 50-60 évre rendbe lenne. Kérdés, ad-e a képviselő-testület 7,8 millió forintot.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
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előterjesztést. A bizottság tagjai egyhangúlag támogatták az előterjesztést. A bizottság kéri,
hogy a közbeszerzési eljárásba megfigyelőként Hetényi István képviselő delegálásra kerüljön.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság nem tárgyalta
az előterjesztést. Vissza nem térő lehetőséget kellene kihasználni. Nem biztos, hogy a
későbbiek során lehetőség lesz a holtág felújítására ilyen nagy összegben pályázni. Különösen
kedvező, hogy a nagyobb részt a vízügyi igazgatóság finanszírozza önerő nélkül. Az
önkormányzat részéről 10 % önerő biztosítása szükséges, viszont a város nem túl sok
műtárgynál érdekelt. Elvárható, hogy a holtág öregedési folyamata lelassul vagy megfordul.
Mivel a betáplált vízhozam növekszik, tápvíz minőséghez megközelítő vízminőség alakulhat
ki a holtágon. Az uszadékot jobban lehet majd kezelni mind a torkolatnál mind a Kákai
szivattyú telepen. A torkolati gravitációs műtárgy meg van roppanva. Ez is javításra
kerülhetne. A szivornyánál szintén rendben lenne a meglévő műtárgy és bővítésre is kerülne.
Babák Mihály polgármester: A 2009. évi költségvetésbe be kell állítani ezt az összeget. Az
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
284/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26. sz.)
által „Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja” címmel
benyújtandó pályázatban részt kíván venni. Felhatalmazza az Igazgatóságot,
hogy az elvi engedélyes tervek elkészítésére vonatkozó közbeszerzési eljárást
folytassa le. Az önkormányzat a projekt előkészítés során az elvi engedélyes
tervek elkészítésének költségeihez pénzeszköz átadás-átvétellel, legfeljebb br.
7.812 eFt-tal hozzájárul. A tervezési költséget az önkormányzat 2009. évi
költségvetésében felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2009. július 31.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

Montvajszki László tűzoltó alezredes, tűzoltó parancsnok nyugdíjazási
kérelme
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Montvajszki László tűzoltó alezredes polgármester úrhoz
írt levelében kérte szolgálati jogviszonyának 2009. augusztus 16. napjától történő
megszüntetését. A képviselő-testületnek a határozati javaslat értelmében tudomásul kell venni
a bejelentést, a polgármesternek és a jegyzőnek pedig felhatalmazást kell adni az álláshely
betöltésével kapcsolatos intézkedések megtételére.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
285/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi
Montvajszki László tűzoltó alezredes Szarvas Város Önkormányzatának
Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága tűzoltó parancsnoka nyugdíjazási kérelmét és
ehhez kapcsolódóan a szolgálati jogviszonyának 2009. augusztus 15-i hatályú
közös megegyezéssel történő megszüntetését, egyúttal felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt – a tűzoltó parancsnoki munkakör 2009. augusztus 16.
napját követő betöltésével kapcsolatban – a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

Civil szervezetek által benyújtott pályázatok elbírálása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Molnár Mihály képviselőt az Ügyrendi Bizottság
elnökét az előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A szokásos pályázatra 16 szervezet nyújtott be kérelmet a
képviselő-testülethez. Voltak kétségek, de végül egyedül a Pannon Motoros és Szabadidő
Egyesület maradt ki a támogatottak sorából mivel az ifjúsági alapból már kaptak támogatást.
Kölcsönös győzködés után a bizottság a mellékelt javaslatot hozta és ajánlja a képviselőtestületnek elfogadásra.
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Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Gombár Györgyné képviselő: A Szarvasi Fiatalok a Holnapért Egyesület 20 eFt támogatást
kapott Ezt kevesli mivel ez a civil szervezet rendezi a nagy cigány ki mit tud programot.
Magasabb összeggel kellene támogatni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felmerül a kérdés, hogy minek a terhére?
Dr. Molnár Mihály képviselő: Több szervezet is van akik ekkora összeget kaptak.
Kiszely Mihály alpolgármester: Nem tartja szerencsésnek vitába bocsátkozni.
Dr. Bagi László képviselő: Egyetért Kiszely Mihály alpolgármester véleményével. Alaposan
meg lett tárgyalva az előterjesztés. Ezen a kérdésen 1 órát vitatkozott a bizottság. Elég
szomorú, hogy ilyen alacsony összegek vannak, de meg kell érteni, hogy nincs több.
Kiszely Mihály alpolgármester: 5 civil szervezet kapna 20 eFt támogatást, 2 civil szervezet
a maximum 50 eFt-ot. Ezek a civil szervezetek nagyon magas létszámmal bírnak. Az
Ügyrendi Bizottság javaslatát elfogadásra javasolja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
286/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évre a civil szervezetek
támogatására megállapított keretösszegből az alábbi szervezetek részére nyújt
támogatást:
Szarvasi Nyugdíjas Klub
50.000.-Ft
Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Szarvasi Csoportja
30.000.-Ft
Szarvasi Szlovákok Kulturális Köre
30.000.-Ft
Aranykor Nyugdíjas Egyesület
50.000.-Ft
Tessedik Sámuel Kertbarát Kör
30.000.-Ft
Asztmás Betegek Szarvasi Egyesülete
30.000.-Ft
Mozgáskorlátozottak Szarvasi Egyesülete
40.000.-Ft
Szarvasi Nyugdíjas Tűzoltók Egyesülete
30.000.-Ft
Halászlakért Egyesület
20.000.-Ft
Kákafoki Horgász Egyesület
20.000.-Ft
Nyugdíjas Érdekvédelmi Közhasznú Szervezet
50.000.-Ft
Magyar Vöröskereszt Békés m-i Szerv. Szarvasi Területi Szervezete
30.000.-Ft
Környezetvédelmi- és Természetvédelmi Oktató Kp. Országos
Szöv. Regionális Gyermekkert Oktatóközpont
20.000.-Ft

Galamb és Kisállattenyésztők Egyesülete
Szarvasi Fiatalok a Holnapért

20.000.-Ft
20.000.-Ft
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Felelős:
Határidő:

470.000.-Ft
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
2009. december 31.

Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

Egészségügyi ellátási területhez történő csatlakozás támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az ÁNTSZ központi jogszabály értelmében át kell hogy
tekintse a szolgáltatókhoz rendelt ellátási területeket. Ez megtörtént. Az ÁNTSZ a
finanszírozási szerződésben és a működési engedélyben foglaltakat vetette össze. Ennek
alapján elkészítette a Szarvasi Szakorvosi Kft. és a Tüdőgyógyász Kft. ellátási területét.
Ebben technikai hibák vannak melyeket az ÁNTSZ felé már jelzett a hivatal. Két olyan tétel
van amihez szükséges a képviselő-testület felhatalmazása. Korábban már döntött a testület
arról, hogy laboratóriumi tevékenységet folytathat a Kft. Kunszentmárton, Hunya,
Tiszakécske, Hunya területén. Most kérik, hogy Öcsöd, Kunszentmárton és Mesterszállás
lakosságának az előterjesztés mellékletében szereplő szakmacsoportokban szolgáltatást
nyújthassanak. Ezt a szolgáltató önmaga nem tudja megtenni, a feladatért felelős érintett
önkormányzatok hozzájárulása szükséges. Jelen esetben Szarvas Város Önkormányzata és az
érintett önkormányzatoké. A határozati javaslat arról szól, hogy az önkormányzat
hozzájáruljon a tevékenységhez és bízza meg a polgármestert és a jegyzőt az egyeztetés
lefolytatására. Ez az ellátási terület úgy kapcsolódik a finanszírozáshoz és a működési
engedélyhez, hogy 30 perc alatt kell a betegnek elérni a szolgáltatót. Ez az alapszakmákban
sebészet, nőgyógyászat, belgyógyászat és gyermekgyógyászat. A többi szakmacsoport
esetében 30-60 perc között. Nem károsulna a szarvasi lakosság ellátása.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Szarvasi
Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelmét, mely szerint Öcsöd,
Kunszentmárton és Mesterszállás lakosságának ellátása Nőgyógyászat,
Onkológia, Ultrahang, Sebészet, Bőrgyógyászat, Fül-orr-gégészet, Szemészet,
Gyógytorna, Nőgyógyászati ultrahang szakmacsoportokban a Szarvasi
Szakorvosi Egészségügyi Szolgáltató Kft. ellátási területéhez kerüljön.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy kezdeményezze Öcsöd,
Kunszentmárton és Mesterszállás önkormányzataival fenti ellátási területek
módosítását.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 25.) sz. bejelentés megtárgyalását.
25.) sz. bejelentés:

Könyvvizsgálói szerződés módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályvezető: A könyvvizsgálói alapszerződés szerint a könyvvizsgálati
díjat minden évben szükséges felülvizsgálni. Jelen esetben a 2008. évi hivatalos 6 %-os
inflációval növelt díjra tesz módosítási javaslatot az előterjesztés. Így a 2009. évi
könyvvizsgálatért 295.750,-Ft+ÁFA összeg kerülne kifizetésre.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a szerződés meghosszabbítását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
288/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a könyvvizsgáló
díjazására vonatkozó szerződés módosítását jóváhagyja. A könyvvizsgálói díjat
2009. év könyvvizsgálatáért 795.750,-Ft+ÁFA összegben elfogadja.
Utasítja a polgármestert a szerződés módosításának aláírására.
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Felelős:

2009. június 30.
Babák Mihály polgármester
Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 26.) sz. bejelentés megtárgyalását.
26.) sz. bejelentés:

HIV-FEST Reklámfilm Fesztivál megrendezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Jambrik Ramola osztályvezetőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Jambrik Ramola osztályezető: A reklámfilm fesztivál megrendezésével kapcsolatban az
elmúlt év decemberében már született döntés. Az akkori ismeretek szerint a reklámfilm
fesztivál megrendezése 12 mFt+ÁFA összegbe került volna melyhez Szarvas város 3
mFt+ÁFA összeget szavazott meg, a Békés Megyei Önkormányzat 3 mFt+ÁFA összeget, a
hiányzó 4 mFt+ÁFA összegre pedig az ORTT-nél Szarvas Város Önkormányzata pályázott.
Szóbeli értesítés érkezett arról, hogy pénzügyi forrás hiányában a pályázat nem nyert. A
bonyolító Színház Kht. felülvizsgálta a rendezvény költségvetését. Békés Megye
Önkormányzata továbbra is hozzájárul 3 mFt+ÁFA összeggel a csökkentett költségvetésű
rendezvényhez. Javasolja, hogy Szarvas Város Önkormányzata is járuljon hozzá a már
elfogadott 3 mFt+ÁFA összeggel. Gyula Turisztikai Hivatala bruttó 1.440 eFt-al járul még
hozzá. A decemberi döntés visszavonása szükséges és a csökkentett költségvetésű fesztivál
megrendezését javasolja elfogadásra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a csökkentett tartalmú projektet
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra. Így a 3,6 mFt összegű kereten belül marad a
rendezvény támogatása.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavzattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
289/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 636/2008.(XII.18.)
számú képviselő-testületi határozatát visszavonja.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavzattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
290/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „HIV FEST”
elnevezésű filmfesztivál Szarvas városban történő megrendezését. A rendezvény
bruttó költségvetése 8.640.000,-Ft., melyből bruttó 3.600.000,-Ft összeget a Békés
Megyei Önkormányzat, bruttó 1.440.000,-Ft összeget a Gyulai Turisztikai
Hivatal, Szarvas Város Önkormányzata pedig bruttó 3.600.000,-Ft összeget
biztosít.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt, hogy az Önkormányzat által biztosított
bruttó 3.600.000,-Ft összegű támogatásról kössön megállapodást a Regionális
Színház Kht-val.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 27.) sz. bejelentés megtárgyalását.
27.) sz. bejelentés:

Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Alapítvány támogatást nem lehet kifizetni a polgármesteri
alapból csak akkor ha azt a képviselő-testület jóváhagyja.
Kéri a támogatás elfogadását.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
291/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utólag jóváhagyja, hogy a
Polgármesteri Alap terhére, a Szent Erzsébet Gyermekalapítványt 2 db
tiszteletjegy vásárlásával támogatja, melynek összege 20.000,-Ft.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. május 31.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 28.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Békésszentandrás Önkormányzatának kérelme házi gyermekorvos
helyettesítése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Békésszentandrás Önkormányzata kéri Szarvas Város
Önkormányzatát járuljon hozzá ahhoz, hogy Dr. Sajti Edit június 1-től augusztus 31-ig heti
9,5 órában a rendelkezésre állási idejében ellássa a békésszentandrási gyermekorvosi
tevékenységet. A kérelem támogatható, mivel Szarvas Város gyermekorvosi ellátását ez nem
érinti. Mivel megállapodás van a doktornővel szükséges az önkormányzat hozzájárulása
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
292/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
dr. Sajti Edit gyermekorvos 2009. június 1-től 2009. augusztus 31-ig terjedő
időszakban rendelkezésre állási idejében Békésszentandrás, Szent László u. 18.
szám alatt található gyermekorvosi rendelőben helyettes orvosként házi
gyermekorvosi rendelést folytasson.
Rendelési idő:
Hétfő:
Kedd:
10.00 h – 12.00 h
Szerda:
13.00 h – 16.00 h
Csütörtök: 13.00 h – 16.00 h
Pétek:
8.00 h – 9.30 h
A rendelkezésre állási időből ez heti 9,5 óra rendelést jelent.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést
tegye meg.
Határidő:
2009.május 22.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 29.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Dél-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése”
című pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A képviselő-testület május 14-i rendkívüli ülésén az
orosházi kerékpárút tervét és nyomvonalát megismerte, azt elfogadta. A nyomvonal hossza
4110 fm, a pályatest szélessége 2 méter. Pihenő és kerékpár tároló a siratói buszmegálló
mellett kerül kiépítésre. A pályázat benyújtásához szükséges költségvetés elkészült, melynek
bruttó összege 147.756.119,-Ft. A támogatás mértéke a teljes bekerülési költség 90%-a. A
fennmaradó 10% önerőt a pályázónak kell biztosítani. A pályázat benyújtásához szükséges a
képviselő-testület döntése az önerő biztosításáról.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület a nyomvonalat megtárgyalta. Kérdésként
merült fel a szegéllyel vagy a nélkül történő megvalósítás. A pályázat nyertessége érdekében
kidolgozásra került, hogy a belterületi szakaszon szegélye lesz, a külterületi szakaszon nem.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság támogatta az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Pályázattal 1 forint mellé akár 9 forintot is lehet nyerni, de
előfordul, hogy csak 5,-Ft-ot. Arra, hogy önerőből pályázzon a város kb. 20 év múlva lenne
lehetőség.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
293/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a Dél-Alföldi Operatív Program „Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztés”
című kiírására az Orosházi út mellett közlekedésbiztonsági és hivatásforgalmi
kerékpárút megvalósítására. A pályázat műszaki tartalma Szarvas város
közigazgatási területén a 4404. sz. Szarvas-Orosháza közötti országos közút belés külterületi szakaszán 4110 fm hosszon kerékpárút építése.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges bruttó 147.756.119,-Ft
teljes bekerülési költség 90%-át, azaz bruttó 132.980.507,-Ft-ot vissza nem
térítendő támogatásként igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó bruttó
14.775.612,-Ft öszegű, 10%-os mértékű saját forrást adott évi költségvetésében
felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtására és a
szükséges intézkedések megtételére.
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Felelős:

2009. május 22.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 30.) sz. bejelentés megtárgyalását.
30.) sz. bejelentés:

Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. Rákóczi úti épületének energetikai
felújítása érdekében a tervezésre beérkezett ajánlatok megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 13 képviselő
van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: Korábban döntés született arról, hogy a Szarvasi
Gyermekélelmezési Kht. épületének, konyhájának felújítására vonatkozóan pályázatot nyújt
be az önkormányzat. A pályázat KEOP 5.3.0 energetikai felújításra vonatkozó pályázat. A
meghatározott műszaki tartalmat a pályázat támogatható tevékenységével összhangban
határozta meg a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság mely az alábbi:
- Az épület utólagos külső hőszigetelése,
- Külső nyílászárók cseréje
- Kazáncsere korszerű, jó hatásfokú berendezésre
- Fűtési és használati melegvíz-rendszer korszerűsítése,
- Hűtési rendszer energiatakarékos korszerűsítése,
- Étkeztetéshez szükséges technológiai berendezések korszerűsítése, cseréje
- Kül- és beltéri világítási rendszer korszerűsítése
Amennyiben komplex fejlesztést valósít meg a pályázat akkor a hőszigetelés és külső
nyílászáró csere esetén 80%-os támogatást lehet elérni.
A képviselő-testület a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot hatalmazta fel árajánlat
kérésére a pályázathoz szükséges engedélyes tervek elkészítésére illetve a megvalósíthatósági
tanulmány műszaki fejezeteinek illetve energetikai mellékletének elkészítésére vonatkozóan.
A bizottság 4 céget kért fel árajánlat adására. Május 18-án 12.00 óráig 3 ajánlat érkezett. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta majd értékelte az ajánlatokat és
érvényesnek minősítette azokat. Az ajánlott vállalási ár alapján az Attika Team Kft-t javasolja
bruttó 1.800.000,-Ft vállalási díj ellenében nyertesnek kihirdetni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatokat. A
bizottság nyertesként az Attika Team Kft-t javasolja nyertesként kihirdetni.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
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Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. Rákóczi úti
épületének felújítására vonatkozó engedélyes tervek elkészítésére, továbbá a pályázat
benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmány és az energetikai melléklet vonatkozó
részeinek elkészítésében való közreműködésre” megbízza az Attika Team Kft-t (5600
Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12. sz.) az ajánlatában foglalt összesen bruttó 1.800.000,-Ft
vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére. Határidő: Tervezési szerződés aláírása: 2009. május 25. Felelős:
Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal, 2
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
294/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. Rákóczi úti épületének felújítására vonatkozó
engedélyes tervek elkészítésére, továbbá a pályázat benyújtásához szükséges
megvalósíthatósági tanulmány és az energetikai melléklet vonatkozó részeinek
elkészítésében való közreműködésre” megbízza az Attika Team Kft-t (5600
Békéscsaba, Dr. Becsey O. u. 10-12. sz.) az ajánlatában foglalt összesen bruttó
1.800.000,-Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Tervezési szerződés aláírása: 2009. május 25.
Kiszely Mihály alpolgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 31.) sz. bejelentés megtárgyalását.
31.) sz. bejelentés:

A Szarvas, Üdülő sétány belterület 719. helyrajzi számú ingatlanon
(volt KISZ üdülő) és a belterület 723. helyrajzi számú ingatlanok
(önkormányzati üdülő) álló épületek működtetéséhez minimálisan
szükséges karbantartási munkálatok költségei
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

- 119 Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a 198/2009.(IV.23.)számú határozatában úgy döntött, hogy a 100%-ban
önkormányzati tulajdonú Szarvasi Gyermekélelmezési Kht. részére önkormányzati
feladatellátás érdekében a Szarvas Üdülő sétány belterület 719. helyrajzi számú ingatlanon
(volt KISZ üdülő) és a belterület 7223. helyrajzi számú ingatlanok (önkormányzati üdülő) álló
épületeket hasznosításra átadja. A képviselő-testület a 199/2009.(IV.23.) sz. határozatában
pedig úgy döntött, hogy a tulajdonát képező belterület 719 helyrajzi számú ingatlanon és a
belterület 723. helyrajzi számú ingatlanon álló épületek legszükségesebb felújítására a 2009.
évi költségvetésében pénzeszközt biztosít. Egyben utasította a Pénzügyi és Gazdasági Osztály
Beruházási Csoportját, hogy a legszükségesebb felújítási munkálatok tárgyában tegye meg a
szükséges intézkedéseket és a költségek ismeretében konkrét felújításra vonatkozó javaslatot
terjesszen a képviselő-testület elé jóváhagyásra.
A beruházási csoport dolgozói a fenti ingatlanokon álló épületeket többször is megtekintették,
felmérték és az érintett munkálatokkal kapcsolatban a szakkivitelezőktől a működtetéshez
minimálisan szükséges felújítási munkálatokra vonatkozó árajánlatokat begyűjtötték és azokat
összegezve az alábbi javaslatot teszik: A karbantartási költségek munkadíjának további
csökkentése érdekében a Gyermekélelmezési Kht. közcélú dolgozókat kíván foglalkoztatni. A
minimálisan szükséges karbantartási munkálatok becsült költsége bruttó 11.902.635,-Ft.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottság úgy gondolja, hogy valamit tenni kell annak érdekében, hogy a megvásárolt
objektum használható legyen. Egy keretösszegű támogatást nyújtana az önkormányzat ami
szigorú elszámolási kötelezettségű. Ennek fedezete egyrészt a költségvetésben szerepel az
önkormányzati üdülő működési költségeként, illetve a 2 mFt eszközbeszerzés teljes
mértékben önkormányzati kis tárgyi eszközű beruházás lenne mivel önkormányzati
tulajdonba kerülne minden. Ezzel elindulhat az a folyamat ami hosszabb távú koncepcióban
való gondolkodást jelenthet. Javasolja a határozati javaslat elfogadását. A munkát mielőbb
meg kell kezdeni annak érdekében, hogy bevétel is jelentkezzen a működtetésből.
Földesi Zoltán képviselő: A képviselő-testület több tárgyalás eredményeként tudta
visszaszerezni a volt KISZ üdülőt. A vélhető piaci érték feléért, harmadáért sikerült
visszavásárolni. Ez a városvezetés jól átgondolt lépése volt. A képviselő-testület a város
ifjúságának vissza akarta adni ezt az objektumot, ingatlant. A város azzal a kötelezettséggel
szerezte vissza az ingatlant, hogy ifjúsági célokra, a szabadidő hasznos eltöltésére fordítja. Az
ingatlan évekig nem volt használva, állagromlás következett be. Felelős kezdeményezésnek
tartja a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökének javaslatát. Az objektummal valamit
kezdeni kell. A 12 mFt nem kevés pénz. A hivatali üdülő felújítása elmaradt, az ingatlan
amortizálódott. A városnak, a fiataloknak, a turisztikának is fontos lenne az ingatlan
használhatósága. Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság többször tárgyalta ezt a témát. A bizottság
tagjai egyhangúlag támogatták az üzemeltetésre történő átadást.

- 120 Kiszely Mihály alpolgármester: Funkcióval, feladattal vásárolta meg az önkormányzat az
ingatlant. Az ingatlan állagát, minőségét meg kell óvni és tartani valamint élettel kell
megtölteni.
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 100%-ban önkormányzati tulajdonú Gyermekélelmezési
Kht. részére – támogatási szerződésben foglaltak alapján – 12.000.000,-Ft keretösszegű
támogatást nyújt. A társaság az átvett pénzeszközt működési feladatainak finanszírozására
használhatja fel, a felhasználással elszámolni tartozik. Dönt továbbá arról, hogy a Hivatali
Üdülő eszközbeszerzésére 2.000.000,-Ft összeget különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 2009. június 30. Felelős: Kiszely Mihály alpolgármester, Dr. Melis János jegyző,
Babák Mihályné ügyvezető, Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
295/2009.(V.21.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 100%ban önkormányzati tulajdonú Gyermekélelmezési Kht. részére – támogatási
szerződésben foglaltak alapján – 12.000.000,-Ft keretösszegű támogatást nyújt. A
társaság az átvett pénzeszközt működési feladatainak finanszírozására
használhatja fel, a felhasználással elszámolni tartozik. Dönt továbbá arról, hogy a
Hivatali Üdülő eszközbeszerzésére 2.000.000,-Ft összeget különít el.
A képviselő-testület felhatalmazza az alpolgármestert a szerződés aláírására.
Határidő:
2009. június 30.
Kiszely Mihály alpolgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihályné ügyvezető J
Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezető.”

Dr. Bagi László képviselő: Lehet, hogy át kell gondolni az ingatlan Gyermekélelmezési Khthoz való kapcsolását. Lehetne a Körös-szögi Kht-nál is a feladat. Továbbgondolásra javasolja
ezt a kérdést. Van a konyhának éppen elég baja, most még ezt a nagy feladatot is odatenni
túlzottan megterhelő.
Dr. Melis János: Az ügyvezető igazgató asszonnyal többször tárgyalt ebben a kérdésben. A
képviselő-testület 1 évi határozott időtartamra bízta a Gyermekélelmezési Kht-ra a két üdülő
üzemeltetését. Az ügyvezető asszony kérte, készüljön előterjesztés a hosszú távú hasznosítás
tekintetében. Nem gondolkodik azon, hogy saját tevékenységi körében kívánja üzemeltetni.

- 121 Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A város közcélú tulajdona, nem hitbizomány. Az ingatlanra
korábban nem költött a város pénzt mert nem volt etikus akkor, amikor az óvodák falai
omladoztak.
Egyéb bejelentések:
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az út a munkához
program számadatainak ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Márciusban még 130 fő foglalkoztatásával számolt a
hivatal. Ennél jóval nagyobb létszámról van szó. A KOMÉP Kft. és a Gyermekélelmezési
Kht. együttes munkájával sikerült elérni, hogy 208 főt kell foglalkoztatni a rendelkezésre
állási támogatásra jogosultak körében. Ebből 80 fő munkaszerződéssel rendelkezik, 86 fő
májusban közvetíthető ki, 21 fő orvosi vizsgálat alapján nem alkalmas. 208 főből 187 főt
május 20-án már foglalkoztat a város.
Babák Mihály polgármester: Ha valaki időközben munkahelyet szerez azzal felbontja a
város a szerződést és mehet dolgozni. Aki nem vállalja a munkát az 3 évre kizárja magát.
Összesen 30 millió forint érkezik a városba. 90 napig foglalkoztathatók az állampolgárok, ezt
követően 90 napig munkanélküli ellátást kapnak.
Földesi Zoltán képviselő: A mai magyar társadalom, kormányzat és parlament és helyi
önkormányzatok egyik legfontosabb sorskérdéséről van szó. Nincs annál keservesebb
élethelyzet mint amikor életerős emberek elveszítik állásukat. Olyan világot élünk amikor
meg kell becsülni a munkát. Ma többször, több napirend kapcsán szó volt a szociális
ellátásokról. A munka becsülete nagyon fontos dolog. Országosan és a megyében is elsők
között nyert a város ezen a pályázaton. Meg kell becsülni azokat a munkavállalókat akiket
foglalkoztatni tud a város, mert bár mikor bár ki kerülhet hasonló élethelyzetbe. Nem
segélyre, az adófizetők pénzének valamilyen módon történő visszaosztására kell törekedni
hanem hasznos tevékenységet kell biztosítani. Egyetért azzal, hogy aki nem vállalja a
becsületes, tisztességes munkával megszerezhető foglalkoztatást az ne tartsa a markát
másmilyen ellátásért. Az ilyen irányú foglalkoztatás szervezés szerves részévé válik az
életnek. A hivatal munkatársai nagyon komoly szervező munkát végeztek ez ügyben.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Május 23-án Ezüstszőlőben családi napra kerül sor a 9.
számú választó körzet lakói számára.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Zárt ülésen az alábbi előterjesztések kerülnek megtárgyalásra:

- 122 1.) sz. előterjesztés: Fazekas András vételi ajánlata a szarvasi 10928 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozóan
2.) sz. előterjesztés: Szarvasi Gyógy-Termál Kft. kezelésében lévő un. „Kis Árpád” alatti
üzlethelyiség bérleti ügye
3.) sz. előterjesztés: Közszolgálati díj adományozása
4.) sz. előterjesztés: „Békés Megyéért” kitüntető díj odaítélésére vonatkozó javaslat
5.) sz. előterjesztés: A Szarvasi Általános Informatikai Kft. 2008. évi mérlegének elfogadása
6.) sz. előterjesztés: A Szent István Egyetem vagyonkezelésében lévő egyes ingatlanok
megvásárlása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
Kmf.
Babák Mihály sk
polgármester

Dr. Melis János sk
jegyző
Hitelesítők:

Rejtő József sk
képviselő

Írásba foglalva: 2009. május 26.

Dernovics László sk
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