Polgármesteri Hivatal
Titkárság
Szarvas, Szabadság u. 25-27.
JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. június 18-i ülésén.

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Lázár Zsolt képviselő
Lohr Gyula képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Pákozdi János ügyvezető igazgató
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Montvajszki László tü. alezredes
Roszik Zoltán igazgató
Csasztvan András igazgató
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Jambrik Ramola osztályvezető
Tóth Sándor vagyongazda
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Dr. Reszkető Péter kuratórium elnöke
Brusznyiczki Erika gazdasági vezető

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 13 képviselő van jelen. Távolmaradását jelezte Földesi Zoltán és
Kozák Imréné képviselő, késését Kiszely Mihály alpolgármester, Besenczy Zoltán
alpolgármester. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Gombár Györgyné és Dankó Pál
képviselőket. A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
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Szirony Pál sportfelügyelő: Horti Dóra és Vida Anna válogatott kosárlabdázóként szerepelt
az Európa Bajnokságon. Horti Dóra 34-szeres, Vida Anna 26-szoros válogatott. Mindkét
sportoló testnevelő házaspár gyermeke. A szülők rengeteg energiát fektettek abba, hogy
gyermekük sikeres sportoló legyen. Gratulál a két játékosnak.
Babák Mihály polgármester: Átadja az elismerést Horti Dóra és Vida Anna sportolók
részére.
Kohut Andrásné főigazgató: Szarvas Város Képviselő-testülete előterjesztése alapján a
Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztere Arany Katedra emlékplakett kitüntetést
adományoz Szili Tibor részére oktatói munkájának elismeréseként. Szili Tibor 1971-1988-ig
a békéscsabai 611. sz. szakképző iskolában dolgozott. Az iskola tanuló létszáma 250 fő körül
mozgott, műszaki szakmákat oktattak. 1988-ban az iskola teljes önállóságot kapott Szarvas
Város Önkormányzata lett a fenntartó. Az intézmény fejlődésnek indult létszám és feltételek
tekintetében egyaránt. A fejlődéshez nagymértékben hozzájárult személye, hiszen műszaki
szakemberként, szakoktatóként, pedagógusként mindig megkövetelte tanítványaitól a rendet,
a pontos, precíz munkavégzést. Ennek eredménye tanítványai szakmai sikere. Vezetőként
mindig példát mutatott kollégáinak a munka iránti elkötelezettségével. Mint gyakorlati
oktatásvezető nagy precizitással szervezte a szakmai gyakorlati képzést, ismeretei mindig
naprakészek voltak. A vállalkozókkal tartott napi munkakapcsolata nagymértékben
hozzájárult a színvonalas szakmai képzéshez, a szakképzési hozzájárulások iskola felé történő
befizetéséhez. A szakmai képzés irányítása mellett élettapasztalata, pedagógiai és szakmai
hozzáértése következtében a szülőkkel és az általános képzésben tanítókkal is jó
munkakapcsolata volt. Irányítása alatt az iskola faipari, ruhaipari, fodrász tanműhelyeket,
tanéttermet, tankonyhát, kereskedelmi kabinetet és építőipari telephelyet is kialakított.
Résztvett az OSZJ, az OKJ szakképesítések bevezetésében, tananyagok kidolgozásában, majd
nyugdíjba vonulása előtt a kompetencia alapú moduláris OKJ szakképesítések bevezetésében.
Egy teljes életpályát szentelt a szakképzésnek. 37 éven át ugyanazon a munkahelyen végezte
kiemelkedő oktató-nevelő munkáját.
Babák Mihály polgármester: Átadja a kitüntetést Szili Tibor részére.
Tóthné Lipták Erzsébet igazgató: Pécsváradiné Tóth Anikó Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye Vajda Péter Gimnáziumában német nyelvet tanít. Iskoláit a
Vajda Péter Gimnáziumban végezte 1976-1980. között, majd kiváló eredményei után
Szegeden a József Attila Tudományegyetemen szerzett diplomát magyar-orosz-általános
nyelvészet szakon. A rendszerváltás az orosz nyelv tanítását háttérbe szorította. Pécsváradiné
Tóth Anikó átképezte magát, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanári diplomát
szerzett. Ettől kezdve minden energiáját, idejét, tehetségét a német nyelv oktatásának
szentelte. Nemcsak oktatott, nevelt is, hiszen folyamatosan osztályfőnök volt. Vallotta
ésvallja a mai napig, hogy a megszerzett tudás akkor ér valamit ha a gyermekek a
gyakorlatban is tudják alkalmazni. Ennek érdekében tevékeny részt vállalt testvériskolai
kapcsolatok kialakításában. Hangsúlyt fektetett a versenyeztetésre melynek csúcsára ebben az
évben ért. Két 11. évfolyamos tanuló Kalivoda Ágnes és Gazsó Barbara az Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen kiváló eredményt ért el. Német nyelvből 1570 fő
jelentkezett a versenyre az ország valamennyi középiskolájából, gyakorló gimnáziumából,
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második fordulóra az ország legjobb eredményével jutott be Kalivoda Ágnes aki a döntőben
is kiválóan szerepelt, 6. lett, Gazsó Barbara pedig 28. Mindkét tanuló felsőfokú
nyelvvizsgával rendelkezik német nyelvből. Jövőre még jobb eredményt érhetnek el.
Pécsávadiné Tóth Anikót kimagasló munkája alapján javasolja a kitüntetésre.
Babák Mihály polgármester: Az intézmény vezetőjének javaslatára a képviselő-testület
Pécsváradiné Tóth Anikó részére a német nyelvoktatás területén elért kimagasló eredménye
elismeréseként „Az év pedagógusa 2009” díjat adományozza.
Átadja a kitüntetést.
A képviselő-testület tagjai gratulálnak a kitüntetetteknek.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az írásban kiadott napirendi
pontok kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirendi pontok az alábbi előterjesztésekkel
egészülnek ki:
Pótanyagban került kiadásra:
7.) sz. napirend: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször
módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról
8.) sz. napirend: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló többször módosított
11/2007.(IV.27.) rendelet módosításáról
9.) sz. napirend: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a gépjármű
várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló többször módosított 25/2001.(XII.20.)
rendelet módosításáról
16.) sz. bejelentés: Geotermikus közműrendszer fejlesztése érdekében tervezési munka
megkezdése
17.) sz. bejelentés: Liget Hotel Kft. kérelme alapján a geotermikus hőszolgáltatás bővítéséhez
szükséges tervezés
18.) sz. bejelentés: Kacsa-tó melletti strandkézilabda pálya üzemeltetése érdekében KOMÉP
Kft-vel kötött megállapodás módosítása
19.) sz. bejelentés: Decentralizált (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázathoz szükséges tervezési
munkák megrendelése és pályázati díjak
Kiosztott anyagban került kiadásra:
20.) sz. bejelentés: A megyei szintű, közös szabadpiaci gázbeszerzéshez való csatlakozás
megtárgyalása
21.) sz. bejelentés: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye részére elvi
támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához.
22.) sz. bejelentés: „Körös-szögi Vendégváró” kiadvány támogatása
23.) sz. bejelentés: „Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja”
pályázat előkészítéséhez szükséges tervezési munkák
24.) sz. bejelentés: Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése DAOP-pályázat
4.) sz. zárt ülés: Iskola-óvoda pályázatok csökkentett összegű támogatásai
Az Ügyrendi Bizottság javaslata alapján javasolja a 9.) sz. bejelentés zárt ülésen történő
megtárgyalását.
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bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített, módosított napirendi
pontokat 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete Szarvas Város Önkormányzata
2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított …/2009.(II.20.) rendelet
módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a közterület rendeltetésétől
eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak
megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.9 rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) számú rendelete az Európa Parlament és a
Tanács – belső piaci szolgáltatásokról szóló – 2006/123 EK irányelve által érintett,
egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. Beszámoló a Történelmi Emlékút Közalapítvány 2008. évi gazdálkodásáról
Előadó: Szenes János a Kuratórium elnöke
5. Beszámoló a Ruzicskay György Közalapítvány 2008. évi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Reszkető Péter elnök
6. Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. II. félévi munkaterve
Előadó: Babák Mihály polgármester
7. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a települési szilárd és folyékony
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló többször
módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
8. A Szarvasi Önkormányzat ../2009.(VI.19.) rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló többször módosított 11/2007.(IV.27.)
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a gépjármű várakozóhelyek
építéséről és megváltásáról szóló többször módosított 25/2001.(XII.20.) rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
10. Bejelentések
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A Körös Volán Zrt. beszámolója helyi autóbusz-közlekedési hálózat
működtetése tárgyában, a 2008. évi teljesítésről
Helyi autóbusz-közlekedés menetdíja
Beszámoló Szarvas város közvilágítás 2007-2008. évi mérlegéről
Szarvas Város Településszerkezeti Tervének módosítása
Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala, Szarvas Város
Önkormányzata Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága, valamint a Szarvasi
Általános Művelődési Központ Alapító Okiratának módosítása
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Alapító Okiratának
módosítása
Halásztelki Üdülő Horgászegyesület kérelme tápcsatorna építése tárgyában
A szarvasi belterületi 5451 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása
Szarvasi Kamarazenei Tábor megrendezéséhez nyújtott támogatás
Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége Szarvasi Helyi Csoportjának
támogatása
A „Szarvasi Városi strand területén lévő, Szarvas, Üdülő sétány 720 hrsz-ú
ingatlanon álló épületeinek elbontása, valamint a Horgásztó felőli kerítés
bontása, és a volt KISZ üdülő felőli kerítés építése” tárgyú bontási munkálatok
A Szarvas, Klucsjár u. 2. szám alatti (hrsz: 31) ingatlanon álló lakó és
melléképület bontása
Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
Fenntartói engedély kérése két második osztály indításához, Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Fő téri Általános Iskolája és
Óvodája
Geotermikus közműrendszer fejlesztése érdekében tervezési munka megkezdése
Liget Hotel Kft. kérelme alapján a geotermikus hőszolgáltatás bővítéséhez
szükséges tervezés
Kacsa-tó melletti strandkézilabda pálya üzemeltetése érdekében KOMÉP Kft-vel
kötött megállapodás módosítása
Decentralizált (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázathoz szükséges tervezési munkák
megrendelése és pályázati díjak
A megyei szintű, közös szabadpiaci gázbeszerzéshez való csatlakozás
megtárgyalása
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye részére elvi támogató
nyilatkozat pályázat benyújtásához.
„Körös-szögi Vendégváró” kiadvány támogatása
„Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja” pályázat
előkészítéséhez szükséges tervezési munkák
Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése DAOP-pályázat

Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni a
két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
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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.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
333/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete Szarvas Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított
3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Jelen költségvetési rendelet módosítás ez évben az első teljes körű
rendelet módosítás. A változások szinte valamennyi költségvetési sort érintik. Kisebb
jelentőséggel bír azon testületi határozatok rendeletbe építése amelyeket a képviselő-testület
2009-ben hozott meg és igen magas összeggel bír a 2008. évi előirányzatok szerepeltetése a
2009. évi költségvetésben. Tudott, hogy ilyenkor szokott sor kerülni a folyamatban lévő
beruházások bruttósítására is.
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5,5 milliárd forintban határozza meg, pontosan 5.715.346 eFt-ra emelkedett. Az emelkedés
összege 929.259 eFt.
A közel egy milliárd forintos főösszeg emelkedésnek csak 20%-a az, amely a működési
kiadásokat érinti, több mint 700 millió forint kapcsolódik fejlesztésekhez.
Néhány nagyobb összegű bevételi sor:
Az önkormányzatok költségvetési támogatása, mely összességében 99.788 eFt-al nőtt, ebből a
központosított előirányzatok emelkedése 35.825 eFt, melyből 29.918 eFt a 2009. évi
bérintézkedésekhez kapcsolódó támogatás.
A normatív kötött felhasználású támogatásoknál 42.504 eFt az emelkedés mely kapcsolódik
az egyes jövedelempótló támogatásokhoz és a közcélú foglalkoztatottakhoz.
Megérkezett az önkormányzathoz a fejlesztési támogatás soron a Regionális Színház Kht.
által elnyert pályázati támogatás melynek összege 22.000 eFt.
Látható, hogy az előző évi pénzmaradvány igénybevétele igen magas összegű, 718.297 eFt.
Ez a sor hivatott fedezni a 2008. évről áthúzódó működési és felhalmozási kiadási
előirányzatokat, továbbá a testület jövőre vonatkozó kötelezettségvállalásait.
A kiadási előirányzatok az előírások szerint rendezésre kerültek. A rendelet a továbbiakban
sem tartalmaz sem működési sem felhalmozási hitel felvételt, sőt az előirányzatok
rendezésekor sor kerülhetett a fejlesztési tartlék 134.289 eFt-al történő emelésére és így
felhalmozási tartalékként a költségvetésben 2.204.784 eFt szerepel a mai napon.
Babák Mihály polgármester: Több beruházást sikerült pályázaton elnyerni melyek
módosítják majd a költségvetést. A kiadások között nincs tervezve az Áfa emelés és egyéb
más inflációs hatás. Semmilyen juttatás nincs tervezve. Az intézményekben dolgozók
szociális juttatásaira nem nyújt fedezetet a bevétel. Az Áfa emelés kiadás oldalról érinti a
2009. évi költségvetést, de a bérjellegű kiadások átrendeződése is várható. A fejlesztési
tartalékok részletezésében szerepelnek oka fogyottá vált tételek. Van olyan döntés ami
pályázati önerőt tartalmaz de még nem érkezett meg az elutasító döntés, ezért nem került ki a
lekötött pénzeszközökből. A városnak 2 milliárd forintos kötvény kibocsátása van mely az
önerőhöz szükséges. Ebből a 2 milliárd forintból lehetséges, hogy 10 milliárd forintnyi
beruházást sikerül indukálni. A fejlesztési tartalék összege 2.204 mFt amit nem lehet
elkölteni, szétosztani. Nem szerepel a költségvetésben a munkanélküliekkel kapcsolatos
átfutó állami tétel sem. Az új tanév szintén indukálja a költségvetés rendbetételét, hiszen a
magasabb tanulói létszámra kalkulált összegek nem maradhatnak benne. Ahol kell oda
szükséges további pénzügyi forrást biztosítani.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Népjóléti Bizottság, az Ifjúsági
és Sportbizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság
véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a rendet-tervezetet,
elfogadta és elfogadásra javasolja. Kisebb tételeknél egyeztetésekre került sor.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a rendelet
módosítását, elfogadta és elfogadásra javasolja.

-8Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a rendelet-tervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság támogatta a
rendelet módosítását.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet. Kiemelésre
kerültek azok a fejlesztések melyek a bizottság területét érintik, így az egészségügyben és a
szociális területen várható fejlesztések.
Babák Mihály polgármester: Át kell tekinteni a szociális juttatásokat, meg kell nézni, hogy
szükséges-e valamilyen intézkedés. Nem lenne jó, ha a legszükségesebb dolgokra nem lenne
forrás.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a rendelet
módosítását.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 4 jelenlévő tagja 4 igen
szavazattal elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 13/2009.(VI.19.) rendeletét Szarvas Város
Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló többször módosított
3/2009.(II.20.) rendelete módosításáról.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a közterület
rendeltetésétől eltérő célú használatának szabályozásáról valamint a
közterület-használati díjak megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.)
rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

-9Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A rendelet módosítását két tényező indokolta. Az egyik
az Áfa 20%-ról 25%-ra történő emelkedése valamint a szöveges részt illetően a jövőben
családi rendezvényt, ünnepséget közterületen tilos tartani. Az Áfa-val kapcsolatos változás
július 01-jén, a rendezvény tartására vonatkozó módosítás a kihirdetés napján lép hatályba.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet módosítást.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a rendelet-tervezetet.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: A napirendhez pótanyag került kiadásra. A képviselőtestületnek erről kell dönteni. Amennyiben a képviselő-testület elfogadja a rendelet-tervezetet,
úgy családi rendezvényt közterületen nem lehet tartani.
A rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 14/2009.(VI.19.) rendeletét a közterület rendeltetésétől
eltérő célú használatának szabályozásáról, valamint a közterület-használati díjak
megállapításáról szóló 20/2003.(X.17.) rendelet módosításáról
Dankó Pál képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete az Európa
Parlament és a Tanács – belső piaci szolgáltatásokról szóló – 2006/123
EK irányelve által érintett egyes önkormányzati rendeletek
jogharmonizációjáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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Tanács hozta meg, amit be kell építeni a tagállami jogrendszerbe. Az irányelv egy olyan
közösségi jogi aktus amit kötelező a tagállamoknak megtartani, de a beépítést a tagállamokra
bízza a jogszabály. Az irányelv a fogyasztóknak és a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások
széles körére vonatkozik ide nem értve az olyan szolgáltatásokat mint közoktatás amit az
állam gazdasági megfontolásoktól mentesen, közérdekből nyújt. Az önkormányzati rendeletek
esetében a képviselő-testület feladata, hogy harmonizálja az irányelvben foglalt
rendelkezéseket. A rendelet mellékletében azoknak a rendeleteknek a felsorolása található
amelyek az irányelvnek teljes egészében eleget tesznek és nem szükséges azok módosítása,
mindösszesen jogharmonizációs záradékkal kell ellátni azokat.
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 előterjesztés szerint elfogadásra
javasolja.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet-tervezetet.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta a
rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 15/2009.(VI.19.) rendeletét az Európa Parlament és a
Tanács – belső piaci szolgáltatásokról szóló – 2006/123 EK irányelve által érintett,
egyes önkormányzati rendeletek jogharmonizációjáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: Beszámoló a Történelmi Emlékút Közalapítvány
gazdálkodásáról
Előadó: Szenes János a kuratórium elnöke

2008.

évi

Babák Mihály polgármester: Felkéri Szenes Jánost a kuratórium elnökét, a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Szenes János kuratóriumi elnök: Tájékoztatja a képviselőket, hogy Szarvason kerül
megrendezésre a 35. nyári Honismereti Akadémia. Az akadémia lebonyolításában,
szervezésében, kivitelezésében a közalapítvány is tevőlegesen közreműködik.

- 11 Babák Mihály polgármester: Ez a fontos tevékenység talán több forrást igényelne. Kéri Dr.
Molnár Mihály képviselőt figyeljen oda a finanszírozásra.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság
véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Az
adatokból látszik, hogy 220 eFt-os veszteség van, bár ezt az előző évi pénzmaradvány részben
pótolja. Ennek ellenére az a vélemény alakult ki, hogy valamilyen megoldást találni kell az
alapítványok számára. Látható, hogy azt a célt amiért létre lett hozva ilyen kevés pénzből nem
lehet megoldani.
Babák Mihály polgármester: Pályázni nem sok lehetőség van. A történelmi
megemlékezések, ünnepségek megrendezését, bonyolítását az alapítvány végzi. Meg kell
fontolni a költségvetésből történő magasabb összegű támogatást.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Az előbb
elmondottak szintén megállapítást nyertek. A turisztikai pályázat tartalmazza a történelmi
emlékút kiadványt is. A bizottság egyhangúlag elfogadta a beszámolót.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a beszámolót és egyhangúlag
támogatta. A forráshiányt a bizottság is észrevételezte.
Dr. Bagi László képviselő: Javasolja, hogy mindaddig amíg nem lesz pályázati lehetőség, az
önkormányzat biztosítson keretösszeget az alapítványok számára. A jövő évben a
költségvetésben el kell különíteni egy adott összeget az ünnepségek finanszírozására. Nem
lenne megoldás a rendezvények átadása a Művelődési Központ részére.
Babák Mihály polgármester: A Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság figyeljen oda az alapítvány segítésére. Nincs szó arról, hogy a Művelődési Házhoz
kerülnek a rendezvények. A történelmi megemlékezések az alapítvány feladatkörébe
tartoznak, ezért került létrehozásra.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dankó Pál képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány
2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót az egyszerűsített mérlegbeszámolóval együtt,
valamint a 2008. évi közhasznú tevékenységről készült szöveges beszámolót.
Megbízza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Szenes János kuratórium
elnöke”
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:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány 2008. évi gazdálkodásáról szóló
beszámolót az egyszerűsített mérlegbeszámolóval együtt, valamint a 2008. évi
közhasznú tevékenységről készült szöveges beszámolót.
Megbízza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Szenes János kuratórium elnöke
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Beszámoló a Ruzicskay György Közalapítvány
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Reszkető Péter a kuratórium elnöke

2008.

évi

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Reszkető Péter kuratóriumi elnököt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Reszkető Péter kuratórium elnöke: Az elmúlt évben 6 kiállítás került megszervezésre.
A Szarvasért Alapítvánnyal közösen pályáztak a Ruzicskay mellszobor elkészítésére.
Ruzicskay ösztöndíj is átadásra került. Komlovszky-Szvet Tamás 2008-ban junior Primissima
díjat kapott. Ő az elsők között kapott Ruzicskay ösztöndíjat. Elmondható, hogy visszaköszön
az alapítvány tevékenysége ebben a vonatkozásban is. Az alapítvány támogatta a Művészeti
Alapiskola tehetséges hallgatóját is. Nyári táborok, ifjúsági táborok is megrendezésre
kerültek. Sajnos a befektetések hozamai lecsökkentek a pénzügyi válság miatt. Így 2,5 mFt
mínusszal zárta az alapítvány az évet annak ellenére, hogy a korábbi évekhez képest több
millió forinttal csökkentették a költségeket. A közvetlen költségeket és anyagköltségeket
tartalmazza a költségvetés valamint az egyetlen dolgozó munkabérét és annak járulékait.
Kéri a beszámoló elfogadását.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Turisztikai
Bizottság, az Ifjúsági és Sportbizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót. A
tőke ellátottság problémát jelent. Az elmúlt évben 2.517 eFt veszteség keletkezett. A
Történelmi Emlékút Közalapítványéhoz hasonló a helyzet. Elképzelhető, hogy a befektetett
összeg hozadéka valamennyit emelkedik, de látható, hogy az elmúlt évben csupán az
összköltség 22 %-át fedezte a pénzpiaci befektetés. A mai világban a befektetések
nehézkesek, veszélyesek és kiszámíthatatlanok. Az alapítvány saját erejéből igyekszik
mindent megtenni azért, hogy csökkenteni tudja a költségeket. Valamilyen támogatást
biztosítani kell az alapítványnak. A bizottság a munkát színvonalasnak ítélte. A
belépőjegyekből származó bevétel a romló gazdasági helyzetben nem biztató. A bizottság a
beszámolót elfogadta, köszönetét fejezte ki az alapítványnak a végzett munkáért.
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bizottság megállapította, hogy az iskolák még mindig nem kellő képpen látogatják az
alkotóházat. Az alkotóház nagyon sok lehetőséget kínál mellyel kapcsolatban több ötlet
felmerült.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság a nehézkes pénzügyek ellenére
támogatta a beszámoló elfogadását. A kultúra a sporthoz hasonlóan nagyon nehéz helyzetben
van. Az alapítvány becsülettel kezeli Ruzicskay György hagyatékát.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Az alapítványok a városmarketing részei. Az alapítványok
vagyonát nem szabad felélni. Minden közalapítványnak több pénz kellene. Felhívja a
figyelmet a mértékletes gazdálkodásra. A város költségvetése egyensúlyban van, a bevételek
futják a kiadásokat. Ha valaki többet akar valahol költeni, akkor meg kell jelölni, hogy
honnan kell elvenni. Az alapítvány veszteséges gazdálkodása nem azt jelenti, hogy rosszul
csinálták, hanem több kiadás volt indokolt amit valahogy pótolni kell. Az egy fő
alkalmazottat nem lehet néha elküldeni azért mert nincs az alapítványnak pénze. Kéri a
kuratórium elnökét vegye fel a kapcsolatot Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetővel közmunkás
biztosítása érdekében. Pályázati lehetőséget kell keresni a Ruzicskay alkotóház rendbetételére.
Örvendetes a Ruzicskay mellszobor elkészítése. A sír rendbetételéről is gondoskodni kell.
Lázár Zsolt képviselő: A Turisztikai Bizottság ülésén javasolta, hogy ne végezze el úgy egy
diák sem az általános iskolát, hogy nem látogatott el az alkotóházba. Akciós jeggyel kellene
megajándékozni az iskolákat a látogatók számának növelése érdekében. Így a szarvasi
gyerekek művelődésére, kultúrálódására fordítódna a támogatás. Az Evangélikus Egyház is
ilyen formában támogatja az evangélikus múzeumot.
Babák Mihály polgármester: Valóban nem érettségizhet le Szarvason úgy diák, hogy ne
járjon az alkotóházban, a szarvasi múzeumokban, a történelmi Magyarország közepénél és
Erdélyben. Ez nem belépődíj kérdése, ehhez az anyagiakat a város biztosítja. Ez nem pénz
kérdés, inkább tudati kérdés. Van 8-10 kautéla amit minden szarvasi gyereknek meg kell
kapnia. Egy gyerek életében nagy jelentősége van a kultúrára nevelésnek.
Felkéri dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Ruzicsaky György Közalapítvány 2008. évi
gazdálkodásáról szóló beszámolót az egyszerűsített mérlegbeszámolóval együtt, valamint a
2008. évi közhasznú tevékenységről készült szöveges beszámolót.
Megbízza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Reszkető Péter
kuratórium elnöke”
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 megtárgyalta és elfogadja
a Ruzicsaky György Közalapítvány 2008. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót
az egyszerűsített mérlegbeszámolóval együtt, valamint a 2008. évi közhasznú
tevékenységről készült szöveges beszámolót.
Megbízza a kuratórium elnökét, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Értelem szerint
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Reszkető Péter kuratórium elnöke
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. II. félévi
munkaterve
Előadó: Babák Mihály polgármester
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A II. félévi munkatervet az aljegyző asszony és a titkárság állította
össze a képviselő-testület tagjai, a bizottságok, intézmények, civil szervezetek véleménye
alapján. A munkaterv egy elképzelt tematika. Mindig azok a dolgok kerülnek megtárgyalásra
melyek a város élete szempontjából fontosak. A bizottságok a munkaterv kiegészítését
javasolták az alábbiakkal: A Népjóléti Bizottság a Szarvason működő szociális intézmények
tevékenységéről szóló beszámoló napirendre tűzését javasolta október vagy november
hónapban. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság decemberben kéri megtárgyalni
a közmunkaprogram végrehajtásáról szóló beszámolót továbbá a Szarvas város közbiztonsági
helyzetéről szóló rendőrségi tájékoztatót. Az Ügyrendi Bizottság a decemberi ülésen kéri
megtárgyalni a rendőrkapitányság tájékoztatóját a közbiztonság helyzetének javítása
érdekében tett intézkedésekről.
Kéri a II. féléves ülésterv elfogadását.
Babák Mihály polgármester: A munkaterv bár mikor kiegészíthető. A munkatervben
szereplő napirend a testületi ülés gerince.
Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a
Pénzügyi és ellenőrző Bizottság, a Turisztikai Bizottság, a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi az Ifjúsági és Sportbizottság valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság
véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság december hónapban javasolja
megtárgyalni a rendőrkapitányság tájékoztatóját.

- 15 Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság elfogadásra javasolja a munkatervet
kiegészítve a szociális intézmények tevékenységéről szóló beszámolóval. Látható, hogy
nagyon összetett a szociális ellátás a városban. Alapítvány, egyházak, kistérség és megye
végez szociális ellátást ami a szarvasiakat érinti.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta a
munkaterv elfogadását.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság a II. félévi munkatervet elfogadta
és elfogadásra javasolja.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
munkatervet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
munkatervet. A bizottság javasolja kiegészíteni a város közbiztonságáról szóló beszámolóval.
A városban tehenek tűnnek el, a tyúk eltűnése már szinte természetes. Olyan események
vannak a városban amit nem lehet szó nélkül hagyni. Erre nem évente egyszer, hanem
többször is vissza kell térni. A másik javaslat a közmunkaprogram végrehajtásának
tapasztalatairól szóló tájékoztató megtárgyalása a decemberi ülésen. Itt ki kell térni a
programban résztvevők arányára is. A bizottság a kiegészített munkatervet elfogadta.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság elfogadta a II. félévi munkatervet.
Dr. Bagi László képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság elfogadásra javasolja a
munkatervet.
Babák Mihály polgármester: Minden bizottság azt tűz napirendjére amit az elnök és a tagok
fontosnak tartanak. Ha fontosnak tartják, hogy a képviselő-testület is megtárgyalja, annak
nincs akadálya. A rendőrségi tájékoztatóban szerepeljen az állattartás, szabálysértés, sok
egyéb más, mivel ez mind a közbiztonsághoz tartozik.
Az elhangzott javaslatok alapján a II. félévi munkaterv kiegészül:
- a Szarvason működő szociális intézmények tevékenységéről szóló beszámolóval - október
vagy november hónapban;
- a közmunkaprogram végrehajtásáról szóló beszámolóval - december hónapban;
- rendőrkapitányság tájékoztatója a közbiztonság helyzetének javítása érdekében tett
intézkedésekről - december hónapban
A munkaterv kiegészítését szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a munkaterv kiegészítését 13 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A kiegészített II. félévi munkatervet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 16 336/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2009.
II. félévi munkatervét elfogadja.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester megérkezik, Dr. Bagi László képviselő, Hodálik Pál
képviselő, Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete a települési
szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi
közszolgáltatásról szóló többször módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A rendelet módosítás kizárólag az Áfa emeléséről
rendelkezik.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatja a rendelet-tervezetet.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
támogatja a rendelet-tervezetet.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja a
rendelet-tervezetet.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatja a rendelettervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 10 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja

- 17 A Szarvasi Önkormányzat 16/2009.(VI.19.) rendeletét a települési szilárd és
folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló
többször módosított 23/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VI.19.) rendelete A személyes
gondoskodást nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló
11/2009.(IV.24.), 11/2008.(IV.25.), 5/2008.(II.22.) és a 3/2008.(I.25.)
rendeletekkel
módosított
11/2007.(IV.27.)
számú
rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 9 képviselő van jelen.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Az Áfa 2009. július 1-jétől történő növekedése indokolja
a rendelet módosítását. Ez került átvezetésre a térítési díjakról szóló rendeleten. Az 1. sz.
mellékletben a nyersanyag költség került feltüntetésre, az Áfa összegét ez nem tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság,
a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta, 6 igen szavazattal támogatta a
rendelet módosítását.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
rendelet-tervezetet.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a rendelet módosítását.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja

- 18 A Szarvasi Önkormányzat 17/2009.(VI.19.) rendeletét A személyes gondoskodást
nyújtó ellátásokról, valamint a térítési díjakról szóló 11/2009.(IV.24.),
11/2008.(IV.25.), 5/2008.(II.22.) és a 3/2008.(I.25.) rendeletekkel módosított
11/2007.(IV.27.) számú rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat 18/2009.(VI.19.) rendelete a gépjármű
várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló többször módosított
25/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a 9.) napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A rendelet módosítás egy része is az Áfa emelés miatt
készült. A másik részében pedig sokkal célszerűbb, ha a Békés Megyei Közlekedési
Felügyelet mint intézmény helyett közlekedési hatóság, a Magyar Közút Kht. helyett pedig
közútkezelő szerepel a rendeletben. Amennyiben a hivatalok neve a későbbiekben változik
akkor nem kell a rendeletet módosítani.
Babák Mihály polgármester: Amennyiben valaki nem tudja megépíteni saját telkén a
szükséges parkolót akkor a város közterületén épül meg és a város beszedi a díjat.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hetényi István képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta a rendelet-tervezetet.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a rendelet-tervezetet.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 9 képviselő van jelen – 9 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 18/2009.(VI.19.) rendeletét a gépjármű
várakozóhelyek építéséről és megváltásáról szóló többször módosított
25/2001.(XII.20.) rendelet módosításáról

- 19 Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját, Dr. Molnár Mihály, Dr. Bagi László, Dernovics
László képviselők nem térnek vissza az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a Bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

A Körös Volán Zrt. beszámolója helyi autóbusz-közlekedési hálózat
működtetése tárgyában a 2008. évi teljesítésről
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Gémes Tibor úr sajnos nem tud a mai ülésen részt venni.
A megkötött szerződésben szereplő éves beszámoló került a képviselő-testület elé. A
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén felmerült kérdésekre Gémes úr írásban
válaszolt.
Babák Mihály polgármester: A Körös Volán Zrt. gazdasági társaságnak nem tulajdonosa az
önkormányzat. Ennek ellenére korrekt, átlátható képet adnak a helyi tömegközlekedés
költségeiről. Ezt kellene követnie azoknak a társaságoknak ahol tulajdonos az önkormányzat.
Kéri a Pénzügyi a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megvitatta az előterjesztést és
elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a beszámolót.
A bizottság részéről felmerült két kérdésre Gémes Tibor írásban válaszolt. A bizottság tagjai
az autóbuszok átlag életkorára kérdeztek rá. Korábban egy újságcikkben megjelent, hogy
Békéscsabán, Gyulán, Orosházán lényegesen fiatalabb autóbuszok látják el a közlekedést. A
másik kérdés az volt, hogy csak a Csabai úti telephelyen tárolják az autóbuszokat vagy
máshol is. Erre is megérkezett a válasz, mely szerint a Csabai úton tárolják az autóbuszokat.
A bizottság elfogadta és 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 a Körös Volán Zrt. Békéscsabán, 2009. május 10-én keltezett,
„Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között 2004. december 20-

- 20 án aláírt közszolgáltatási szerződés 2008. évi teljesítéséről” c. beszámolóját megismerte, azt
tudomásul veszi.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló tudomásul vételéről a Körös Volán Zrt-t írásban
tájékoztassa.
Felelős: Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. június 30.”
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:
337/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Körös Volán Zrt.
Békéscsabán, 2009. május 10-én keltezett, „Beszámoló Szarvas Város
Önkormányzata és a Körös Volán Zrt. között 2004. december 20-án aláírt
közszolgáltatási szerződés 2008. évi teljesítéséről” c. beszámolóját megismerte,
azt tudomásul veszi.
Utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló tudomásul vételéről a Körös Volán Zrt-t
írásban tájékoztassa.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. június 30.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Helyi autóbusz-közlekedés menetdíja
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Körös Volán Zrt. az előterjesztés mellékletét képező
javaslattal élt. Javaslata, hogy a menetjegyeket 12,9 %-os emeléssel kívánja a jövőben
alkalmazni. Az önkormányzat hatásköre e javaslat elfogadása vagy elutasítása. 2009. január
1-jétől került bevezetésre a Körös Volán Zrt. 2008-ban adott javaslata. Ez a javaslat kalkulált
már az inflációval is. Így félév elteltével nem javasolja az előterjesztés a 12,9 %-os emelés
beépítését az árba. A javaslatot Gémes úr szóban elfogadta.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági
és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag elutasította az
áremelésre vonatkozó javaslatot.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elutasította az
emelésre vonatkozó javaslatot.

- 21 Babák Mihály polgármester: Amennyiben később gond jelentkezik a tömegközlekedés
áránál akkor vissza kell térni a javaslat újratárgyalására. Ebben nem szerepel az Áfa és terheli
a jövedéki adó emelése is.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elutasítja a KÖRÖS VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. (a továbbiakban:
Szolgáltató) kérelmét a helyi autóbusz közlekedés 2009. év július 01. napjától történő
hatósági díjtételeinek 12,9%-os emelésére vonatkozóan.
Utasítja a jegyzőt, hogy az elutasításról a szolgáltatót értesítse.
Felelős: Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. június 30.”
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:
338/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a KÖRÖS
VOLÁN Autóbuszközlekedési Zrt. (a továbbiakban: Szolgáltató) kérelmét a helyi
autóbusz közlekedés 2009. év július 01. napjától történő hatósági díjtételeinek
12,9%-os emelésére vonatkozóan.
Utasítja a jegyzőt, hogy az elutasításról a szolgáltatót értesítse.
Dr. Melis János jegyző
Felelős:
Határidő:
2009. június 30.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Beszámoló Szarvas város közvilágítása 2007-2008. évi mérlegéről
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Kécskei Imre energetikust az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Kécskei Imre energetikus: Az elmúlt év közvilágítás üzemeltetésében legnagyobb változás,
hogy 2008. május óta piaci villamos energiával kerül ellátásra a közvilágítás. Az anyagban
lévő táblázatból látható, hogy milyen megtakarítást sikerült elérni. 1.322 eFt megtakarítás
keletkezett az előző tarifához képest. Lényeges dolog, hogy 2009. évben a szolgáltatók
árcsökkenéséhez képest kisebb lesz a megtakarítás, de még így is kimutatható lesz kb. 500 eFt
éves megtakarítás. Az előterjesztésben szerepel a közvilágítási többlet szolgáltatási díj évi
esedékes összege. Ebből látható, hogy a 10 éves futamidőre meghatározott többlet
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10 éves díjból.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Gondolkodni kell az izzók lecserélésén.
Kécskei Imre energetikus: Vannak ajánlatok LED-es üzemeltetésű közvilágítási
berendezésekre. Ezek beszerelése komoly üzemeltetési költség csökkentést eredményez,
viszont a beruházási költség nagyon magas. Egy-egy lámpatest jóval 100 eFt fölött van.
Babák Mihály polgármester: Ki kell számítani a hozadékát, hány év alatt térül meg. A
városban a sötét foltokat mielőbb fel kell számolni.
Dernovics László képviselő: Az Endrődi út mellett a kitört kandelláberek miatt spórolt a
város a közvilágítás költségével. Kéri az állampolgárokat, hogy amit nagy nehezen sikerül
megvalósítani azt ne tegyék tönkre. 21 lámpatestet törtek össze a jelzett útszakaszon.
Babák Mihály polgármester: Ha valaki vandalizmust tapasztal, azonnal jelezze a rendőrség
felé. A vandalizmus soha nem volt a város sajátja. A feszültséget a sportklubokban és egyéb
helyeken kell levezetni.
A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
339/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztett 2007-2008. évi közvilágítási mérlegbeszámolót elfogadja.
Határidő:
Azonnal
Babák Mihály polgármester
Felelős:
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4.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Településszerkezeti Tervének módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Krivjanszki János csoportvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Krivjanszki János csoportvezető: A Településrendezési Terv módosítása folyamatban van.
Lassan elérkezik ahhoz, hogy közhírelésre kerülnek az elkészített dokumentumok és ezt
követően pedig a képviselő-testület elfogadásra javasolhatja. A rendezési terv módosítása
során igényként jelentkezett a 44. út melletti, Endrődi út – Ezüstszőlő közötti szakaszon lévő
közel 121 ha terület gazdasági területté történő átminősítése. Jelenleg ezek a területek
mezőgazdasági rendeltetésűek. Ennek átvezetésére csak úgy van lehetőség, ha többlet véderdő
kerül kijelölésre. A tervezés folyamán a 44-es út felől illetve a terület határán bizonyos
erdőtelepítést figyelembe kell venni. Ezen felül még 2 ha terület erdősítésére van igény. Az
erdőt csak akkor kell betelepíteni ha a beruházások megtörténnek és ténylegesen
felhasználásra kerül a terület. A 7 ha erdőterület megosztása úgy történt, hogy a tervezés alatti
M 44-es területén kisajátításra kerülő területrészek melyek másra nem használhatóak, azok
tudhatók be erdőtelepítésre. Az első 1-2 üzem telepítése során az erdőterületek megfelelőek
lennének. A határozati javaslat arról szól, hogy a képviselő-testület az M-44. sz.
gyorsforgalmi út megvalósítása érdekében lefolytatott kisajátítás során a visszamaradt, más
célra nem használható ingatlanokat erdősítésként jelöli meg, továbbá a bezinai szőlőknél lévő
közel 5 hektáros önkormányzati földrészlet is felajánlásra kerül arra, hogy a későbbi
beruházások elősegítése során tartalék erdőterületként szolgáljon. Az állami főépítész
véleményét követően az augusztusi ülésén a képviselő-testület elfogadhatja a rendezési terv
módosítását.
Babák Mihály polgármester: Mielőbb el kell fogadni a rendezési tervet mert vannak olyan
érdekek melyek ezt szorgalmazzák.
Krivjanszki János csoportvezető: 30 napos közhírelési eljárási idő van. Június 23-án kerül
sor az egyeztető tárgyalásra amit kötelező megtartani. Ezt követően 30 napra ki kell helyezni.
Az állami főépítésznek 30 nap áll rendelkezésre véleménye megadására. Az állami főépítész
véleménye nélkül nem tudja a képviselő-testület elfogadni. Ígéret van arra, hogy gyors
elbírálás történik az állami főépítész részéről.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint
az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja a módosításokat. Sokkal több
igény jelentkezett, de most nincs lehetőség arra, hogy minden „ötlet” átvezetésre kerüljön a
rendezési terven.
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az előterjesztést. A bizottság a módosítással egyetértett. Szóba került, hogy a jövőben a
biológiai aktivitás érdekében a város körül található zártkerti ingatlanok környékén lévő
önkormányzati területeket figyelembe lehetne venni erdősítés céljából.
Babák Mihály polgármester: Vannak földterületek melyek nincsenek hasznosítva. Pénzt
kell szerezni az erdősítéshez.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra javasolja.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi 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 az előterjesztés mellékletét képező és a Szarvas Város Településszerkezeti
Tervének módosítására vonatkozó dokumentációt megismerte és egyetért az abban
megfogalmazott területfelhasználási kategória változásával.
Településfejlesztési döntés keretében az előterjesztés mellékletének 2/25. pontjában
meghatározott és a 44. számú főközlekedési út mindkét oldalának iparterületté történő
átminősítése tárgyában, a kieső biológiai aktivitás érték pótlása érdekében az alábbi
ingatlanokat védelmi rendeltetésű erdőterületnek jelöli ki:
- Szarvas, 0758/13 hrsz-ú ingatlan,
- Az M-44-es számú gyorsforgalmi út megvalósítása érdekében lefolytatott kisajátítási
eljárások során visszamaradt, más célra nem használható ingatlanok
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Állami Főépítész részére az elfogadott
dokumentumokat küldje meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné
osztályvezető, Krivjanszki János csoportvezető. Határidő: 2009. június hó 30.”
Babák Mihály polgármester: Az M-44-es út melletti terület nem az önkormányzaté lesz,
magánterület marad, így ebben nincs a városnak kompetenciája.
Krivjanszki János csoportvezető: Nem a magánterületű ingatlanokról van szó, hanem a
törvény alapján ki kell sajátítani azokat a területeket is melyeket más célra nem tudnak
hasznosítani. Olyan pici területek amikkel a tulajdonos nem tud mit kezdeni, nem tudja őket
művelni. Ezeknek állami tulajdonúnak kell lenni. Ezeket a területeket jelöli ki a szerkezeti
terv védelmi övezetnek.
Babák Mihály polgármester: Más tulajdonán a város nem intézkedhet. 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 az előterjesztés
mellékletét képező és a Szarvas Város Településszerkezeti Tervének
módosítására vonatkozó dokumentációt megismerte és egyetért az abban
megfogalmazott területfelhasználási kategória változásával.
Településfejlesztési döntés keretében az előterjesztés mellékletének 2/25.
pontjában meghatározott és a 44. számú főközlekedési út mindkét oldalának
iparterületté történő átminősítése tárgyában, a kieső biológiai aktivitás érték
pótlása érdekében az alábbi ingatlanokat védelmi rendeltetésű erdőterületnek
jelöli ki:
- Szarvas, 0758/13 hrsz-ú ingatlan,
- Az M-44-es számú gyorsforgalmi út megvalósítása érdekében lefolytatott
kisajátítási eljárások során visszamaradt, más célra nem használható
ingatlanok
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Állami Főépítész részére az elfogadott
dokumentumokat küldje meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Krivjanszki János csoportvezető
Határidő:
2009. június hó 30.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) 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: Az elmúlt hónapban elfogadta a képviselő-testület a
Polgármesteri Hivatal, a Tűzoltóparancsnokság illetve az Általános Művelődési Központ
alapító okiratát. A Magyar Államkincstár további módosításokat kér ahhoz, hogy a
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés megtörténhessen. A Polgármesteri Hivatal és a
Tűzoltóparancsnokság esetében apró módosításról van szó, mivel a szakágazati számoknál két
további számjeggyel kell kiegészíteni, az Általános Művelődési Központ esetében több a
módosítandó rendelkezések száma. Elsősorban a jogi személyiségű szervezeti egységhez
kapcsolódik a módosítás.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta
az alapító okirat módosítását. Bízik az új tűzoltó laktanya mielőbbi megépítésében.
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Babák Mihály polgármester: Szinte semmi esély nincs az új tűzoltó laktanya megépítésére.
Az utóbbi 5 évben egyetlen tűzoltó laktanya felújítására sem került sor. Az uniós
koncepcióban nem szerepel. A tűzoltóságok tele vannak új gépkocsikkal amik a szabad ég
alatt állnak.
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:
341/2009.(VI.18.) 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.
Alaptevékenysége:
Szakágazat száma:
megnevezése:
841105
Helyi önkormányzatok, valamint
többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal
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:
342/2009.(VI.18.) 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 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.

- 27 -

Szakágazati besorolása:
Szakágazat száma:
842520
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Azonnal

megnevezése:
Tűzvédelmi tevékenységek

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
343/2009.(VI.18.) 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 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 1. pontjában „az intézmény rövid neve” alatti szövegrész az
alábbiak szerint változik:
Az intézmény rövid neve:
Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
Vajda Péter Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Muzeális Gyűjtemény és Szárazmalom
II. Az alapító okirat 4. pontjában „Az intézmény szervezete” címszó alatti szövegrész
a.) pontjának második francia bekezdése az alábbiak szerint módosul:
-

Szarvasi Általános Művelődési Központ Vajda Péter Művelődési Központ
intézményegység

III. Az alapító okirat 5. pontjának címe az alábbiak szerint módosul:
5. Az intézmény típusa, tevékenység jelleg szerinti-, valamint szakmai besorolása:
a.) Az intézmény típusa: többcélú, általános művelődési központ
b.) Tevékenységeinek felsorolása:
- művelődési központ működtetése
- mozi üzemeltetése
- közösségi színtér üzemeltetése
- felnőttoktatás
- alapfokú művészetoktatás
- közgyűjteményi, múzeumi feladatok

- 28 c.) Az intézmény tevékenység jelleg szerinti besorolása: önállóan működő és
gazdálkodó, közszolgáltató költségvetési szerv, közintézmény.
d.) Alapfokú művészetoktatási intézményegységre vonatkozó adatok:
- Az intézményegység tagozattal nem rendelkezik.
- Művészeti ágak:
- zeneművészet,
- táncművészet,
- képző- és iparművészet,
- szín- és bábművészet.
- Tanszakok:
- hegedű, gordonka, zongora, harmonika, furulya, klarinét, szaxofon, trombita,
harsona, kürt, tuba, ütő, szolfézs, fuvola
- néptánc, társastánc
- festészet, kerámia, kézművesség
- drámajáték, színjáték.
IV. Az alapító okirat 9. pontjában az alaptevékenységek címszó alatti szövegrész az
alábbiak szerint változik:
Alaptevékenysége:
Szakágazat száma:
megnevezése:
900400
Művészeti létesítmények működtetése
V. Az alapító okirat 7. pontjának címe az alábbiak szerint változik:
7. Az intézmény fenntartója, valamint irányító és szakmai felügyeleti szerve:
VI. Az alapító okirat 11. pontjában a „gazdálkodása”, valamint a „képviselete”
továbbá az „intézményegységvezető felelőssége a gazdálkodás tekintetében”
szövegrészek az alábbiak szerint módosulnak:
- gazdálkodása: az intézmény költségvetésén belül az intézményegységre vonatkozó
dologi részelőirányzattal az intézményegység rendelkezik, amelyek felett annak
vezetője rendelkezési joggal bír, egyúttal kötelezettségvállalási felelősséggel
rendelkezik.
- képviselete: az intézményegység képviseletére a Szarvasi Általános Művelődési
Központ Igazgatója, valamint az intézményegységvezető jogosult az alábbiak
szerint:
a Szarvasi Általános Művelődési Központ Igazgatója képviseli az
intézményegységet a fenntartó, valamint az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
annak háttérintézményei, valamint egyéb központi költségvetési szervek előtt,
továbbá az országos rendezvényeken. E körben feladatát képezi az
intézményegységre vonatkozó megállapodások, szerződések, engedélyeztetési
eljárások, általános levelezések tekintetében az aláírási jog gyakorlása, valamint
az intézményegység személyes képviselete.
Tessedik Sámuel Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Kiállítóhely és
Szárazmalom intézményegység vezetője képviseli az intézményegységet a helyi és
területi szakmai, kulturális, történeti, néprajzi, régészeti kiállításokon,
rendezvényeken, valamint képviseli az intézményegységet a más területi és helyi
muzeális intézményekkel való kapcsolattartás során. Az e körben születendő
megállapodások, szerződések aláírására jogosult.
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intézményegységvezető felelőssége a gazdálkodás tekintetében: a dologi
részelőirányzatok tekintetében teljes felelősség terheli. Utalványozási joggal nem
rendelkezik. Az intézményegységre vonatkozó megrendelések, eszközbeszerzések
tekintetében szakmai igazolási jogosultsága és kötelezettsége van az intézmény
igazgatója felé.

VII. Az alapító okirat 17. pontjának címe az alábbiak szerint változik:
17. Az intézmény gazdálkodása:
VIII. Az alapító okirat 21. pontja hatályát veszti.
Felelős:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő: Azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye alapító
Okiratának módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Az előző előterjesztéshez hasonlóan a Magyar
Államkincstár Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye esetében is
hiánypótlást kér. A költségvetési szerv közfeladatának megnevezését, az intézményre
vonatkozó alapvető szakágazati számot illetve az irányító szerv megnevezését, székhelyét kell
szerepeltetni. Ennek megfelelően került módosításra az alapító okirat.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
jelenlévő 4 tagja 4 igen szavazattal támogatta a módosítást..
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 30 344/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és az
alábbiak szerint jóváhagyja Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye Alapító Okiratának módosítását:
I.
7. pont az alábbiak szerint módosul:
7. Az intézmény irányító és felügyeleti szerve:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
5540 Szarvas, Szabadság u. 25-27.
II.
9. Az intézmény meghatározott közfeladata: címszó alá az alábbi szövegrész
kerül:
-

Oktatás, azon belül az alapfokú, középfokú, felsőszintű oktatási feladatok
ellátása, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.)
valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján,
Könyvtári, levéltári tevékenységgel kapcsolatos feladatok ellátása, a
muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a
közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján.
III.

9. pont 2010-től hatályos A.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
Az intézmény alaptevékenységére vonatkozó alapvető szakágazati szám:
Szakmai középfokú oktatás

853200

Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a
határozat kivonatát küldje meg a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes
Igazgatósága részére.
Felelős: Dr. Melis János jegyző
Határidő: értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Halásztelki Üdülő Horgászegyesület kérelme tápcsatorna építése
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

- 31 Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Halásztelki Üdülő Horgászegyesület júniusban kérelemmel
fordult az önkormányzathoz. A kérelem az egyesület kezelésében lévő nagyfoki holtág
vízelvezetése tárgyában íródott. A holtág üzemeltetése ügyében az egyesület döntött arról,
hogy saját beruházásban átépíti a holtág bevezető tápcsatornáját. Ezzel eleget tud tenni a
Körös Vidéki Vízügyi Felügyelőség előírásainak valamint kiváltja azt a csatornaszakaszt ami
jelenleg magántulajdonban van. A csatorna most is érint önkormányzati utat ami 27 métert
jelent. Ezért szükséges az önkormányzat tulajdonosi hozzájárulása a beruházás
megvalósításához.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag támogatta a beruházást. Meg kell jegyezni, hogy a térség vízgazdálkodása
komplex feladat. A beruházással csak a vízpótlás oldható meg. A térségben változatlanul
gond a belvízmentesítés. A holtág magántulajdonba került így vízbefogadóként nem szerepel.
Gondot okoz a térségben esetenként jelentkező fakadóvíz ami a térségben 100-200 hektár
területet sújt. Az anyag utal arra, hogy a Vízgazdálkodási Társulat és valamennyi érdekelt
erőfeszítéseket tesz a komplex feladat megoldása érdekében. Az ott gazdálkodó
mezőgazdászokat ez elég keményen érinti. Minimális beruházással megoldható lenne a
probléma. A termálvíz csatorna csak időszakosan termálvíz elvezető. Amikor belvízzel terhelt
a terület, megoldható, hogy a korábbi funkció helyreállításával a Malomzug irányába a belvíz
elvezethető legyen. Ez rendezhető lenne ha az érintettek és a hatóságok jó szándékkal állnak a
kérdéshez.
Babák Mihály polgármester: Az önkormányzattól tulajdonosi hozzájárulás kell. A városnak
semmilyen kötelezettsége nincs a földtulajdonosok felé. Jó, hogy a helyi gazdálkodókat segíti
a bizottság elnöke ennek a problémának a megoldásában.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
345/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
Halásztelki Üdülő Horgászegyesület részére a szarvasi külterületi 0141. hrsz-ú

- 32 ingatlanon tápcsatorna megépítését engedélyezi, a Tervstart Bt. által készített és
ismertetett tervdokumentáció alapján.
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt a megállapodás
formájában elkészített tulajdonosi hozzájárulás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2009. június 30.
Határidő:
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

A szarvasi belterületi 5451 hrsz-ú ingatlan visszavásárlása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az önkormányzat február 5-én értékesítette az 5451 hrsz-ú
építési telket négy éves beépítési kötelezettséggel. Sajnos a tulajdonosok jelezték az
önkormányzat felé, hogy nem tudják beépíteni az ingatlant, lakásproblémájukat más módon
oldják meg. Kérik, hogy az önkormányzat éljen visszavásárlási jogával.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta a visszavásárlási jog
érvényesítését.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatja a
visszavásárlást.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság sajnálattal vette tudomásul a fiatalok
döntését. A visszavásárlást támogatja a bizottság.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
346/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szarvasi
belterületi 5451. hrsz-ú ingatlanra fennálló visszavásárlási jogát gyakorolni
kívánja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
jognyilatkozatok megtételére.

- 32 Felelős:
Határidő:
9.) sz. bejelentés:

Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
2009. június 30.
Szakmai-tudományos együttműködés a HAKI-val
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
(Zárt ülésen kerül megtárgyalásra)

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Szarvasi Kamarazenei Tábor megrendezéséhez nyújtott támogatás
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Várnagy Mihály úr a Liszt Ferenc Kamarazenekar brácsa
művésze levélben kereste meg az önkormányzatot támogatást kérve a 2009. július 5-12.
között megrendezésre kerülő kamarazenekari tábor rendezéséhez. Várnagy Mihály úr egyrészt
a tábor egyik kurzusvezetője, másrészt a tábor pénzügyi lebonyolításában résztvevő Gazsó
György Művészeti Alapítvány egyik alapítója is. A támogatást oly módon kérnék, hogy az
önkormányzat a művészeti alapítványt támogatná, az alapítvány pedig ezt az összeget egy
nehéz sorsú fiatal leendő művész táborban való részvételére fordítaná.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta a
kérelmet.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: 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:

- 34 347/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 50.000,-Ft, azaz
Ötvenezer Forint összeggel támogatja a 2009. július 5-12. között Szarvason
megrendezésre kerülő, kamarazenei tábor megrendezését oly módon, hogy a
támogatás összegét – a tábor pénzügyi lebonyolításában részt vevő – Gazsó
György Művészeti Alapítvány részére folyósítja.
Egyúttal megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy – az előterjesztés
mellékletét képező – támogatási szerződést írja alá a Gazsó György Művészeti
Alapítvány képviselőjével.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége Szarvasi Helyi
Csoportjának támogatása
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 Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetségének
Szarvasi Helyi Csoportja támogatást nyert a képviselő-testülettől arra, hogy az augusztusban
Pekingben megrendezésre kerülő világbajnokságon részt vehessen 3 szarvasi illetékességű
versenyző. Időközben az országos válogató versenyen kvalifikációt szerzett még egy fő.
Azzal a kéréssel fordult a szarvasi csoport képviselője a képviselő-testülethez, hogy
támogassa a 4. fő világbajnokságon való részvételét.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
az 1.) sz. határozati javaslatot támogatja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság támogatja a plusz egy fő
részvételének támogatását.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
javasolja a résztvevő támogatását.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 35 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
348/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000,-Ft azaz százezer
Forint összeggel támogatja a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos Szövetsége
Szarvasi Helyi Csoportját, mellyel Szondiné Szvák Nóra – 2009. évben Pekingben
megrendezésre kerülő Gyorsíró-, gépíró-, és számítógépes szövegszerkesztői
világbajnokságra való – kiutazását kívánja segíteni. Egyúttal megbízza a
polgármestert és a jegyzőt, hogy – az előterjesztés mellékletét képező –
megállapodási szerződést írja alá, a Magyar Gyorsírók és Gépírók Országos
Szövetségének képviselőjével.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.
12.) sz. bejelentés:

A „Szarvasi Városi Strand területén lévő, Szarvas Üdülő sétány 720
hrsz-ú ingatlanon álló épületek elbontása, valamint a Horgásztó felöli
kerítés bontása és a volt KISZ üdülő felöli kerítés építése” tárgyú
bontási munkálatok
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata a városi strand
területén lévő ingatlanok elbontására valamint a kerítés elbontására és építésére ajánlattal
fordult 8 vállalkozóhoz. A 8 szakember különböző ajánlatokat nyújtott be. Bondár István
Szarvas, Zrínyi u. 4.) sz. alatti vállalkozó nyert nettó 350.000,-Ft+ÁFA ajánlattal. Javasolja a
képviselő-testületnek sorrend felállítását illetve a nyertes ajánlattevővel a szerződés
megkötését.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatokat
majd hiánypótlást kért. Hiánypótlásra is sor került melyek ellenőrzése szintén megtörtént. A
legelőnyösebb és a leghátrányosabb ajánlat között háromszoros a különbség. Két dologra
nagyon oda kell figyelni. Megfelelő műszaki vezetője legyen a vállalkozónak, valamint a
szerződéses feltételeket teljesíteni kell. Hegedűs úr megvizsgálta a feltételeket, Bondár úr az
alacsony összegű ajánlat ellenére megfelel a feltételeknek, megbízható a munkával. A
bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.

- 36 Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A
bizottság jelenlévő tagjai támogatták az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: A megfelelő végzettséget igazolni kell. A bontás utáni tereppel
kapcsolatos elvárásokat pontosan rögzíteni kell.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Az elmondottak pontosan rögzítésre kerültek.
Babák Mihály polgármester: A műszaki ellenőr munkájára nagyon oda kell figyelni. A
Szentesi úti kerékpárút kapcsán is panasz érkezett – elváltak a szegélykövek az aszfalttól.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
349/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvasi Városi strand területén lévő, Szarvas Üdülő sétány 720 hrsz-ú
ingatlanon álló épületeinek elbontása, valamint a Horgásztó felőli kerítés
bontásával,és a volt KISZ üdülő felőli kerítés építésével” tárgyában lefolytatott
ajánlatkérési eljárást eredményesnek minősíti. Az érvényes ajánlatok alapján
sorrendet állít fel, mely szerint:
Bondár István (5540 Szarvas, Zrínyi u.4. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 350.000,- Ft, + ÁFA
Molnár Mihály (5540 Szarvas, Zrínyi u.79. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 380.000,- Ft, + ÁFA
Bankó István (5540 Szarvas, Béke u.10. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 625 000,- Ft, + ÁFA
SZARVASI KOMÉP VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. (5540 Szarvas,
Ipartelep u. 2. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 870.000,- Ft, + ÁFA
Cziglédszki Ákos (5540 Szarvas, Markovitz M. u.10. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 916,667,- Ft, + ÁFA
2. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvasi Városi strand területén lévő, Szarvas Üdülő sétány 720 hrsz-ú
ingatlanon álló épületeinek elbontása, valamint a Horgásztó felőli kerítés
bontásával, és a volt KISZ üdülő felőli kerítés építésével” kapcsolatos bontási
munkák tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bondár István (5540.Szarvas
Zrínyi u.4.) Vállalkozóval, az általa megajánlott nettó: 350.000,- Ft, + ÁFA
összegben, illetve annak visszalépése esetén a sorrendben következő
ajánlattevővel köt szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
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Felelős:

2009. július. 03 .
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 13.) sz. bejelentés megtárgyalását.
13.) sz. bejelentés:

A Szarvas, Klucsjár u. 2. szám alatti (hrsz.: 31.) ingatlanon álló lakó és
melléképület bontása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A Klucsjár u. 2. sz. alatti ingatlan bontásával szintén
8 vállalkozóhoz fordult ajánlatkéréssel a hivatal. Nyolc érvényes ajánlat érkezett. Szintén
Bondár István nyert 870 eFt+Áfa vállalási árral. Javasolja sorrend felállítását és a
legalacsonyabb ajánlatot tevő vállalkozóval a szerződés megkötését.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatokat.
Az előző előterjesztéssel egyező vélemény alakult ki. A Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság a Művelődési és Oktatási Bizottsággal közösen korábban bejárást tartott az ingatlan
hasznosítása kapcsán. A bejárás és a műszaki felmérések alapján az a döntés született, hogy
csak az elbontása lehetséges. A bizottság javasolja a legalacsonyabb összegű
ellenszolgáltatást nyújtó vállalkozóval a szerződés megkötését.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja 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:
350/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
1. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas, Klucsjár u.2. szám alatti (hrsz: 31.) ingatlanon álló lakó és melléképület
bontásának” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek
minősíti. Az érvényes ajánlatok alapján sorrendet állít fel, mely szerint:
Bondár István (5540 Szarvas, Zrínyi u.4. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 870.000,- Ft, + ÁFA
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Ajánlott vállalási ár:nettó: 960.000,- Ft, + ÁFA
SZARVASI KOMÉP VÁROSGAZDÁLKODÁSI KFT. (5540 Szarvas,
Ipartelep u. 2. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 2.400 000,- Ft, + ÁFA
Cziglédszky Ákos (5540 Szarvas, Markovitz M. u . 10. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 2.500.000,- Ft, + ÁFA
Bankó István (5540 Szarvas, Béke u.10. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 2.708,667,- Ft, + ÁFA
2. Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas, Klucsjár u.2. szám alatti (hrsz:31.) ingatlanon álló lakó és melléképület
bontásának” tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot tevő Bondár István
(Szarvas,Zrínyi u.4.sz.)vállalkozóval az általa megajánlott nettó 870.000,- Ft +
ÁFA összegben, illetve annak visszalépése esetén a sorrendben következő
ajánlattevővel köt szerződést.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. július. 03 .
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester megérkezik az ülésterembe 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Megjelent a Dél-alföldi Operatív Program 2009.
4.3.1. kódszámú kiírása „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz” címmel. Az
1998. évi törvényben előírt kötelezettség teljesítését is meg kell valósítani. Három
akadálymentesítésben jártas tervezőtől kért tervezési ajánlatot a hivatal. A legjobb ajánlatot a
Bolax Kft. adta 920 eFt+Áfa összegben. Javasolja, hogy pályázzon a képviselő-testület az
akadálymentesítésre és a Bolax Kft-vel kerüljön a szerződés megkötésre.
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 és javasolja a Bolax Kft-vel megkötni a szerződést.

- 39 Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a
határozati javaslatot elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A lakosságnak igen nehéz a hivatalban való közlekedés a lift
hiánya miatt.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
351/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
1.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DélAlföldi Operatív program 2009-4.3.1. kiírásra a Polgármesteri Hivatal
akadálymentesítésével pályázik.
2.) Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt hogy a
Polgármesteri Hivatal akadálymentesítésének engedélyes tervei elkészítésével a
legkedvezőbb ajánlatot adó Bolax Kft-t (5000 Szolnok, Karinthy F. út 99-101)
bízza meg 920.000,-Ft/ÁFA tervezési díj ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Fenntartói engedély kérése két második osztály indításához Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Fő téri Általános
Iskolája és Óvodájában
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Az elmúlt testületi ülés alkalmával Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye beszámolt munkaerő-gazdálkodásáról
illetve a beiratkozás eredményéről. Az intézmény jelezte, hogy szükség lehet két második
osztály indítására de pontos adatokkal akkor még nem tudtak szolgálni. Megérkeztek a
gyermekek szakértői véleményezései, így ennek megfelelően megállapítható, hogy a 33 fős
osztálylétszám 45 főre emelkedett. Így a normatíva igénybevétele miatt szükség lehet két
második osztály indítására. A közoktatási törvény az 1-4. évfolyamon 26 főben határozza meg
a maximális osztálylétszámot.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.

- 40 Rejtő József képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta 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 létszámadatok változásának ismeretében, Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Fő téri Általános Iskolája és Óvodája
tekintetében két második osztály indítását engedélyezi a törvényben megengedett létszámnak
megfelelően. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné
főigazgató. Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: A tényleges és valós létszámot és a számított létszámot is
közölni kell. Vannak olyan gyerekek akik különböző problémáik miatt 2-3 főnek számítanak.
Tudni kell, hogy ténylegesen hány gyerek jár egy osztályba. Nagyon fontos feltétel, hogy
szakértői vélemény kell ahhoz, hogy egy gyerek többnek számítson. Az elhangzott határozati
javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
352/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
létszámadatok változásának ismeretében, Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye Fő téri Általános Iskolája és Óvodája tekintetében
két második osztály indítását engedélyezi a törvényben megengedett létszámnak
megfelelően.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Geotermikus közműrendszer fejlesztése érdekében tervezési munka
megkezdése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A szarvasi geotermikus közműrendszer bővítését
célzó fejlesztésről született döntés, mely szerint az önkormányzat saját beruházásban valósítja

- 41 meg és ennek érdekében a KEOP pályázatra pályázatot nyújt be. A műszaki tartalomról
iránymutató döntés született, de ennek elemei a konkrét tervezési munka során változhatnak.
A leírt műszaki tartalom bekerülési költsége mintegy 1-1,2 milliárd forint beruházási
költséget jelent. A KEOP pályázat keretében a támogatás összege maximum 1 milliárd forint
lehet. Az önkormányzat 10-60 % támogatást nyerhet. A pályázat beadására egész évben
lehetőség van. A beruházás megindításának első lépése a tervezési munka beindítása. A
pályázat benyújtásához szükséges a vízjogi létesítési engedélyes tervdokumentáció,
környezeti hatástanulmány illetve hidrogeológiai modell elkészítése. Ennek becsült értéke a
közbeszerzési értékhatár alatt van, így a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság árajánlat
kérési eljárással tudná kiválasztani a tervező személyét.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést mely egy folyamat része. A bizottság egyhangúlag támogatta és támogatásra
javasolja az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a határozati javaslatot.
Besenczy Zoltán alpolgármester és Giricz Katalin képviselő távozik az ülésteremből, 11
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Több éve tartó folyamat első valódi lépésére kerül sor akkor
amikor dönt a testület arról, hogy alkalmassá teszi az önkormányzatot a KEOP pályázat
benyújtására. A pályázat beadásának feltételei teremtődnek ma meg. Ennek alapvető feltétele,
hogy vízjogi létesítési engedélyezési terv legyen. Reményei szerint a tervkészítés folyamata
lesz majd alkalmas arra, hogy megvitatásra kerüljön, mit akar terveztetni és mennyiért a
város.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 11 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
353/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szarvasi
termál hőellátó rendszer fejlesztése érdekében pályázatot nyújt be a „Helyi hő és
hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal” című KEOP 4.2.0/B
kódszámú pályázati felhívására az iránymutató műszaki tartalom alapján.
Felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a műszaki
tartalom alapján a vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció, a környezeti
hatástanulmány, továbbá a hidrogeológiai modell elkészítésére vonatkozó
ajánlatkérési eljárást folytassa le.

- 42 Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál elnök
Dr. Demeter László ügyvezető
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 10 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Liget Hotel Kft. kérelme alapján a geotermikus hőszolgáltatás
bővítéséhez szükséges tervezés
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A Liget Hotel Kft. kérelemmel fordult a GyógyTermál Kft. felé, bejelentve geotermikus hőszolgáltatásra vonatkozó igényét. A geotermikus
közműhálózat fogyasztói körének bővítéséhez, a műszaki feltételek kialakításához szintén
szükséges a vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészítése. A bejelentett hőigényt biztosító
kapacitás bővítés kivitelezési költsége kb. nettó 8 mFt. Az elérhető árbevétel évi 3 mFt, a
megtérülési idő pedig 6 év. A pontos adatokat az elkészült terv birtokában lehet megmondani.
A beruházás kivitelezésének becsült értéke alapján a tervezés nem éri el a közbeszerzési
értékhatárt, így az előzőhöz hasonlóan a közbeszerzési szabályzat alapján a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság tudná kiválasztani a tervező személyét. Erről szól a határozati
javaslat.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: Korábban két elképzelés is volt a beruházás megvalósítására. A
képviselő-testület saját beruházásban kívánja megvalósítani a fejlesztést. Az ehhez szükséges
tervezési munkákra kell ajánlatot kérni. A bizottság 7 tagja 7 igen szavazattal, egyhangúlag
támogatta az ajánlatkérést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a
határozati javaslatot.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kb. 8-10 mFt-os saját erős beruházásról van szó mellyel
bővül a geotermikus szolgáltatás. A megtérülés becslések alapján 5-6 év. Ma a tervkészítésről
kell dönteni a képviselő-testületnek. Ezt követően dönthet a testület a beruházás
megvalósításáról.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
354/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Liget
Hotel Kft. kérelmének megfelelően saját beruházásban bővíti a geotermikus
hőszolgáltatói kapacitását.
Felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a műszaki
tartalomra vonatkozó vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció
elkészítésére az ajánlatkérési eljárást folytassa le.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Hodálik Pál elnök
Dr. Demeter László ügyvezető
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
18.) sz. bejelentés:

Kacsa-tó melletti strandkézilabda pálya üzemeltetése érdekében
KOMÉP Kft-vel kötött megállapodás módosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: Az Önkormányzati Minisztérium pályázati
támogatásával ez év április végén készült el a Kacsa-tó mellett strandkézilabda/strandröplabda
pálya a KOMÉP Kft. kivitelezésében. A támogatási szerződés kötelezően írja elő az
önkormányzat részére, hogy három évig kötelező az önkormányzatnak üzemeltetni,
karbantartani a létesítményt. Az önkormányzat és a KOMÉP Kft. között korábban már
létrejött megállapodás sportlétesítmények üzemeltetésére és működtetésére vonatkozóan. Az
előterjesztés mellékletét képezi az a megállapodás módosítás amibe belekerült a
strandkézilabda/strandröplabda pálya kezelése. Elkészült egy pályarend is önkormányzati
költségből. A pálya használatát illetve a felelősségi viszonyokat ez egyértelműen rendezi.
Kéri a megállapodás módosítás elfogadását.
Babák Mihály polgármester: Az egyesülettel megállapodást kell kötni. A pályahasználat
szabályát rögzíteni kell.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
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Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és
egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
355/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzati tulajdonú Szarvas, Városi Horgász-tó (Kacsa-tó) melletti
strandkézilabda pályát és tartozékait kezelésre átadja a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft-nek.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés módosításának
aláírására, továbbá a határozati javaslattal összefüggő intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 19.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

Decentralizált (TEUT, TEKI, CÉDE) pályázathoz szükséges tervezési
munkák megrendelése és pályázati díjak
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Május 21-én döntött arról a képviselőtestület, hogy 5 db pályázatot kíván benyújtani a decentralizált pályázati forrásból elnyerhető
támogatások érdekében. Ahhoz, hogy a pályázatok benyújtásra kerüljenek műszaki
dokumentációk becsatolása is szükséges. A műszaki dokumentáció helyszínrajzból,
költségvetésből áll. Ezek a dokumentumok azok amelyek megalapozzák az elbírálók számára
a pályázatban szereplő költségeket. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság június 12-i
határidővel helyi tervezőktől kért ajánlatokat a munkák elvégzésére. Minden tervező
határidőre benyújtotta ajánlatát. A Kis-Lehel-Budai N.A.- Széchenyi utcák burkolat
felújítására vonatkozóan a legkedvezőbb ajánlatot Megyeriné Huber Edit adta. A második
legkedvezőbb ajánlatot a Szarvas Városterv Kft, a harmadikat pedig az Argomex Kft. tette. Ez
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ajánlatot szintén Megyeriné Huber Edit tette. A teljes vállalási ár 450 eFt. A Székely Mihály
tér rekreációs célú parkjának kialakítása esetében ajánlat kérés történt Regős Mátyás
tervezőtől, a Körös-AQUA Kft-től, valamint Megyeriné Huber Edittől. Itt is Megyeriné Huber
Edit ajánlata bizonyult a legkedvezőbbnek. A bizottság javasolja a képviselő-testületnek,
hogy mindhárom tervezési munka vonatkozásában Megyeriné Huber Edittel kerüljön
megkötésre a szerződés.
További határozati javaslatok is szerepelnek az előterjesztésben. A 4.) sz. technikai jellegű.
Időközben módosításra került a pályázati útmutató. A 2,5 % mértékű pályázati díj is
elszámolásra kerülhet, így az önerőben ezt szerepeltetni kell.
Babák Mihály polgármester: Addig nem foglalkoznak a pályázattal még be nincs fizetve a
2,5%.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Giricz Katalin képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az ajánlatokat felbontotta.
Az előterjesztésben a bizottság javaslata szerepel. Javasolja a bizottság mindhárom munkára
Megyeriné Huber Edittel megkötni a szerződést. A tervezési költségek 50%-a nyertes
pályázat esetén elszámolható. A bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: 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:
356/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas,
Kis-Lehel - Budai N.A. - Széchenyi utak burkolat-megerősítése, felújítása” c.
TEUT-pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan
szerződést köt Megyeriné Huber Edit (5540 Szarvas, Köztársaság u. 10/2.)
tervezővel, az általa ajánlott br. 400 eFt vállalási díj ellenében.
A tervezési munka megrendeléséhez szükséges br. 400 eFt mértékű díjat az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
2009. június 19.
Határidő:
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 szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
357/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas,
Juhász Gy. u. (Szentesi út-Semmelweis I. u. között) burkolat-megerősítése,
felújítása” c. TEUT-pályázathoz szükséges tervdokumentáció elkészítésére
vonatkozóan szerződést köt Megyeriné Huber Edit (5540 Szarvas, Köztársaság u.
10/2.) tervezővel, az általa ajánlott br. 450 eFt vállalási díj ellenében.
A tervezési munka megrendeléséhez szükséges br. 450 eFt mértékű díjat az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
Határidő:
2009. június 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
358/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas,
Székely Mihály tér rekreációs célú megújítása” c. CÉDE-pályázathoz szükséges
tervdokumentáció elkészítésére vonatkozóan szerződést köt Megyeriné Huber Edit
(5540 Szarvas, Köztársaság u. 10/2.) tervezővel, az általa ajánlott br. 200 eFt
vállalási díj ellenében.
A tervezési munka megrendeléséhez szükséges br. 200 eFt mértékű díjat az
önkormányzat 2009. évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására.
2009. június 19.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 4.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
359/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2009. évi
decentralizált forrásokra benyújtandó pályázatok önerő-biztosításáról szóló
következő határozatait visszavonja:
324/2009. (VI.02.)
TEUT
Kis-Lehel-Budai N.A.-Széchenyi utak
felújítása
325/2009. (VI.02.)
TEUT
Juhász Gy. u. felújítása
326/2009. (VI.02.)
TEKI
Térfigyelő kamerák elhelyezése II. ütem
327/2009. (VI.02.)
CÉDE
Székely Mihály téri rekreációs park
328/2009. (VI.02.)
CÉDE
Közcélú foglalkoztatásához anyag-, és
eszközbeszerzés
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
döntést követően azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 5.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
360/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/TEUT/2009 pályázati kiírásra „Szarvas, Kis-Lehel - Budai N.A.
- Széchenyi utak burkolat-megerősítése, felújítása” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 32.067.075,- Ft teljes
bekerülési költség 50%-át, azaz br. 16.033.537,- Ft-ot a vissza nem térítendő TEUT
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 16.033.537,- Ft összegű,
50%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
2009. június 19.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 6.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
361/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/TEUT/2009 pályázati kiírásra „Szarvas, Juhász Gy. u. (Szentesi
út-Semmelweis I. u. között) burkolat-megerősítése, felújítása” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 34.156.997,- Ft teljes
bekerülési költség 50%-át, azaz br. 17.078.498,- Ft-ot a vissza nem térítendő TEUT
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 17.078.498,- Ft összegű,
50%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 7.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
362/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/TEKI/2009 pályázati kiírásra „Közbiztonság növelése
Szarvason térfigyelő kamerák elhelyezésével II. ütem” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 19.363.057,- Ft teljes
bekerülési költség 75%-át, azaz br. 14.522.292,- Ft-ot a vissza nem térítendő TEKI
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 4.840.765,- Ft összegű,
25%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 8.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
363/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/CÉDE/2009 pályázati kiírásra „Szarvas, Székely Mihály tér
rekreációs célú megújítása” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 20.382.166,- Ft teljes
bekerülési költség 75%-át, azaz br. 15.286.624,- Ft-ot a vissza nem térítendő CÉDE
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 5.095.542,- Ft összegű,
25%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
2009. június 19.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 9.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
364/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
nyújt be a DARFT/CÉDE/2009 pályázati kiírásra „A helyi önkormányzat közcélú
foglalkoztatásához kapcsolódó anyag-, és eszközbeszerzések” címmel.
Az önkormányzat a pályázat megvalósításához szükséges br. 10.191.083,- Ft teljes
bekerülési költség 75%-át, azaz br. 7.643.312,- Ft-ot a vissza nem térítendő CÉDE
keretből igényli meg, és vállalja, hogy a fennmaradó br. 2.547.771,- Ft összegű,
25%-os mértékű saját forrást, 2009. évi költségvetésében felhalmozási tartalék
terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat benyújtásához szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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20.) sz. bejelentés:

A megyei szintű, közös szabadpiaci gázbeszerzéshez való csatlakozás
megtárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző: A földgázellátásról szóló törvény előírja, hogy
2009. július 1-jétől minden fogyasztónak ki kell lépni a közüzemi szerződésből. A villamos
energia piacnyitáshoz hasonlóan a szabadpiacról kell beszerezni a földgázt. A törvény
lehetőséget ad arra, hogy un. kedvezményesebb egyetemes szolgáltatás keretében vegyék
igénybe a földgázszolgáltatást 100 m3/óra alatti fogyasztási helyek esetében 2010. június 30ig. Az energetikus összeírta a fogyasztási helyeket. Mindegyik 100 m3/óra alatt van. A
kedvezményesebb egyetemes szolgáltatás ára egyenlőre nem ismert. Várhatóan július 1-jét
követően válik ismertté. A megyei önkormányzat megkereste Szarvas Város Önkormányzatát
azzal a szándékkal, hogy részt kíván-e venni megyei szinten szerveződő közös közbeszerzés
lefolytatásában a gázbeszerzésre vonatkozóan. A megyei szint által nyújtott nagyobb
volumen, az elérhető kedvezőbb ár illetve az egyetemes szolgáltatásnál elérhető kedvezőbb ár
és beszerzési feltételek reményében megvizsgálásra került az ajánlat. A megyei önkormányzat
egy szindikátusi szerződés-tervezetet küldött mely szabályozza az együttműködés feltételeit.
A tervezet szerint gesztorként a Megyei Önkormányzat koordinálná a közös gázbeszerzést. A
gesztor lebonyolítaná és kiírná a közbeszerzési eljárást. Létrehozna egy Közbeszerzési
Bizottságot és hivatalos közbeszerzési tanácsadó közreműködését is biztosítja. A szerződés
aláírásával az önkormányzat arra vállal kötelezettséget, hogy gázigényét a közös beszerzés
keretében elégíti ki a 2009/2010. évre vonatkozóan. Adatot szolgáltat a gesztornak, illetve
viseli a pályázattal a közbeszerzéssel kapcsolatos előkészítő tevékenység vonatkozásában
felmerülő költségeket. A szerződés-tervezet szerint a költségek becsült értéke nettó 2 mFt. Ezt
minden fél a gázfogyasztás arányában viseli és utólag fizeti meg a költséget megelőlegező
gesztornak a Megyei Önkormányzatnak. A szerződés szerint minden fél vállalja, hogy a
beszerzéssel elért megtakarítás mértékét felhasználási helyenként számolva a megbízott
szakértővel megosztja. A megtakarítás megosztására vonatkozó feltételeket külön
megállapodás tartalmazza. Ennek részletei nem ismertek. A közös beszerzésben mintegy 30
Békés megyei település venne részt.
Babák Mihály polgármester: Csak feltétellel lehet a konzorciumban résztvenni. Szakértőket
nem szokott alkalmazni a város, sikerdíjat sem szándékozik fizetni csak a pályázatoknál. Ha a
piacnyitás teljes egészében megtörténne akkor 20-25%-os árcsökkenést lehetne elérni
konzorcium nélkül. Eddig manipulált volt az ár, nem fizette ki az állam a tényleges ár és a
fogyasztói ár közötti különbséget ami 60 milliárd forint. Ezt most utólag akarják
megfizettetni. Nem fog érvényesülni a piacnyitás árelőnye a maszatolt ár miatt. Az, hogy
sikerüljön 20-25% árelőnyt szerezni két szempontból lenne jó. Az intézményeknél
alacsonyabb lenne a gázár. Gond a lakosság, jó lenne ott is elintézni. Ha nem adják el a
gázvezetéket akkor a város megvásárolta volna és most itt lehetne szétosztani.
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Domokos Lászlót, hogy applikálják be a lakossági fogyasztást is. Az, hogy az
ármegtakarításból osztozzon a város egy szakértővel nem fogadható el. A konzorciumba
jelentkezni kell de feltételekkel. Majd ha ismertté válik az elért eredmény jutaléka akkor
aláírásra kerülhet a szerződés.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Ebben a formában nem tartotta a bizottság elfogadhatónak. Az elhangzott aggályok merültek
fel a bizottság tagjaiban. Félő, hogy ebből is „Vízművek 2” lesz. Ezt el kellene kerülni. Ha
kirajzolódik egy tiszta kép, akkor lehet tárgyalni, de jelenlegi formájában elég homályos.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Lehet, hogy Szarvas város önmagában is képes arra, hogy egy áralkut
lefolytasson a szolgáltatóra vonatkozóan. A lakosság beapplikálása nagyon jó ötlet.
Megfogalmazódott, hogy bizonyos feltételeket kell támasztani csatlakozás esetén.
Amennyiben létrejön a közbeszerzési bizottság akkor 1 tagot Szarvas városnak is delegálni
kell. A bizottság a határozati javaslatot elfogadta és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A határozati javaslat módosítását javasolja a következők
szerint: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát az ügyben,
hogy részt kíván venni a földgáz megyei szintű közbeszerzésében. A részletek megismerése
tárgyában további tárgyalásokat kell folytatni. Meg kell nézni, hogy a lakosságot hogyan lehet
beapplikálni. Olyan dologban nem kell közösködni ami nem kell, nincs haszon belőle. Ha
haszna származik a városnak belőle akkor lehet közösködni. Az elhangzott módosított
határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
365/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát az
ügyben, hogy részt kíván venni a földgáz megyei szintű közbeszerzésében. A
részletek megismerése tárgyában további tárgyalásokat kell folytatni.
Értelem szerint
Határidő:
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Besenczy Zoltán alpolgármester visszatér az ülésterembe, Lázár Zsolt képviselő távozik,
13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye részére elvi
támogató nyilatkozat pályázat benyújtásához
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye pályázatot kíván benyújtani a középiskolai diákok pénzügyi és gazdasági
ismereteinek fejlesztésére kiírt felhívásra. A pályázat célja, hogy a középfokú
intézményekben bevezetésre kerüljön a pénzügyi oktatási program valamint az intézmények
csatlakozzanak a Tudatos Pénzügyekért Alapítványhoz és az Oktatási és Kulturális
Minisztérium által kialakított iskolahálózathoz. A pályázat beadása pénzügyi fedezetet nem
igényel. Az elnyerhető összeg 500 eFt. A pályázat egyik feltétele, hogy a fenntartó elviekben
nyilatkozat útján támogassa a program bevezetését.
Babák Mihály polgármester: Elvi támogatásról van szó, elfogadásra javasolja.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
366/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye által a középiskolai
diákok pénzügyi és gazdasági ismereteinek fejlesztésére kiírt pályázat beadását.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az elvi támogatásról szóló
nyilatkozatot írja alá.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 22.) sz. bejelentés megtárgyalását.
22.) sz. bejelentés:

„Körös-szögi Vendégváró” kiadvány támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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május 27-én tartott ülésén döntött arról, hogy a „Körös-szögi Vendégváró” turisztikai
kiadvány utánnyomtatásának költségeihez az igényelt mennyiségeknek megfelelően
járuljanak hozzá a települések. Szarvas város 800 db kiadványt kapott, melyből 174 db-ot a
Kft. már megfizetett. Szarvas Város Önkormányzatának 626 db kiadványt kell finanszíroznia
melynek költsége 572.790,-Ft.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta a határozati javaslatot.
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:
367/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 626 db
„Körös-szögi Vendégváró” című kiadványt finanszíroz összesen bruttó 572.790
Ft összegben.
Az összeg a csatolt számla ellenében kerül kifizetésre.
Megbízza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a számla kifizetéséről gondoskodjon.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 23.) sz. bejelentés megtárgyalását.
23.) sz. bejelentés:

„Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja”
pályázat előkészítéséhez szükséges tervezési munkák
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület döntött arról, hogy a holtág felújításában
partnere lesz a vízügyi igazgatóságnak az uniós pályázat tekintetében. A tájékoztató anyagban
szerepel, hogy milyen fontos beruházások épülnek meg. A szomszéd település hozzájárulását
nem kéri a város mivel azzal csak bonyolódna a helyzet. A tervezéshez szükséges önerőt
vállalta a város, de mivel összeadódik az eddig készített tervekkel, bonyodalmas közbeszerzés
tárgya lenne a tervező munka. Bak Sándor úr kérte, hogy a tervezési munkát bonyolítsa le
Szarvas város az ő ajánlásuk alapján.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
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javasolja az előterjesztést. A bizottságnak 4-5 ajánlatkérési felhívást jelent ez a döntés.
Várhatóan július elején rendkívüli ülés várható.
Babák Mihály polgármester: Az 1,5 milliárdos „ablak” még nincs megnyitva, nincs kiírva
még a pályázat. Napokon belül várható a kiírása. Ha az igazgatóság kezdi az értékhatár feletti
közbeszerzési eljárást akkor nagyon hosszúra nyúlik és nem lehet időben beadni a pályázatot.
A beruházás 50-60 évre rendbe tenné a holtág sorsát.
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 úgy dönt, hogy a 284/2009.(VI.21.) határozatát
visszavonja, mely a „Szarvas-Békésszentandrás-Siratói holtág rendszer rehabilitációja”
pályázat tervezési költségeinek biztosításáról szólt.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: Döntést követően azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”
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:
368/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
284/2009.(VI.21.) határozatát visszavonja, mely a „Szarvas-BékésszentandrásSiratói holtág rendszer rehabilitációja” pályázat tervezési költségeinek
biztosításáról szólt.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Döntést követően azonnal
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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 úgy dönt, hogy a Körös-vidéki Környezetvédelmi és
Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) által „Szarvas-Békésszentandrási-Siratói
holtág rendszer rehabilitációja” címmel benyújtandó pályázatban részt kíván venni. Vállalja,
hogy az elvi engedélyes tervek elkészítésére vonatkozó tervezői ajánlatokat megkéri. Az
önkormányzat a tervezési költségre szükséges 7.812 eFt-ot a 2009. évi költségvetésében
felhalmozási tartalék terhére biztosította.
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Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a tervezői ajánlatkérést bonyolítsa le.
Határidő: 2009. július 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Együttműködési megállapodás megkötése szükséges. Az
elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
369/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Körösvidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.)
által „Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja” címmel
benyújtandó pályázatban részt kíván venni. Vállalja, hogy az elvi engedélyes
tervek elkészítésére vonatkozó tervezői ajánlatokat megkéri. Az önkormányzat a
tervezési költségre szükséges 7.812 eFt-ot a 2009. évi költségvetésében
felhalmozási tartalék terhére biztosította.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére
valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a tervezői ajánlatkérést
bonyolítsa le.
Határidő:
2009. július 31.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 24.) sz. bejelentés megtárgyalását.
24.) sz. bejelentés:

Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése DAOP pályázat
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: Ismét lehetőség van pályázni a Dél-Alföldi Operatív
Program 2009. közutak fejlesztése támogatásra. A támogatás mértéke 90%, maximálisan
igénybe vehető 300 mFt. Kedvező elbírálást jelent a hálózatos jelleg kialakítása. Egyeztetve a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottsággal javasolja, hogy a pályázatban a Liget kemping út, a
Vasút út, a Hunyadi út, az Áchim utca, Néphadsereg u., Sallai u., Kálvin u., Killián u., Bolza
sétány, Adyí E. u., Martos F. u. Bocskai u., Újtelep u., Sirály u. építése és felújítása kerüljön
benyújtásra.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést. Nagyon sok variáció felmerült. Fő koncepció a Vasút utca rendbetétele volt.
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elrendezésben kapcsolódjanak össze az utak. Tóth Sándor előzetes költségbecsléseket
készített. Így alakult ki a beterjesztett koncepció. Lehetne másikat készíteni, máshogyan. Fő
támpont volt, hogy a Vasút utca és a Szabadság utca közötti problémás szakaszok megépítésre
kerüljenek. Lehetőleg olyan új út építésre kerüljön sor ahol a belvízelvezetés már megtörtént.
Kérdésként felmerült, hogy a Zalka M. utca miért nem szerepel a koncepcióban. Azért mert
mindkét oldalán zárt csapadékvíz elvezető van tervezve amit az útépítés előtt szükséges
megépíteni. Újabb pályázat esetén a Zöldpázsit illetve Mangol-zug kerülne benyújtásra a
pályázatra. Vannak olyan területek ahol még a tervező munkát kell megrendelni. A beadási
határidő augusztus 01.
Babák Mihály polgármester: Van egy elképzelés, kiderül majd, hogy melyik utcát kell
kiejteni belőle.
Rejtő József képviselő: A Dimitrov utcára csak egy bitumen réteget kellene rátenni. Így 1015 évre megoldódna a probléma. Lehet rajta közlekedni de így nagyon gyorsan romlásnak
indul.
Babák Mihály polgármester: Meg kell tervezni a hiányzó utcákat. Akkor látszik, hogy
mennyibe kerül.
A Dimitrov utcával történő kiegészítést szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a felsorolás Dimitrov utcával történő
kiegészítését 13 igen szavazattal, egyhangúlag támogatják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot kiegészítve a
Dimitrov utcával – szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
370/2009.(VI.18.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot
kíván benyújtani a Dél-Alföldi Operatív program 2009-3.1.1./B. „Önkormányzati
tulajdonú belterületi közutak fejlesztése támogatására” c. pályázati kiírására. A
pályázatba a
Liget kempint út
Vasút út (Állomás u..-Zalka M. u./
Hunyadi u. (Szabadság u.-Arany J. u.)
Áchim u. (Hunyadi u.-Néphadsereg u.)
Néphadsereg u.
Sallai u. (Szabadság u. – Vasút u.)
Kálvin u. (Vasút u.-Bem u.)
Killián u. (Vasút u. – Deák u.)
Bolza sétány

- 57 Ady E. u. (Hunyadi u. – Dózsa Gy. u.)
Martos F. u. (Szabadság u.-Vasút u.)
Bocskai u. (Jókai u.-Liszt u.)
Újtelep u. (Benka u.Hatház u.)
Sirány u. (50 fm)
Dimitrov u.
építése és felújítása kerüljön benyújtásra.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. június 19.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Babák Mihály polgármester: Június 19-én szúnyoggyérítésre kerül sor a városban.
A BAREX Kft. bejelentette, hogy szeretnének utat építeni. Az önerőt vállalják. Tájékoztatta a
Kft.-t arról, hogy kezdjék meg a tervezést.
A Liget kemping útépítés önerejét is vállalta a cég.
A jövő héten ismét kibővítésre kerül a foglalkoztatottak köre a munkanélküliekből.
Dr. Bagi László képviselő: A Szabadság utcán a volt könyvesbolt előtt kitöredezett a járda a
lábtörlő rács előtt. Azonnali intézkedés szükséges a bírósági perek elkerülése érdekében.
Dr. Melis János jegyző: Meg kell nézni, kinek a tulajdona.
Dr. Bagi László képviselő: Közterület, a városé.
Babák Mihály polgármester: Vannak olyan háztömbök ahol az udvar is magántulajdon, pl.
a Lehel utcai emeletes ház.
Kiszely Mihály alpolgármester: A sétahajó kikötői életveszélyesek, különösen a Történelmi
Magyarország közepénél. Hiányos a móló, a gyerekek átugráltak. Igaz, hogy bonyolultak a
tulajdoni viszonyok, de baleset esetén az önkormányzat nyakába szakad a probléma.
Babák Mihály polgármester: Hajókikötő épül majd 50%-os támogatással a Történelmi
Magyarország közepénél.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztéseket.
9.) sz. bejelentés: Szakmai-tudományos együttműködés a HAKI-val
1.) sz. előterjesztés: Pálinkás Pál vételi ajánlata a szarvasi 8112 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
2.) sz. előterjesztés: Legelőkísérleti telep melletti termőföldek ismételt megigénylése

- 58 3.) sz. előterjesztés: Lakossági távhőszolgáltatás díjának megállapítása
4.) sz. előterjesztés: Iskola-óvoda pályázatok csökkentett összegű támogatása
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:

Dankó Pál sk
képviselő

Írásba foglalva: 2009. június 22.

Gombár Györgyné sk
képviselő

