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

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. augusztus 27-i
ülésén

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
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
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes
Brachna Irén 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
Cséffai János könyvvizsgáló
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Madács Andrea belső ellenőr
Montvajszki László tü.alezredes

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 14 képviselő van jelen.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Kozák Imréné és Dernovics László képviselőket.
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
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javaslatot 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadták.
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirend további előterjesztésekkel egészül
ki.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirend kiegészítésének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az írásban kiadott napirend az alábbi előterjesztésekkel egészül ki:
Pótanyag I.-ben került megküldésre:
- 8. sz. bejelentés: Szarvasi termál hőellátó rendszer fejlesztése érdekében tervezésre
beérkezett ajánlatok tárgyalása
- 9. sz. bejelentés: Szarvasi Gyógyfürdő informatikai rendszer fejlesztésére javaslat
- 10. sz. bejelentés: A pályázat útján meghirdetett Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú (üzlethelyiség) nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
- 11. sz. bejelentés: Belterületi járdák felújítási terveinek elkészítése
- 12. sz. bejelentés: A KÖRÖS VOLÁN Zrt. kezdeményezése a helyi autóbusz közlekedés
menetrendjében tervezett módosítására
- 3. sz. zárt ülés: Szakértői javaslat a Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény
működésének átláthatóságára, gazdaságosabb és hatékonyabb működésére
- 4. sz. zárt ülés: Szarvas Városért kitüntetés adományozása Montvajszki László tűzoltó
parancsnok részére
Pótanyag II-ben került megküldésre:
- 13. sz. bejelentés: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye munkaerő
gazdálkodásának áttekintése
- 14. sz. bejelentés: Békésszentandrás Önkormányzatának kérelme házi gyermekorvos
helyettesítése tárgyában
- 15. sz. bejelentés: „A Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex
kistérségi rendelővé fejlesztése” című nyertes pályázat közbeszerzési feladatainak és a
műszaki ellenőrzésnek, valamint a nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátása –
pályázati eljárás lezárása
Kiosztott anyagban került kiadásra:
- 16. sz. bejelentés: Szarvas-Békésszentandrás-Siratói holtág rendszer rehabilitációjának
támogatása
- 17. sz. bejelentés: Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelme röntgen
generátor vásárlására
- 18. sz. bejelentés: A Szarvas, Hunyadi u. 2-4. sz. alatti 26 db önkormányzati lakás
nyílászáróinak cseréje
- 19. sz. bejelentés: A Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítésére
vonatkozó engedélyezési tervek elfogadása
- 20. sz. bejelentés: Költségvetési rendelet módosításhoz kapcsolódóan Képviselő-testületi
határozatok rendezése
- 21. sz. bejelentés: Iskola, óvoda beruházásokhoz tervellenőr megbízása
- 22. sz. bejelentés: Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c DAOP-2.1.1/E
kiírásra benyújtandó pályázathoz tervező megbízása
6. sz. zárt ülés: „Szervezetfejlesztés Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában”című nyertes
pályázat megvalósítása érdekében ajánlattételi felhívás megtárgyalása
7. sz. zárt ülés: Szlovák tájház felajánlása megvételre
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ülés előterjesztésének megtárgyalására elsőként kerüljön sor.
Babák Mihály polgármester: A kiegészített, módosított napirendi pontokat szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített, módosított napirendi
pontokat 14 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete a helyi jelentőségű természeti
területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló a 38/2003.(XII.19.), a 8/2006.(II.17.)
és a 16/2007.(VI.22.) rendeletekkel módosított 17/2002.(VIII.16.) rendelet
módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete a szociális igazgatásról és a
szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2009.(II.20.) rendelet módosításáról
– tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
3. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete az állattartásról szóló
31/2000.(IX.21.) rendeletének módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete az önkormányzat vagyonáról
és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2005.(IV.21.) rendelet módosítására
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2009. év I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. Önkormányzati Minőségirányítási Programból adódó intézményvezetői beszámoló
Előadó: Kohut Andrásné főigazgató
7.) Szarvas Város Településszerkezeti Tervének módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
8.) A Szarvasi Önkormányzat …./2009.(VIII.28.) rendelete a Helyi Építési Szabályzatáról
szóló 19/2008.(VII.24.) sz. rendelettel módosított 19/2006.(V.19.) sz. rendelet
módosításáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
9.) Bejelentések
- Az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a 2009-2010-es tanévre
vonatkozó Ellenőrzési Terv jóváhagyása

- Szarvas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének jóváhagyása

Helyzetelemzésének

és
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módosítása
- Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és a Szarvasi Általános
Művelődési Központ alapító okiratának módosítása
- Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevő diák támogatásáról szóló
határozat visszavonása
- Megállapodás a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű és Szarvas
Város Hulladéklerakó Állomás megvalósítására létrejött Területfejlesztési
Önkormányzati Társulás létrehozására.
- A Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézményének beszámolója a 2008/2009 tanévről az
Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján
- Szarvasi termál hőellátó rendszer fejlesztése érdekében tervezésre beérkezett
ajánlatok tárgyalása
- Szarvasi Gyógyfürdő informatikai rendszer fejlesztésére javaslat
- A pályázat útján meghirdetett Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú (üzlethelyiség) nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása (zárt ülésen kerül megtárgyalásra)
- Belterületi járdák felújítási terveinek elkészítése
- A KÖRÖS VOLÁN Zrt. kezdeményezése a helyi autóbusz közlekedés
menetrendjében tervezett módosítására
- Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye munkaerő
gazdálkodásának áttekintése
- Békésszentandrás
Önkormányzatának
kérelme
házi
gyermekorvos
helyettesítése tárgyában
- „A Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex
kistérségi rendelővé fejlesztése” című nyertes pályázat közbeszerzési
feladatainak és a műszaki ellenőrzésnek, valamint a nyilvánosság biztosításával
összefüggő feladatok ellátása – pályázati eljárás lezárása
- Szarvas-Békésszentandrás-Siratói
holtág
rendszer
rehabilitációjának
támogatása
- Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelme röntgen
generátor vásárlására
- A Szarvas, Hunyadi u. 2-4. sz. alatti 26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak
cseréje
- A Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítésére vonatkozó
engedélyezési tervek elfogadása
- Költségvetési rendelet módosításhoz kapcsolódóan Képviselő-testületi
határozatok rendezése
- Iskola, óvoda beruházásokhoz tervellenőr megbízása
- Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés c DAOP-2.1.1/E kiírásra
benyújtandó pályázathoz tervező megbízása
Babák Mihály polgármester: A napirendek 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.
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Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztatót szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 14 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság véleményét a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel kapcsolatban.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A jelentést áttekintette, észrevétele nincs.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
449/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Babák Mihály polgármester: A jegyző javaslatának megfelelően javasolja elsőként
megtárgyalni a zárt ülés 4.) sz. előterjesztését.
Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
Zárt ülés
A képviselő-testület folytatja munkáját, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt ismertesse a képviselő-testület
döntését.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a képviselő-testület döntését. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Montvajszki László nyugalmazott tűzoltóparancsnok
részére, Szarvas Város polgárainak és azok javainak védelmében eltöltött 31 év tűzoltói
szolgálati viszonya és 26 év tűzoltóparancsnoki munkája elismeréseként „Szarvas Városért”
kitüntetést adományoz.
A kitüntetést a képviselő-testület 2009. augusztus havi ülésén kell átadni Montvajszki László
részére.
Határidő: 2009. augusztus 27. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”

-6Babák Mihály polgármester: Átadja az elismerést Montvajszki László tűzoltó alezredes
részére.
A képviselő-testület tagjai gratulálnak az elismeréshez.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Bíró Zoltán tűzoltó alezredest tegyen esküt a
képviselő-testület előtt.
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes esküt tesz a képviselő-testület előtt.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete a helyi
jelentőségű természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló
a 38/2003.(XII.19.), a 8/2006.(II.17.) és a 16/2007.(VI.22.)
rendeletekkel módosított 17/2002.(VIII.16.) rendelet módosításáról –
tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt a napirend
szóbeli kiegészítésének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A helyi védelmet biztosító rendelet módosítását
a rendelet mellékletének 13.,16., illetve 22. pontjában szereplő tulajdonosok és kezelők
névváltozása illetve személyi változása indokolja. A módosító rendelet-tervezet tartalmazza a
melléklet 21. pontjának hatályon kívül helyezését is mely a békakonty és kígyónyelv
élőhelyének védelmét biztosítja. A helyi védelem feloldását az indokolja, hogy Molnár Zoltán
tanár úr aki a növényeket felfedezte, évek óta nem találta azok egyedeit az élőhelyen. A
növények országos védettsége folytán levétel esetén is fennállna a növények védettsége. A
Nemzeti Park Igazgatóság véleménye az volt, hogy nem javasolják a természetvédelmi
védettség feloldását. A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi, a Turisztikai Bizottság valamint
az Ügyrendi Bizottság is javasolta, hogy a módosító rendelet-tervezet 4. § /2/ bekezdése
nélkül fogadja el a képviselő-testület a módosító rendelet-tervezetet. Döntésüket azzal
indokolták, hogy a védett növények lappangási ideje 10-15 év. Továbbra is óvni kellene az
élőhelyet és megfigyelni. A Turisztikai Bizottság szükségesnek tartja az élőhely tisztítását
különösen a borostyántól, hogy a védett növények újból kifejlődhessenek.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Turisztikai Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
rendelet-tervezetet. Az 1-2-3. §-okkal maximálisan egyetértett a bizottság, a 4.§ /2/
bekezdésével viszont nem. A bizottság a védettség feloldását nem javasolta. Közismert, hogy
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lehet 10-15 év is. A terület tisztántartása, megfigyelése mellett a bizottság szakértők
bevonásával jelezni fogja a beálló változásokat.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság a nevezett növények védettségét nem
kívánja levenni. A bizottság felhívta a KOMÉP Kft. figyelmét arra, hogy folyamatosan tartsák
karban a területet. Teljesen be van nőve borostyánnal, védett növény nem található. A
lappangási időt tekintve rehabilitálás után remélhetőleg megjelenik a védett növény.
Megfelelően ki kell táblázni, hiszen turisztikai jelentőségű élőhely.
Babák Mihály polgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság az eredeti
előterjesztést tárgyalta és fogadta el 6 igen, 1 nem szavazattal. A Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság ülésén merült fel először a terület karbantartásának igénye valamint a kerítés
megtartásának gondolata.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság az elhangzottak szerint a kiosztott
anyagban szereplő formában támogatja az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az utóbbi 20 évben nem fordult elő békakonty a jelzett
területen. Rendezetlen területe a városnak, az emberek teledobálják szeméttel. A későbbiek
során át kell értékelni a döntést.
A bizottságok módosító javaslatát mely szerint a rendelet-tervezet 4.§ /2/ pontja törlésre kerül
- szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a módosító javaslatot 13 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az elfogadott módosító javaslatnak megfelelően a rendelettervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 19/2009.(VIII.28.) rendeletét a helyi jelentőségű
természeti területek és értékek védetté nyilvánításáról szóló a 38/2003.(XII.19.), a
8/2006.(II.17.) és a 16/2007.(VI.22.) rendeletekkel módosított 17/2002.(VIII.16.)
rendelet módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete a szociális
igazgatásról és a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló
6/2009.(II.20.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A hatályba lépést követően a gyakorlati tapasztalatok
indokolják a rendelet módosítását az átmeneti segély és a közgyógy ellátással kapcsolatosan.
Az átmeneti segélynél eddig 15.000,-Ft-ot meghaladó közmű tartozás volt nevesítve. A
javaslat szerint nem ez az összeg lenne megállapítva hanem százalékos mérték. A 15.000,-Ft
nem minden esetben jelent átmeneti segély jogosultságot. További javaslat, hogy a közgyógy
ellátásban nem részesülő személyek – figyelemmel a jövedelmi viszonyokra – esetében
beépítésre kerülne a gyógyszerköltség százalékos mértékben. Ez egy mérték ami a
rászorultságot fejezi ki. A létfenntartást veszélyeztető okokat javasolja a gyakorlati tapasztalat
alapján kiegészíteni azzal, hogy szabálysértés vagy bűncselekmény következtében ért anyagi
kár esetén jogosult lehet valaki átmeneti segélyre. Az eddigi szabályozás szerint aki
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült az egy évben több alkalommal is
benyújthatott átmeneti segély iránti kérelmet. A javaslat az, hogy a jövőben 1 alkalommal
kerüljön elbírálásra. A gyermekvédelmi kedvezmény további kedvezményekkel párosul. Így
az átmeneti segélyre jogosultak köre bővülhet. Eddig a gyógyszerköltség önmagában nem
volt elegendő ahhoz, hogy valaki közgyógy ellátásban részesüljön. Lehetőség van arra, hogy
gyógyászati segédeszköz vásárlására is nyújtható legyen. Ez pontosításra került a rendelettervezetben. A módosítás a szociális és gyermekvédelmi keret nagyságrendjét nem érinti. A fő
cél az, hogy egy adott szituációban az arra szolgáló ellátást kapja a jogosult.
Lázár Zsolt képviselő megérkezik az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet és
egyhangúlag elfogadta. Ez a kérdés az utóbbi időben nagyon sok érdeklődést váltott ki.
Látható, hogy néha országos hangulat keltés is kapcsolódik a különböző szociális
támogatások megítéléséhez. Több javaslat volt a rendelet felülvizsgálatára vonatkozóan.
Szociális kártya bevezetéséről is szó esett, amit jelenleg Alkotmány ellenesnek tartanak. A
szociális kártya adott problémára jó válasz lehet. Meg kell ismerni a szarvasi problémákat,
anomáliákat a különböző segélyekkel kapcsolatban. A következő bizottsági ülésre az
önkormányzaton átfutó támogatásokat meg kívánja vizsgálni a bizottság. Meg kell nézni a
„kiskapukat” amiket rendelet módosítással be lehet zárni. Szarvason komoly probléma, hogy
a segélyeket nem azok használják fel akik kapják. A „csicska tartás” az utóbbi időben a
sajtóban is komoly visszhangot kapott. Látni kell, hogy nem azok veszik fel a különböző
segélyt, nyugdíjat akik kapják, hanem más. A konkrét ügyeket ki kell vizsgálni és meg kell
nézni a változtatás lehetőségét. Ebben az esetben nem jelentene megoldást a szociális kártya
sem. Az élelmiszer osztásnál voltak esetek amikor nem a hátrányos helyzetű személyekhez
jutott el a csomag. A rendelet módosítás most nem erre vonatkozik, hanem a hivatali
ügyintézés során felmerülő kérdéseket próbálja pontosítani. A helyi rendelet évente többször
kerül módosításra. Amennyiben lehetséges, radikálisabb lépések megtétele is szükséges.
Sokszor vannak jó ötletek, pl. a gyulai példa mely szerint a büntető eljárás alá vont személyek
nem kaphatnak segélyt. Nehéz ez abban az esetben amikor kisgyermekről van szó. Kétszer
lenne büntetve a
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játékgépbe vigyék a segélyeket. Voltak kezdeményezések arra, hogy szenvedélybeteg csak
akkor kaphasson segélyt ha együttműködik a gyógykezelésben. Ezt is Alkotmány ellenesnek
minősítették.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
rendelet módosítását. A módosítás nem igényel költségvetési rendelet módosítást, vagy
esetleges többlet támogatást.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint támogatja a
rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Megkérdezi Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt, a hatályos
törvényeknek megfelelő-e a rendelet-tervezet?
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Igen.
Dernovics László képviselő: A tanyán élő emberek nem tudtak az élelmiszer osztásról. A
külterületen jobban kellene publikálni.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyzőt az észrevétel
megvizsgálására.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 20/2009.(VIII.28.) rendeletét a szociális igazgatásról és
a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2009.(II.20.) rendelet
módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete az állattartásról
szóló 31/2000.(IX.21.) rendeletének módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A módosítást szintén a gyakorlati tapasztalatok teszik
szükségessé. A leglényegesebb módosítás a lótartás szabályainak megszegőire vonatkozik. Az
eddigi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy a bírság nem ösztönző, jórészt nem kerül
befizetésre, ugyanakkor megmarad a szabálytalan állapot. Javasolja, hogy a lefoglalás mint
szabályozás kerüljön beépítésre a helyi rendeletbe az árverés intézményével együtt.
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közreműködése is. Mindenképpen a Rendőrség segítségét fogja kérni a hivatal, ugyanakkor az
állatorvos bevonását is javasolja. Mitykó Pál végrehajtóval már egyeztetett a hivatal aki
felajánlotta segítségét. Az önkormányzattal 2004-ben kötött a végrehajtó szerződést ami azóta
lejárt. A jövőben el kell gondolkodni ennek újbóli megkötésén. További módosítás a hatáskör
változás amikor a testületi hatáskör átkerül a polgármester úrra. Pontosítás is beépítésre került
a kóbor ebek befogásával kapcsolatban. Ez korábban nem volt egyértelmű. Így már mindenki
tudja, hogy mi a dolga ebben az ügyben. Az ebek számára vonatkozóan is javaslatot tartalmaz
a tervezet. Az Ügyrendi Bizottság stilisztikai észrevételt tett ami a kiosztott anyagban már
szerepel. A rendelet módosítás hatályba lépésére vonatkozóan 1 bizottság későbbi időpontot,
október 1-jét javasol. Így a kiosztott anyagban szerepel a teljes rendelet módosítás A.) B.)
változata. Az A.) változat szerint szeptember 1-jével lép hatályba minden rendelkezés, a B.)
változatban pedig az állattartással kapcsolatos rendelkezés október 1-jével. Ennek indoka,
hogy a korábban működtetett méntelepet ismét üzembe kellene helyezni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Turisztikai Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság a szakma által
kidolgozott rendelet módosítással maximálisan egyetért, egyhangúlag támogatta. A városban
rendnek kell lenni. Erre irányuló első lépés a rendelet módosítás.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta a rendelet
módosítást. Az ülésen felmerült, hogy ennek üzemelési költségei is lesznek, hiszen a KOMÉP
Kft-nek a méntelepet újra be kell üzemelni. A bizottság kérte, hogy a KOMÉP Kft. készítsen
ezzel kapcsolatban számításokat. Rendnek kell lenni ezen a területen is. A korábbi rendeletet
nem minden esetben sikerült betartatni.
Babák Mihály polgármester: Nem lehetett érvényt szerezni a rendeletnek mert kijátszották.
Lefoglalás során az állattal kapcsolatos költségeket fel fogják számolni.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást. A
bizottság egységes volt abban, hogy nagy nehézségekkel kell szembenézni a rendelet
végrehajtása során. Alkotmányossági aggályok is felmerülhetnek. A bizottság ettől
függetlenül támogatja a rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Ha valaki szabálysértést követ el, akkor a végrehajtásba
bevonható a szabálysértést elkövető tárgy. Nincs alkotmányossági aggály ebben a kérdésben.
Ha valaki szabályt sért és nem fizet akkor a vagyontárgya terhére végrehajtják. A város, az
emberek nyugalma ezt megkívánja.
A rendelet szeptember 1.napján történő hatálybalépését (A. változat) szavazásra bocsátja.
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hatályba lépését 15 igen szavazattal, egyhangúlag támogatják.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezet A.) változatát
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének – megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 21/2009.(VIII.28.) rendeletét az állattartásról szóló
31/2000.(IX.21.) rendeletének módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló
7/2005.(IV.21.) rendelet módosítására
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát a napirend szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: Az Európai Unió döntéshozó intézményei a Parlament és a
Tanács még 2006-ban fogadta el a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123. EK
irányelvet. Eleget téve az irányelvből fakadó jogharmonizációs feladatnak, megtörtént a helyi
rendeletek átvilágítása. A meghatározott rendelkezések szerint szükségessé vált az
önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló helyi rendelet 5.,6. sz.
mellékletének módosítása. Ennek megfelelően a rendelet hivatkozott mellékleteiből kikerül
azon rendelkezés, hogy az értékesítésre vonatkozó beadott pályázatok nyelve kizárólag
magyar, valamint módosításra kerül azon előírás, hogy az árverés lebonyolítása esetén az
ajánlattevőnek eredeti okmányokkal kell igazolnia magát. Áttekintésre került a rendelet többi
melléklete is, melyek aktualizálásra kerültek.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és
Közbeszerzési Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta,
elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
előterjesztést és elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
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bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 22/2009.(VIII.28.) rendeletét az önkormányzat
vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 7/2005.(IV.21.) rendelet
módosításáról
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: Beszámoló Szarvas Város Önkormányzata 2009. év I. félévi
gazdálkodásáról
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az önkormányzat 2009. I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámoló
7. sz. mellékletéhez kapcsolódóan ismertet néhány fontosabb teljesítési adatot.
2009. június 30-án az önkormányzat költségvetésének mind bevételi, mind kiadási főösszege
5.715.346 eFt. A működési bevétel 2009. évi előirányzata 2.908.163 eFt, ehhez képest a
teljesítés 1.736.460 eFt. A teljesítés 60%-os. A működési kiadás előirányzata 2.616.356 eFt,
melyhez kapcsolódóan az I. féléves teljesítés 1.265.782 eFt összegű, a teljesítés 48%-os. A
működési kiadásokról elmondható, hogy a legnagyobb volumenű személyi juttatás és a
munkaadót terhelő járulékok teljesítése időarányos, 49% és 48%, a dologi kiadások
teljesítésénél ugyancsak a költségtakarékosság volt jellemző. Itt a teljesítés 47%-os az első
félév vonatkozásában.
A fejlesztési bevételek előirányzata 2.807.183 eFt, a teljesítés 202.602 eFt összegű. A
teljesítési szint 7 %. Az alacsony teljesítési szint oka, hogy itt szerepel a pénzmaradvány 2,6
milliárd forintos összege amelyből még alig történt felhasználás az első félévben.
A fejlesztési kiadások előirányzata 2.997.123 eFt, melyből 178.077 eFt került felhasználásra,
itt a teljesítés 6%-os. Itt is rendkívül alacsony a teljesítési szint, de látható, hogy a fejlesztési
tartalék soron az előirányzat 2.204.784 eFt amiből még nem történt felhasználás.
Az önkormányzat 2009. évi nyitó hitelállománya 546.430 eFt, ebből az I. félévben 50.933 eFt
került visszafizetésre a szerződéseknek megfelelően.
A kamatbevétel tervezett állománya 200 millió forint, melyből az I. félévben 131.308 eFt.
teljesült. Az időarányosnál jóval magasabb, 66%-os a teljesítési szint. Várhatóan év végére az
egyedi befektetéseknek köszönhetően több bevétel keletkezik a tervezettnél.
A kamatkiadások tervezett összege 135.000 eFt, melyből az I. félévben 53.880 eFt került
kifizetésre, így a teljesítés 40%-os. Meg kell említeni, hogy a II. negyedévben kedvezően
változott a svájci frankban és euroban nyilvántartott kötvények alapkamata, így várhatóan
igen magas megtakarítás várható év végére a kamatkiadás soron.
Összegezve elmondható, hogy a 2009. I. féléves gazdálkodást az önkormányzat pozitív
maradvánnyal zárta, sem működési, sem felhalmozási hitel felvételére nem került sor és
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megtakarítást érjen el a város, részben biztosítva ezzel a fejlesztések forrását. A működési
tartalék képzésre is kiemelt figyelmet kell fordítani a várható költségvetési megszorítások
miatt.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a belső ellenőr, a
könyvvizsgáló, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a Turisztikai Bizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a gazdálkodásról
szóló beszámolót. A bizottság ülésén jelen volt a könyvvizsgáló, a belső ellenőr is.
Mindketten elkészítették jelentéseiket. Jelen voltak az intézmények vezetői is. Az I. féléves
gazdálkodás számadatai azt mutatják, hogy 99 %-ban időarányosan teljesültek a kiadások is.
A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a jövőt illetően továbbra is racionális, ésszerű,
odafigyelést igénylő gazdálkodásra van szükség azért, hogy az önkormányzat működési
tartaléka meglegyen. Oda kell figyelni arra, hogy az esetleges nem várt kiadások fedezete a
jövőben működési tartalékként jelen legyen. A könyvvizsgáló és a belső ellenőr jelentésében
leszögezte, hogy az intézmények a beszámolóhoz elkészítették a szükséges kötelező
dokumentumokat. A költségvetési rendelettel egységes szerkezetben készült el a beszámoló.
A belső ellenőr szúrópróba szerű ellenőrzést hajtott végre. A pénzügyi jelentést alátámasztó
dokumentumokat az ellenőrzés során minden esetben megfelelőnek találta, hiányosságot nem
tárt fel, így az ellenőrzést lezárta. A könyvvizsgáló elmondta a bizottsági ülésen, hogy
javasolja a képviselő-testületnek elfogadni a beszámolót mivel a számadatok mindenben a
törvényességet támasztják alá. A bizottság az I. féléves beszámoló elfogadását javasolja. A
jövőt illetően takarékos gazdálkodásra hívja fel a figyelmet a bizottság.
Babák Mihály polgármester: Bizottsági ülésen elhangzott a jövő kérdése. Most 2009-ről
van szó. A jövőt még homály fedi, sokkoló adatok látnak napvilágot. Nem kell pánikolni. Az
első félévben is racionálisan gazdálkodott az önkormányzat, semmire több pénzt nem adott
mint amennyi indokolt volt. 70-80-90%-os uniós támogatást nem engedhet el maga mellett a
város, de saját pénzéből nem fog beruházni. Van a városnak pénze, az önerő biztosítható
minden pályázathoz. Mindenre meg van a pénz, mindent időben kifizet a város, de semmire
nem hajlandó többet költeni mint amennyi indokolt. Nem tart fenn a város létszámokat ha
nem szükséges. Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy kívülről pénz kerüljön a
városba akár működésre akár fejlesztésre. Lehet örülni annak, hogy a város ilyen gazdasági
körülmények között gyarapszik. A források megszerzését illetően a város aktivitása 100%-os.
A képviselő-testület a nyári időszak alatt szinte minden héten ülésezett azért, mert ki kellett
használni a feltáruló lehetőségeket. A város minden hazai és uniós forrásra rávetődik. A város
senkinek nem tartozik, mindent határidőben kifizet, minden kötelezettségének eleget tesz.
Ami nem kötelező, azt nem fizeti.
Az országban pénzügyi és gazdasági válság van. Aláírásra került, hogy a hiánycélok kőbe
vannak vésve. A város a falnál van, jövőre még közelebb kerül ahhoz, de mindent meg akar
tartani. Józan ésszel mindent meg lehet tartani és tovább lehet működtetni de csak úgy, ha
mindenki tudomásul veszi, hogy mindenre csak annyi pénzt szán a város amennyi arra
valóban szükséges. Minden lehetőséget ki kell használni jövőre is annak érdekében, hogy a
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kapuján kívülről. 100 eFt-ot is meg kell próbálni pályázaton megnyerni. Valóban lesznek
megszorítások, 30-60 milliárd forintot ismét elvonnak, törvénymódosításokra is sor kerül. Az
önkormányzatoktól várhatóan 120 milliárd forintot vesznek el. Nincs értelme politizálni.
Ismert, hogy milyen feltételekkel adta az IMF a hitelt. A hiányt le kell faragni mert a kormány
túlköltekezett az utóbbi időben. Kőkemény intézkedések lesznek. Reálpolitikusnak kell lenni,
mert szitkozódással nem lehet elérni semmit. Túl fogja élni a város és mindent megtesz azért,
hogy minden szolgáltatás, minden munkahely amire szükség van megmaradjon. A
bankszámla kivonatból látható, hogy nem pancsol a város a pénzben de biztonságban van. Ezt
az országban több önkormányzat megirigyelné. Mindenkitől megköveteli a józan, reális
gondolkodást. Az ellenkezéssel nem lehet elérni semmit. Iskolatejet biztosít a város,
gondoskodik a gyermekek és idősek ingyenes közlekedéséről. Támogatni fogja a fürdőt mert
szükséges a sport és az ifjúság támogatása. Lakbérkedvezményt is nyújt a város azoknak
akiknek ellehetetlenül az életfeltétele. A város büszke lehet gazdálkodására. A járulékok
csökkenek, a megtakarítást elvonják, ami módosítja a költségvetést. Feladatok maradnak el
mivel kevesebb gyerek van az iskolában. Meg kell vizsgálni, hogy pontosan mekkora összeg
szükséges a fenntartáshoz. Amit a törvény előír, mindenkor biztosítja az önkormányzat és
mindent határidőben kifizet. A városnak senkivel szemben nincs tartozása hosszú évek óta. A
jelenlegi helyzet a 17 képviselő és az intézmények racionális, higgadt, tárgyszerű
gondolkodásának köszönhető.
Madács Andrea belső ellenőr: A féléves beszámolót ellenőrizte. A szúrópróba szerű
ellenőrzés során minden egyezőséget megtalált. A beszámolót elfogadásra javasolja.
Cséffai János könyvvizsgáló: A gazdálkodást híven tükrözi a beszámoló. Összehasonlítva a
2008. évi gazdálkodással, míg az elmúlt év ezen időszakában a munkabér 51%-ban teljesült,
most 49-50% közötti. Néhány kivételtől eltekintve mindenütt megtakarítás jelentkezik, tehát a
város jól gazdálkodott. A pénzállomány évről évre növekszik ami jó gazdálkodásra vall. Igaz,
hogy a pénzeszközök le vannak kötve, de csak azt lehet lekötni ami van. A beszámolót
elfogadásra javasolja.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a beszámolót megtárgyalta,
elfogadta és elfogadásra javasolja.
Lázár Zolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a
beszámolót.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság informális ülésen tárgyalta a
beszámolót mivel nem volt határozatképes. A bizottság jelenlévő tagjai egyhangúlag
támogatták a beszámoló elfogadását.
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ellenkezője is igaz lehet. Ez attól függ, hogy kivel beszélget az ember, mit tart prioritásnak,
milyen szellemű újságot olvas. Egyetért azzal a megközelítéssel, hogy őszintén kell szólni
dolgokról. Gazdasági válság van. A környező és távolabbi országokat járva látható, hogy sok
gazdaság megrendült. A rendszerváltás óta soha nem jött ennyi külső forrás mint az eltelt 4
évben. A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban még nincs számadatok birtokában. A tervek
szerint 2009. novemberében elfogadott költségvetése lesz az országnak, így novemberben
Szarvason már nem koncepciót kell készíteni hanem kész költségvetést.
Soha ennyi fejlesztés nem indult mint amennyi ma elő van készítve a városban. Ezek magyar
kormányzati döntésből fakadó pénzek azok fölött amit az állami költségvetésből megkap a
város. Az, hogy a városnak ilyen elképzelései lehetnek, összefügg a 8-10 éve folytatott
gazdálkodással. Egyes önkormányzatok valóban az összeomlás szélén vannak. Szarvason
elmondható, hogy a korábbi döntéseket megszenvedte a város, hiszen racionalizált, összevont,
ami egzisztenciákat érintett. Nem mindenki látta akkor a döntések helyességét. Akinek a
sorsáról szólt a dolog az nem tudott örülni annak. Az önkormányzatok között óriási
különbségek vannak. A BKV-val kapcsolatos problémákat oldja meg a főváros. A város
vezetése Szarvas város gazdálkodásáért felel. Az elért eredményre büszke lehet a város.
Köszönet illeti ezért az intézményeket, a hivatali apparátust és a városvezetést.
Az átvilágítás érinti az oktatási intézményt, a gazdálkodó szervezeteket és a hivatal
működését is. Egyetért azzal, hogy időről időre kontrollálni kell a munkát. Változtak törvényi
hátterek, másként alakulnak demográfiai számadatok és sok minden más. Vannak olyan
települések akik még nem fogtak hozzá az önkormányzatot érintő racionalizálási lépésekhez.
Most Szarvasra járnak tanácsot kérni, hogy hogyan van ez.
A válságfolyamatok sem tartanak örökké, változhat a politikai, gazdasági klíma. Nem
mindegy egy település életében, hogy milyen periódusban éri a változás a helyi gazdaságot. A
kötvény kibocsátása helyes volt, mivel ma minden külső forráshoz saját erővel rendelkezik a
város. Ezek a beruházások a jobb életminőséget, a város gazdagodását szolgálják. A
költségvetés feszes de a város kiegyensúlyozottan gazdálkodott az első félévben. Szó nincs
arról, hogy valamiben visszalépésre kerül sor. Reméli, hogy a második féléves gazdálkodásról
is ugyanez mondható majd el.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A város úgy működteti a művészeti iskolát, hogy pályázik a
normatívájára. Korábban ilyen nem volt. Kéri a szülőket írassák be gyermekeiket a művészeti
iskolába. A város vállalta annak rizikóját, hogy nem kapja meg a normatívát de mégis kifizeti
a pedagógusok bérét.
Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009.
I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

2009.

I.

féléves

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
6.) napirendi pont: Önkormányzati Minőségirányítási Programból adódó intézményvezetői
beszámoló
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Kohut Andrásné főigazgatót a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Kohut Andrásné főigazgató: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye
elkészítette az Önkormányzati Minőségirányítási Programnak megfelelően beszámolóját. A
2009. május 27-én megtörtént kompetencia mérések eredményei is kiadásra kerültek. A
Minőségirányítási Programnak megfelelően partneri elégedettség méréseket végeztek,
melyről az anyag tájékoztatást ad.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a
Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést. A bizottság köszönetét fejezte ki az intézményben dolgozók felé.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 2008/2009-es
tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: Értelem szerint”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye 2008/2009-es tanévről szóló
beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester és Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 12
képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 7.) napirendi pont megtárgyalását.
7.) napirendi pont: Szarvas Város Településszerkezeti Tervének módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Krivjanszki János csoportvezetőt a napirend
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér, Rejtő József képviselő távozik az ülésteremből,
12 képviselő van jelen.
Krivjanszki János csoportvezető: A Településrendezési Terv keretén belül a
Településszerkezeti Tervet 2005-ben, a Szabályozási Tervet és a Helyi Építési Szabályzatot
2006-ban fogadta el a testület. A rendezési tervek alkalmazása során felmerült a
Településszerkezeti Terv módosításának szükségessége. Ennek érdekében a képviselő-testület
ez év júniusában a város településfejlesztési koncepcióját módosította, kiegészítette. Az ebben
szereplő változások a végleges koncepció változását jelentették. Ez szükséges ahhoz, hogy a
Szabályozási Terv és a Helyi Építési Szabályzat elfogadásra kerülhessen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a Településszerkezeti Terv
módosítását több alkalommal tárgyalta. Most az utolsó változat került beterjesztésre. A
bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a
Településszerkezeti Terv módosítását.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
módosítást és azzal egyetértett. Az egyes területek használatában bekövetkező változások
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három szintű növényzet telepítésével oldható meg.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete – a NOVÁK Építész Iroda Kft. (Szeged, Tímár u. 8/b. sz.) által készített –
Szarvas Város Településszerkezeti Tervének módosítási dokumentációját megismerte.
A mellékelt településszerkezeti tervlapot és tervleírást a Településszerkezeti Terv
módosításaként elfogadja, a módosítással érintett területeken a területfelhasználási kategória
változásával egyetért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Állami Főépítész és az Országos Dokumentációs
Központ részére az elfogadott dokumentumokat küldje meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné
osztályvezető, Krivjanszki János csoportvezető. Határidő: 2008. szeptember hó 30.”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
453/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a NOVÁK Építész Iroda
Kft. (Szeged, Tímár u. 8/b. sz.) által készített – Szarvas Város Településszerkezeti
Tervének módosítási dokumentációját megismerte.
A mellékelt településszerkezeti tervlapot és tervleírást a Településszerkezeti Terv
módosításaként
elfogadja,
a
módosítással
érintett
területeken
a
területfelhasználási kategória változásával egyetért.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Állami Főépítész és az Országos
Dokumentációs Központ részére az elfogadott dokumentumokat küldje meg.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Krivjanszki János csoportvezető
Határidő:
2008. szeptember hó 30.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(VIII.28.) rendelete a Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 19/2008.(VII.24.) rendelettel módosított
19/2006.(V.19.) rendelet módosításáról – tervezet -
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szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Krivjanszki János csoportvezető: A Településszerkezeti Terv módosításának elfogadását
követően van lehetőség a Helyi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv módosításának
elfogadására. Ezt a hatályos jogszabályok alapján rendeletbe kell építeni és rendelet
formájában kell a képviselő-testületnek elfogadni. Az egyeztetés során széles körű felmérés
történt a tervezők, a lakosság bevonásával. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot
többször tájékoztatta a hivatal a felmerülő igényekről. Az Épített környezet alakításáról és
védelméről szóló törvény előírásai alapján a véleményeztetési eljárás lezajlott. A Dél-alföldi
Regionális Államigazgatási Hivatal állami főépítészétől is megérkezett a vélemény aki
néhány észrevételt tett. Ennek megfelelően került kiadásra a kiosztott anyagban szereplő
rendelet-tervezet.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint az
Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság többször tárgyalta ezt a
témakört. A bizottság egyhangúlag elfogadta és elfogadásra javasolja.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja a módosítást.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja
Kiszely Mihály alpolgármester távozik, Rejtő József képviselő visszatér az ülésterembe,
12 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet
módosítását.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A rendelet módosítását 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 23/2009.(VIII.28.) rendeletét a Helyi Építési
Szabályzatáról szóló 19/2008.(VII.24.) rendelettel módosított 19/2006.(V.19.)
rendelet módosításáról
Dr. Melis János jegyző: Technikai okok miatt javasolja a 12. sz. bejelentés megtárgyalását.
Az elhangzott javaslatot szavazásra bocsátja.

- 20 .Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a javaslatot 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
12.) sz. bejelentés:

A Körös Volán Zrt. kezdeményezése a helyi autóbusz közlekedés
menetrendjében tervezett módosítására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester, Kiszely Mihály alpolgármester visszatér, Hetényi István
képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Nagy Sándor útügyi referenst az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Nagy Sándor útügyi referens: A Fő téri iskola felújítása miatt a tanítás a volt Petőfi
iskolában folyik a Kossuth Lajos utcában. Az iskola igazgatójának kérésére a helyi autóbusz
járat menetrendjét módosítani szükséges. A peremkerületi járatok és a belső iskolajáratok sem
érintették a városnak ezt a pontját. Átalakult a helyi autóbuszok menetrendje. Mind a
peremkerületi mind a déli-északi iskolajáratok délelőtt és délután is érinteni fogják a Kossuth
utcát. A Dózsa György utca sarkán lévő megállónál tudnak a gyerekek le és felszállni. A
Körös Volán Zrt-nek ez plusz futásteljesítményt jelent. Ezért megvizsgálták azokat a járatokat
ahol a kihasználtság a legalacsonyabb. Ezek a kora reggeli és a legutolsó járat volt. Utas
számlálás alapján maximum 3 fő utast számoltak. Így a Zöldpázsitról reggel 5.05 perckor
induló járat illetve a 19.45-kor induló járat valamint a Vasútállomásról Zöldpázsitra induló
19.30-as járat kikerül a menetrendből. A menetrend szeptember 1-jétől kerül bevezetésre.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja közhírelni a változást mivel a szülőknek és a
diákoknak ez nagyon fontos.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete elfogadja és hozzájárul a Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt.
(Békéscsaba, Szarvasi út 103.) által az előterjesztés mellékleteként benyújtott helyi autóbusz
közlekedés menetrendjének módosításához és 2009. szeptember 01-től történő bevezetéséhez.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző. Határidő: a döntés
továbbítására azonnal”
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
454/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és hozzájárul a
Körös Volán Autóbuszközlekedési Zrt. (Békéscsaba, Szarvasi út 103.) által az
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módosításához és 2009. szeptember 01-től történő bevezetéséhez.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Paluskáné Udvarhelyi Judit aljegyző
Határidő:
A döntés továbbítására azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) sz. bejelentés megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Az Önkormányzati Minőségirányítási Program és a 2009/2010-es
tanévre vonatkozó Ellenőrzési Terv jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Önkormányzatának 2004-2009.
közötti időszakra vonatkozó Önkormányzati Minőségirányítási Programja lejárt ezért
szükséges egy új, öt évre vonatkozó ÖMIP megalkotása illetve annak elfogadása mely az
önkormányzat által fenntartott közoktatási intézmények minőség céljait, minőségrendszerük
felépítését és a közoktatással kapcsolatos ellenőrzési feladatokat tartalmazzák. Ezt tartalmazza
az előterjesztés 1. sz. melléklete. A 2. sz. melléklet a 2009-2010. tanévre vonatkozó
ellenőrzési tervet tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja közoktatási intézményrendszere
működésének minőségirányítási programját (ÖMIP).
Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott ÖMIP-et küldje meg a közoktatási intézmények részére.
Továbbá utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett intézmény
minőségirányítási programját (IMIP) vizsgálják felül és szükség szerint terjesszék be a
Művelődési és Oktatási Bizottság elé jóváhagyásra. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr.
Melis János jegyző Csasztvan András igazgató, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
ÖMIP megküldése tekintetében: 2009. szeptember 1-ig”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
455/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja közoktatási
intézményrendszere működésének minőségirányítási programját (ÖMIP).
Utasítja a jegyzőt, hogy az elfogadott ÖMIP-et küldje meg a közoktatási
intézmények részére.
Továbbá utasítja a közoktatási intézmények vezetőit, hogy az általuk vezetett
intézmény minőségirányítási programját (IMIP) vizsgálják felül és szükség
szerint terjesszék be a Művelődési és Oktatási Bizottság elé jóváhagyásra.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Csasztvan András igazgató
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
ÖMIP megküldése tekintetében: 2009. szeptember 1-ig
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező az
Önkormányzati Minőségirányítási Program – 2009/2010-es tanévre vonatkozó – Ellenőrzési
Tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ÖMIP Ellenőrzési Tervének aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ÖMIP Ellenőrzési Tervét a közoktatási intézmények részére küldje
meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester
Az ellenőrzések felügyeletéért és végrehajtásáért felelős: Földesi Zoltán a Művelődési és
Oktatási Bizottság elnöke, Kozák Imréné a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke, Dr. Melis
János jegyző, érintett intézményvezetők. Határidő: aláírás és megküldés tekintetében: 2009.
szeptember 1-ig
Ellenőrzések végrehajtása tekintetében: Ellenőrzési Tervben foglaltak szerint
Lázár Zsolt és Hetényi István képviselők visszatérnek az ülésterembe, 14 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 23 456/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
előterjesztés mellékletét képező az Önkormányzati Minőségirányítási Program –
2009/2010-es tanévre vonatkozó – Ellenőrzési Tervét jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az ÖMIP Ellenőrzési Tervének
aláírására.
Utasítja a jegyzőt, hogy az ÖMIP Ellenőrzési Tervét a közoktatási intézmények
részére küldje meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Az ellenőrzések felügyeletéért és végrehajtásáért felelős:
Földesi Zoltán a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke
Kozák Imréné a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke
Dr. Melis János jegyző
érintett intézményvezetők
Határidő:
aláírás és megküldés tekintetében: 2009. szeptember 1-ig
Ellenőrzések végrehajtása tekintetében: Ellenőrzési Tervben
foglaltak szerint
Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Lohr Gyula, Hodálik Pál, Gombár Györgyné
képviselők nem térnek vissza az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzésének és
Intézkedési Tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló törvény 105 §-a önálló
intézkedési tervként határozza meg a gyermekek, tanulók esélyegyenlőségét szolgáló
intézkedéseit. Cél az, hogy a közoktatás területén megvalósítandó esélyegyenlőséget
ösztönözze, továbbá az óvodai és iskolai nevelés, oktatás színvonalának megőrzése.
2008. augusztusában fogadta el az önkormányzat a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervet
amelynek megfelelően minden intézménynek el kellett készíteni saját tervét is. A döntés
alapján a képviselő-testület minden évben áttekinti a helyzetelemzést és szükség szerint
módosítja, illetve aktualizálja. Ez esetben az aktualizálás az intézmények segítségével
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módosítás esetén.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja 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 jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város
Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét.
Utasítja a jegyzőt, hogy valamennyi a településen lévő közoktatási intézmény részére küldje
meg további intézkedés céljából.
Továbbá utasítja a Jegyzőt, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak folyamatos végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, valamennyi település
közoktatási intézményvezető. Határidő: folyamatos”
Babák Mihály polgármester: Javasolja a határozati javaslat kiegészítését az „illetve annak
időszakos aktualizálását” kifejezéssel.
Az elhangzott kiegészítést szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészítést 12 igen szavazattal,
egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
457/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja – az
előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város Közoktatási Esélyegyenlőségi
Helyzetelemzését és Intézkedési Tervét, illetve annak időszakos aktualizálását.
Utasítja a jegyzőt, hogy valamennyi a településen lévő közoktatási intézmény
részére küldje meg további intézkedés céljából.
Továbbá utasítja a Jegyzőt, hogy az Intézkedési Tervben foglaltak folyamatos
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
valamennyi település közoktatási intézményvezető
folyamatos
Határidő:
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) 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 intézmény alapító okirata az idei évben
többször módosításra került jogszabályi változások miatt. Most az intézmény vezetője fordult
az önkormányzathoz azzal a kéréssel, hogy az alapító okiratban szereplő tevékenységek
kerüljenek kiegészítésre a Berettyó-Körös Integrált Szakképző Modell létrehozása című
pályázatban való részvétel miatt. Ennek megfelelően módosul az intézmény alapító okirata.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolja az alapító okirat módosítását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és az alábbiak szerint jóváhagyja Szarvas Város Közoktatási
és Közgyűjteményi Intézménye Alapító Okiratának módosítását:
I. 9. pont 2010-től hatályos A.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
85323 Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás és képzés
II. 9. pont 2010-től hatályos B.1.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
853134 Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam)
853231 Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési
évfolyamokon
853232 Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai
szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon
853234 Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
III. 9. pont 2010-től hatályos B.3.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
855933 Foglalkoztatást segítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
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823000 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
562920 Egyéb vendéglátás
Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a határozat
kivonatát illetve a törzskönyvi nyilvántartásban történő módosításhoz szükséges
dokumentumokat küldje meg a Magyar Államkincstár Területileg Illetékes Igazgatósága
részére. Felelős: Dr. Melis János jegyző. Határidő: Értelem szerint”
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:
458/2009.(VIII.27.) 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.
9. pont 2010-től hatályos A.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
85323
Emelt szintű szakközépiskolai szakmai oktatás és képzés
II.
9. pont 2010-től hatályos B.1.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
853134
Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10.
évfolyam)
853231
Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai
oktatás a szakképzési évfolyamokon
853232
Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali
rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési
évfolyamokon
853234
Emelt szintű szakközépiskolai felnőtt szakképzés
III.
9. pont 2010-től hatályos B.3.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
855933 Foglalkoztatást segítő képzések
855937 M.n.s. egyéb felnőttoktatás
9. pont 2010-től hatályos B.4.) alpontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
823000
Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
562920
Egyéb vendéglátás
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Felhatalmazza a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot és a
határozat kivonatát illetve a törzskönyvi nyilvántartásban történő módosításhoz
szükséges dokumentumokat küldje meg a Magyar Államkincstár Területileg
Illetékes Igazgatósága részére.
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala és 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 Általános Művelődési Központ Muzeális
Intézményegységére vonatkozóan működési engedély módosítási kérelmet nyújtott be a
fenntartó 2009. júniusában. Erre vonatkozóan az Oktatási és Kulturális Minisztérium a
Muzeális Intézményegység működési engedélyét módosította, így a Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom elnevezést viseli a jövőben területi múzeumi státuszban az ÁMK
intézményegysége. Ennek megfelelően át kell vezetni a névváltozást bizonyos
dokumentumokon így a Polgármesteri Hivatal alapító okiratán illetve az Általános
Művelődési Központ alapító okiratán.
Hodálik Pál és Lohr Gyula képviselők visszatérnek az ülésterembe, 14 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és elfogadta a
határozati javaslatokat.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a
módosítást.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete Szarvas Város Polgármesteri Hivatala alapító okiratát
az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alapító okiratot
módosító okirat aláírására, valamint arra, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg annak
érdekében, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat - a módosítást követő nyolc

- 28 napon belül, törzskönyvi bejegyzés céljából - megküldésre kerüljön a Magyar Államkincstár
Dél-alföldi Regionális Igazgatósága részére.
I. Az alapító okirat 16. pontja az alábbiak szerint változik:
16. A hivatal által felügyelt önkormányzati intézmények neve és székhelye:
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye, Vajda Péter Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Székely Mihály Szakképző Iskolája, Fő Téri Általános
Iskolája és Óvodája Nyilvános Könyvtára
Szarvas, Kossuth u. 5-7. sz.
Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
Szarvas, Deák F. u. 7.
Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vajda Péter Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
Szarvas, Kossuth tér 3.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009. szeptember 4.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
459/2009.(VIII.27.) 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 alapító okiratot módosító 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 16. pontja az alábbiak szerint változik:
16. A hivatal által felügyelt önkormányzati intézmények neve és székhelye:
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye, Vajda Péter
Gimnáziuma,
Szakközépiskolája és Kollégiuma, Székely Mihály Szakképző Iskolája, Fő Téri
Általános
Iskolája és Óvodája Nyilvános Könyvtára
Szarvas, Kossuth u. 5-7. sz.
Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
Szarvas, Deák F. u. 7.
Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vajda Péter Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

- 29 Szarvas, Kossuth tér 3.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő: 2009. szeptember 4.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 2.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános Művelődési Központ alapító
okiratát az alábbiak szerint módosítja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alapító
okiratot módosító 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. pontja az alábbiak szerint változik:
Az intézmény neve: Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vajda Péter Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
Az intézmény rövidített neve: Szarvasi ÁMK
Az intézmény rövid neve: Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
Vajda Péter Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
Törzsszáma: 633358
OM azonosító: 039479
II. Az alapító okirat 4. pont a.) alpontjának harmadik francia bekezdése, valamint b.) alpontja
az alábbiak szerint módosul:
- Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
Intézményegység
b.) Az intézmény önálló jogi személyiségű szervezeti egysége:
- Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
intézményegység
III. Az alapító okirat 11. pontjában az „önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti
egység neve, valamint a „képviselete”” szövegrészek az alábbiak szerint módosulnak:
- önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység neve: Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom intézményegység
- képviselete: az intézményegység képviseletére a Szarvasi Általános Művelődési Központ
Igazgatója, valamint az intézményegységvezető jogosult az alábbiak szerint:
- 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,

- 30 szerződések, engedélyeztetési eljárások, általános levelezések tekintetében az aláírási jog
gyakorlása, valamint az intézményegység személyes képviselete.
- Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom intézményegység vezetője képviseli a múzeumot
a helyi és területi szakmai, kulturális, történeti, néprajzi, régészeti kiállításokon,
rendezvényeken; ugyanígy a más területi és helyi muzeális intézményekkel való
kapcsolattartás során. Az e körben születendő megállapodások, szerződések aláírására
jogosult. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: 2009.
szeptember 4.
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
460/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja és
felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az alapító okiratot módosító 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. pontja az alábbiak szerint változik:
Az intézmény neve:
Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
Vajda Péter Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
Az intézmény rövidített neve: Szarvasi ÁMK
Az intézmény rövid neve:
Szarvasi Általános Művelődési Központ
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
Vajda Péter Művelődési Központ
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
Törzsszáma: 633358
OM azonosító: 039479
II. Az alapító okirat 4. pont a.) alpontjának harmadik francia bekezdése,
valamint b.) alpontja az alábbiak szerint módosul:
Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom
Intézményegység
b.) Az intézmény önálló jogi személyiségű szervezeti egysége:
Szarvasi Általános Művelődési Központ Tessedik Sámuel Múzeum és
Szárazmalom intézményegység

- 31 III. Az alapító okirat 11. pontjában az „önálló jogi személyiséggel rendelkező
szervezeti egység neve, valamint a „képviselete”” szövegrészek az alábbiak
szerint módosulnak:
- önálló jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egység neve: Tessedik Sámuel
Múzeum és Szárazmalom intézményegység
- képviselete: az intézményegység képviseletére a Szarvasi Általános Művelődési
Központ Igazgatója, valamint az intézményegységvezető jogosult az alábbiak
szerint:
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 Múzeum és Szárazmalom intézményegység vezetője képviseli
a múzeumot a helyi és területi szakmai, kulturális, történeti, néprajzi, régészeti
kiállításokon, rendezvényeken; ugyanígy a más területi és helyi muzeális
intézményekkel való kapcsolattartás során. Az e körben születendő
megállapodások, szerződések aláírására jogosult.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. szeptember 4.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) sz. bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

Arany János Tehetséggondozó Programban
támogatásáról szóló határozat visszavonása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

résztvevő

diák

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A képviselő-testület 2008. november 20-án
döntött arról, hogy támogatja Benedeczki Éva tanuló részvételét az Arany János
Tehetséggondozó Programban. Az intézmény igazgatója arról tájékoztatta az önkormányzatot,
hogy ugyan a tanuló sikeresen pályázott a programban, de más intézményben szeretné
folytatni tanulmányait. Szükséges az 593/2008.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozat
visszavonása mivel a támogatáshoz szükséges fedezet elkülönítésre került.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.

- 32 Kozák Imréné 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 – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
461/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
593/2008.(XI.20.) sz. képviselő-testületi határozatot visszavonja.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Megállapodás a Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű és
Szarvas Város Hulladéklerakó Állomás megvalósítására létrejött
Területfejlesztési Önkormányzati Társulás létrehozására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű
illetve a szarvasi hulladékátrakó állomás létrehozásakor megkötött gesztori megállapodás
tartalmazza, hogy amennyiben a hulladékkezelő művek megvalósulnak, azok üzemeltetésére
illetve működtetésére önkormányzati társulás létrehozására kerül sor. Miután a mai napig ezt
az önkormányzati társulást nem hozták létre és helyette un. beruházási munkacsoport
működött, szükséges a megállapodás megtárgyalása ill. elfogadása. A gyomaendrődi
Polgármesteri Hivatal arról adott tájékoztatást, hogy a megállapodásban szereplő
önkormányzatok többsége már elfogadta a megállapodás-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi
Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság ülésén több kérdés,
vélemény felmerült az anyaggal kapcsolatban ami túlmutatott a megállapodáson és a
működéssel kapcsolatos volt. A bizottság a megállapodás-tervezetet elfogadta. A
működtetéssel kapcsolatos szerződéseket, közbeszerzéseket és a változásokat a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottsággal együtt át kívánja tekinteni a Gazdasági és

- 33 Közbeszerzési Bizottság. Az üzemeltető felé javaslattal kell élni a díjak átszámításának
kezdeményezésére. A tulajdonos önkormányzatokon kívül az üzemeltető más
önkormányzatoktól is szállít be hulladékot. Meg kell próbálni elérni a hulladékszállítás
költségeinek csökkentését.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a
megállapodást.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatja a megállapodás megkötését. A szerződéseket felül kell vizsgálni és a tulajdonosi
jogokat meg kell próbálni jobban érvényesíteni.
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 Gyomaendrődi Regionális Hulladékkezelőmű és Szarvas Város
Hulladéklerakó Állomás megvalósítására létrejött Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
létrehozásáról szóló megállapodás-tervezetet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert és a
jegyzőt annak aláírására. Határidő: 2009. augusztus 31. Felelős: Babák Mihály polgármester,
Dr. Melis János jegyző, Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
462/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gyomaendrődi
Regionális Hulladékkezelőmű és Szarvas Város Hulladéklerakó Állomás
megvalósítására
létrejött
Területfejlesztési
Önkormányzati
Társulás
létrehozásáról szóló megállapodás-tervezetet elfogadja és felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Határidő:
2009. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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A Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Alapfokú
Művészetoktatási Intézményének beszámolója a 2008/2009. tanévről az
Önkormányzati Minőségirányítási Program alapján
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Szarvas Város Önkormányzatának
fenntartásában lévő közoktatási intézmények minden évben elkészítik az adott tanévről szóló
intézményi beszámolót az Önkormányzati Minőségirányítási Programnak megfelelően. A
beszámoló tartalmazza az intézmény céljait, partnereit, működésének anyagi feltételeit, a
nevelő-oktató munkához kapcsolódó feladatokat. Ez a beszámoló mellékletét képezi. A
kérésnek megfelelően kiegészítésre került a kihelyezett tagozatok költségvetésével illetve a
normatívára vonatkozó költségekkel.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatja az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Szarvasi Általános Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti
Alapiskola 2008/2009-es tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Brachna Irén Intézményegység-vezető. Határidő:
Értelem szerint”
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
463/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Általános
Művelődési Központ Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2008/2009-es
tanévről szóló beszámolóját tudomásul veszi.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Brachna Irén Intézményegység-vezető
Határidő:
Értelem szerint
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Babák Mihály polgármester: Megkérdezi az igazgatót, hogyan tetszik a tanulóknak,
oktatóknak az új iskola?
Brachna Irén igazgató: Természetesen tetszik, hiszen mindenkinek tetszik egy vadonatúj,
kényelmes, világos épület. Közel van a játszótér és közel vannak az iskolák is ami nagyon
fontos.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) sz. bejelentés megtárgyalását.
8.) sz. bejelentés:

Szarvasi termál hőellátó rendszer fejlesztése érdekében tervezésre
beérkezett ajánlatok tárgyalása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A szarvasi geotermikus közműrendszer
fejlesztésére vonatkozóan már döntött a képviselő-testület arról, hogy a beruházást saját
beruházásként kívánja megvalósítani. Ahhoz, hogy a beruházásnak támogatási oldala is
legyen, pályázatot kíván benyújtani a Környezet és energia operatív program egyik
felhívására. A pályázat benyújtásához első lépésként szükség van a pályázati
tervdokumentációk elkészítésére. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a tervezésre
vonatkozó feladatok ellátásra érdekében ajánlatokat kért négy tervező cégtől (Brunnen
Hőtechnika Kft., Klenk Energetika Kft., Tóth és Társa Mérnökiroda Kft., VIKUV Vízkutató
Rt.). Az ajánlatok beadási határideje 2009. július 27. 13.00 óra volt. Ezen időpontban a
Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a beérkezett két ajánlatot felbontotta mely szerint a
Brunnen Hőtechnika Kft bruttó 9.625.000,-Ft, a Klenk Energetika Kft pedig bruttó
7.500.000,-Ft összegű ajánlatot tett. A bontást követően a tartalmi és szakmai értékelést a
bizottság felhatalmazása alapján egy 5 tagú szakmai munkacsoport végezte el. Az ajánlatok
értékelése során megállapították, hogy a Klenk Energetika Kft. nem arra adott ajánlatot amire
a bizottság ajánlatot kért. Az általuk adott ajánlatot nem lehetett értékelni. A Brunnen
Hőtechnika Kft. maradéktalanul arra tett ajánlatot amire a felkérés szólt. A KEOP pályázat
szempontjából két fő kitételnek kell hogy megfeleljenek a tervek és a beruházás. Az egyik fő
szempont, hogy az a beruházás támogatható nagyobb százalékban amelyik képes biztosítani a
vízkészlet védelmét. Emellett fontos szempont az is, hogy a legalacsonyabb legyen a felszíni
vízszennyezés illetve a környezet szennyezése. A Brunnen Hőtechnika Kft. ajánlata mindkét
szempont vonatkozásában jó megoldást tartalmaz. A Klenk Energetikai Kft. ajánlata ezen
szempontok vonatkozásában nem megfelelő. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Brunnen Hőtechnika Kft. ajánlatát minősítse
érvényesnek és velük kerüljön megkötésre a tervezésre vonatkozó szerződés bruttó
9.625.000,-Ft-os áron.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.

- 36 Hodálik Pál képviselő: Az előterjesztő ismertette a bizottság véleményét. A bizottság
felbontotta az ajánlatokat. Az 5 fős szakmai stáb elvégezte a munkát. Véleményük az
előterjesztés mellékleteként szerepel. A bizottság előterjesztés szerint javasolja a Brunnen
Hőtechnika Kft-vel a szerződés megkötését.
Kiszely Mihály alpolgármester: Mintegy másfél éves előkészítő munka egyik stációjához
érkezett a fejlesztés. Az előterjesztés pontosan és precízen vázolta a jelenlegi helyzetet. A
szakmai bizottságban szakértők is részt vettek. Vita folyt a visszasajtolásról és a felszíni
vízelhelyezésről. A felszíni vízelhelyezés kutatója is részt vett a munkában illetve a Brunnen
Hőtechnika Kft. képviselője is. A KEOP pályázat két dolgot preferál, nevezetesen: a vízbázis
védelmét (visszasajtolás), és a felszíni vízszennyezés legkisebb mértékét. A felszíni
vízelhelyezés csak kis részben tud eleget tenni a kívánalmaknak. A vizet kibányásszák és
felszíni vízelhelyezéssel továbbküldik. Úgy tűnik, garantálni tudják, hogy a felszíni
vízszennyezés a kibocsátott értéken legyen. A vízbázis védelmének nem tesz eleget a felszíni
vízelhelyezés. Felmerült az a probléma, hogy a felszíni vízelhelyezés több száz hektár halastó
rendszerű területet igényel. A pályázat beadásának pillanatáig Szarvas Város Önkormányzata
nem rendelkezik ilyen területtel. A bérlet sem oldható meg a pályázat beadásáig. A szakértők
belátták, megértették és tudomásul vették a jelentkező problémát. A felszíni vízelhelyezés
nem felel meg a pályázati felhívásnak, a város nem tudja rendezni több száz hektár terület
bérlését vagy megvásárlását. A szakértők felkérték arra, hogy tolmácsolja a vita ezen részét.
A szakértők egyik fele a jövő vízelhelyezését illetően a biológiai elhelyezést tartja fontosnak
és megoldhatónak. Az érdek azt motiválja, hogy a biológiai elhelyezés megoldódjon, de erre a
pályázat nem nyújt lehetőséget. A tulajdonosi helyzet sem teszi lehetővé, hogy ilyen alapon
kerüljön benyújtásra a pályázat.
Babák Mihály polgármester: Több millió forint a beruházás költsége amihez 50% körüli
támogatás nyerhető el. Jelentős összeg az amit ebbe invesztálni kell. A beruházások gyorsan
megtérülnek. A település függetlenítheti magát a multinacionális energia szolgáltatóktól.
Veszélye is van mivel a visszasajtolás nem működik tökéletesen. Mennyi a költsége a
beruházásnak?
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előtervezések alapján kb. 1.200 mFt amire kb. 50%
pályázati lehetőséget lehet elérni. A megtérülés kb. 10 év. A város önerejét tekintve kb. 5 év
alatt megtérülő beruházás. A geotermikus energia városi hasznosítása rövid és hosszú távon
mindenképpen előnyös.
Babák Mihály polgármester: Az ilyen típusú beruházások általában 10 év alatt térülnek
meg. Az előző termálfűtő mű projekt is 10 év alatt térült meg. Jelen esetben a megtérülés a
támogatás miatt 5 év. Előnyösnek tűnő, hosszú távra kiható beruházás. Pályázik a város,
melyhez az első lépcső a tervek elkészítése.
Kiszely Mihály alpolgármester: A szakmai bizottság ülésén felmerült a politikai döntések
kérdése. A bizottság úgy döntött, hogy nem kívánja értékelni a jövőbeni parlamenti döntések
kimenetelét. A bizottság a napi törvényességi állapotból indult ki. A közbeszerzés
megkezdéséig lehetőség lesz irányt változtatni amennyiben a parlamenti döntések ezt
indokolják.

- 37 Gombár Györgyné képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: A parlament elfogadott egy törvényjavaslatot amelyben a régi
kutaknál nem szükséges a visszasajtolás. A meglévőkre nincs kötelezettség a visszasajtolásra
vonatkozóan. A szarvasi jelenlegi fűtőmű működhet így, viszont a bírság olyan magasra
emelkedik, hogy a tevékenységet veszteségessé teszi. Ilyet nem szerencsés működtetni.
Amennyiben nem kerül sor fejlesztésre, nem oldódik meg a visszasajtolás, akkor
ellehetetlenül a bírság miatt. A tervezés időszakában esetlegesen megszülető könnyítés esetén
módosítani lehet a tervek műszaki tartalmát.
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 „Szarvas, termál hőellátó rendszer fejlesztése, felújítása
című beruházás megvalósítása érdekében tervezési feladatok ellátása” tárgyú pályázati eljárást
eredményesnek minősíti és nyertes ajánlattevőnek a Brunnen Hőtechnika Kft-t (6800
Hódmezővásárhely, Ady E. u. 43. sz.) hirdeti ki. A képviselő-testület megbízza a Brunnen
Hőtechnika Kft-t a KEOP 4.2.0/B számú pályázathoz szükséges pályázati tervdokumentáció
elkészítésével az ajánlatában foglalt összesen bruttó 9.625.000,-Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő: Tervezési szerződés aláírása: 2009. augusztus 28. Felelős: Babák Mihály
polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
464/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas, termál hőellátó rendszer fejlesztése, felújítása című beruházás
megvalósítása érdekében tervezési feladatok ellátása” tárgyú pályázati eljárást
eredményesnek minősíti és nyertes ajánlattevőnek a Brunnen Hőtechnika Kft-t
(6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 43. sz.) hirdeti ki. A képviselő-testület
megbízza a Brunnen Hőtechnika Kft-t a KEOP 4.2.0/B számú pályázathoz
szükséges pályázati tervdokumentáció elkészítésével az ajánlatában foglalt
összesen bruttó 9.625.000,-Ft vállalási ár ellenében.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződés aláírására és a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
Tervezési szerződés aláírása: 2009. augusztus 28.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Lázár Zsolt képviselő távozik az ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
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9.) sz. bejelentés:

Javaslat informatikai rendszer fejlesztésére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Demeter László ügyvezető igazgatót az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató: Kéri a képviselő-testületet mint a Gyógy-Termál
Kft. tulajdonosát, járuljanak hozzá a beruházáshoz.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési 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 elvi hozzájárulást ad a Szarvasi Gyógy-Termál Kft. részére ahhoz, hogy
az informatikai rendszerét egy új szerver megvásárlásával és beüzemelésével fejlessze, mely
alapja lesz egy további fejlesztésnek.
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a fejlesztés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő: Értelem szerint. Felelős: Dr. Demeter László ügyvezető igazgató”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
465/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elvi hozzájárulást ad a
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. részére ahhoz, hogy az informatikai rendszerét egy
új szerver megvásárlásával és beüzemelésével fejlessze, mely alapja lesz egy
további fejlesztésnek.
Megbízza az ügyvezető igazgatót, hogy a fejlesztés végrehajtásáról gondoskodjon.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Dr. Demeter László ügyvezető igazgató
10.) sz. bejelentés:

A pályázat útján meghirdetett Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú (üzlethelyiség) nem lakás céljára szolgáló
helyiség bérbeadása
(Zárt ülésen kerül megtárgyalásra)
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11.) sz. bejelentés:

Belterületi járdák felújítási terveinek elkészítése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A képviselő-testület felhatalmazása alapján
augusztus 10-i rendkívüli ülésén a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntött arról, hogy a
belterületi járdák felújítására vonatkozóan tervezői árajánlatokat kér. Ajánlattételre felkérésre
került az Agilitás Bt.. Békéscsabáról, Kovács Ferenc Szolnokról, Megyeriné Huber Edit
szarvasi tervező, a Körös-Szigma Bt. Szarvasról, a Tótka-Ép Kft. Gyomaendrődről, az
Argomex Kft. Békésszentandrásról, a Kövite-Plusz Kft. Gyuláról és a Körös-Aqua Kft.
Békésszentandrásról. A bizottság igyekezett teljeskörűen, a figyelmében lévő összes
tervezőtől ajánlatot kérni. Az augusztus 24-i ajánlattételi határidőig 5 ajánlat érkezett. Ezek
közül a két legkedvezőbb ajánlatot Megyeriné Huber Edit és Kovács Ferenc tervező tette. Az
általuk ajánlott tervezési díj a felújítandó járda folyómétere alapján 400,-Ft/fm. Mivel Kovács
Ferenc tervezővel még nem terveztetett az önkormányzat, ezért a járda felújítás első
ütemeként a Szabadság utca Lengyel palota – Vasúti átjáró közötti szakasza É-i oldalán lévő
járda felújításának tervezésére kérné fel. A következő ütemekre vonatkozóan a két
legkedvezőbb ajánlatot tevő tervezővel Megyeriné Huber Edittel és Kovács Ferenccel kerülne
megosztásra a tervező munka. Módosított határozati javaslat került kiosztásra, melynek utolsó
mondata: „Továbbiakban felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a
járda felújítások ütemezését, valamint a tervezők szabad kapacitását figyelembe véve a két
nyertes tervező között ossza meg a tervezési feladatot.”
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: Az előterjesztő ismertette a bizottság által végzett munkát. A
bizottság igyekezett minden általa ismert tervezőtől ajánlatot kérni. Két egyforma jó ajánlat
érkezett Megyeriné Huber Edit és Kovács Ferenc részéről. Kovács Ferenc jelenleg több
szabad kapacitással rendelkezik. A tervezési programba 6,8 km járda van beállítva. Az első
ütemben 800 méter kerülne megtervezésre és majdan kivitelezésre. A következő ütem a
megmaradó 6 km szakasz ami megosztásra kerülne a két tervező között a költségvetési
forrásnak megfelelően.
Lohr Gyula képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a módosított határozati
javaslat ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a belterületi járdák felújítási terveinek
elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó Megyeriné Huber Editet (Szarvas, Köztársaság út
10/2) és Kovács Ferencet (5000 Szolnok, Törteli u. 10. sz.) bízza meg, bruttó 400 Ft,-/fm
tervezési díj ellenében.
Első ütemben megbízza Kovács Ferencet (5000 Szolnok, Törteli u. 10. sz.) a Szabadság u.
északi oldalán (Béke u.- Állomás u. között) lévő járda felújítási terveinek elkészítésével.
Továbbiakban felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a járda
felújítások ütemezését, valamint a tervezők szabad kapacitását figyelembe véve a két nyertes
tervező között ossza meg a tervezési feladatot.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 28. 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:
466/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
belterületi járdák felújítási terveinek elkészítésére a legkedvezőbb ajánlatot adó
Megyeriné Huber Editet (Szarvas, Köztársaság út 10/2) és Kovács Ferencet (5000
Szolnok, Törteli u. 10. sz.) bízza meg, bruttó 400 Ft,-/fm tervezési díj ellenében.
Első ütemben megbízza Kovács Ferencet (5000 Szolnok, Törteli u. 10. sz.) a
Szabadság u. északi oldalán (Béke u.- Állomás u. között) lévő járda felújítási
terveinek elkészítésével.
Továbbiakban felhatalmazza a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottságot, hogy a
járda felújítások ütemezését, valamint a tervezők szabad kapacitását figyelembe
véve a két nyertes tervező között ossza meg a tervezési feladatot.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
2009. augusztus 28.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
12. sz. bejelentés:

A Körös Volán Zrt. kezdeményezése a helyi autóbusz közlekedés
menetrendjében tervezett módosítására
(8. napirendi pont után került megtárgyalásra)

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

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye munkaerő
gazdálkodásának áttekintése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

- 41 Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítésének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye főigazgató asszonya a pótbeiratkozásokat követően a beiratkozás eredményének
ismeretében azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy döntsön további 1,5 fő
pedagógus álláshely megszüntetéséről. Ennek oka, hogy nem indul a felnőttek gimnáziuma az
alacsony létszám miatt illetve a második osztályban betervezett kéttanítós modellre sincs
szükség. (1.sz. határozati javaslat)
Az intézményvezető második kérése, hogy a nyilvános könyvtári egység vezetőjének szakmai
irányítása alá kerüljön az intézményegységben könyvtári munkakört ellátó dolgozók szakmai
felügyelete ami szintén 1,5 fő. Ennek megfelelően a létszám az alábbiak szerint módosul:
195,5 fő lecsökkenne 1,5 álláshellyel, így 194 fő lenne, 1,5 fő áthelyezésre kerülne a
nyilvános könyvtár intézményegységhez, így a 194 fő csökkenne 1,5 fővel, így 192,5
álláshely lenne, 1,5 fővel pedig növekedne a könyvtári létszám ami 9 fő lenne. (2.sz.
határozati javaslat)
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Művelődési
és Oktatási Bizottság véleményét.
Besenczy Zoltán alpolgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
határozati javaslat szerint elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és támogatja a határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézményében az iskolai feladatellátás racionálisabb megszervezése
érdekében szükségtelenné vált foglalkoztatás megszüntetésére végleges álláshely
megszüntetéssel járó létszámcsökkentést rendel el 2009. szeptember 1. napjától. Így az
intézmény álláshelyeinek száma 1,5 álláshellyel csökken, ezzel a Szarvas Város
Önkormányzatának többször módosított 3/2009. (II.20.) számú 2009. évi költségvetésről
szóló rendeletében meghatározott 195,5 pedagógus álláshely 194 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az álláshelycsökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné
főigazgató. Határidő: 2009. szeptember 1-ig, illetve a soron következő költségvetési rendelet
módosítása”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:
467/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Szarvas
Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményében az iskolai feladatellátás
racionálisabb megszervezése érdekében szükségtelenné vált foglalkoztatás
megszüntetésére végleges álláshely megszüntetéssel járó létszámcsökkentést
rendel el 2009. szeptember 1. napjától. Így az intézmény álláshelyeinek száma 1,5
álláshellyel csökken, ezzel a Szarvas Város Önkormányzatának többször
módosított 3/2009. (II.20.) számú 2009. évi költségvetésről szóló rendeletében
meghatározott 195,5 pedagógus álláshely 194 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
az álláshely-csökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
2009. szeptember 1-ig,
illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása
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 2009. szeptember 1-től, Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Nyilvános Könyvtára intézményegységvezetőjének szakmai irányítása alá kerül, az intézményegységben dolgozó könyvtári
feladatokat ellátók szakmai felügyelete. Ennek megfelelően a pedagógus álláshelyek száma
1,5 álláshellyel csökken, a könyvtári szakalkalmazottak száma pedig 1,5 álláshellyel
növekszik. Ezen átcsoportosításnak megfelelően a Szarvas Város Önkormányzatának
többször módosított 3/2009. (II.20.) számú 2009. évi költségvetésről szóló rendeletében
meghatározott 194 pedagógus álláshely, 192,5 álláshelyre változik, illetve a könyvtári
szakalkalmazottak száma 7,5 álláshelyről 9 álláshelyre változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az álláshelycsökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye
meg.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató.
Határidő: 2009. szeptember 1-ig, illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag, az alábbi határozatot hozza:
468/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2009.
szeptember 1-től, Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye
Nyilvános Könyvtára intézményegység-vezetőjének szakmai irányítása alá kerül,
az intézményegységben dolgozó könyvtári feladatokat ellátók szakmai
felügyelete. Ennek megfelelően a pedagógus álláshelyek száma 1,5 álláshellyel
csökken, a könyvtári szakalkalmazottak száma pedig 1,5 álláshellyel növekszik.
Ezen átcsoportosításnak megfelelően a Szarvas Város Önkormányzatának
többször módosított 3/2009. (II.20.) számú 2009. évi költségvetésről szóló
rendeletében meghatározott 194 pedagógus álláshely, 192,5 álláshelyre változik,
illetve a könyvtári szakalkalmazottak száma 7,5 álláshelyről 9 álláshelyre
változik.
Utasítja a jegyzőt, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor
az álláshely-csökkenés átvezetéséről gondoskodjon.
Továbbá utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a szükséges munkáltatói
intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
2009. szeptember 1-ig,
illetve a soron következő költségvetési rendelet módosítása
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Békésszentandrás Önkormányzatának kérelme házi gyermekorvos
helyettesítése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Meis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Békésszentandrás Önkkormányzatának Képviselőtestülete azzal a kéréssel fordult Szarvas Város Önkormányzatához, hogy Dr. Igriczi
Zsuzsanna gyermekorvos rendelkezésre állási időben lássa el Békésszentandráson a
gyermekorvosi teendőket. Korábban Dr. Sajti Editet kérték fel. A szarvasi gyerekek ellátását
ez nem befolyásolja mivel a rendelkezésre állási időben történik.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Népjóléti Bizottság támogatta az előterjesztést.
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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 hozzájárul ahhoz, hogy dr. Igriczi Zsuzsanna gyermekorvos 2009.
szeptember 1-től 2009. december 31-ig terjedő időszakban rendelkezésre állási idejében
Békésszentandrás, Szent László u. 18. szám alatt található gyermekorvosi rendelőben
helyettes házi gyermekorvosi rendelést folytasson.
A rendelkezésre állási időből ez heti 5 óra rendelést jelent.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést tegye meg.
Határidő: 2009. augusztus 28. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
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:
469/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy
dr. Igriczi Zsuzsanna gyermekorvos 2009. szeptember 1-től 2009. december 31-ig
terjedő időszakban rendelkezésre állási idejében Békésszentandrás, Szent László
u. 18. szám alatt található gyermekorvosi rendelőben helyettes házi
gyermekorvosi rendelést folytasson.
A rendelkezésre állási időből ez heti 5 óra rendelést jelent.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a döntésből eredő intézkedést
tegye meg.
2009. augusztus 28.
Határidő:
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex
kistérségi rendelővé fejlesztése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Jelenleg a legnagyobb értékű támogatást
elnyert pályázat Szarvason a szakorvosi rendelő felújítására és fejlesztésére vonatkozik. Az
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augusztus 1-jén kezdődött meg. A tervezett befejezési időpont 2011. július 31. lesz. A projekt
keretén belül felújításra kerül a szakorvosi rendelő Szabadság utcai központi épülete
teljeskörűen. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a pályázatban szereplő árajánlatok és
becsült értékek alapján két szolgáltatás vonatkozásában indított eljárást. Mivel mindkettő
közbeszerzés értékhatár alatti, ezért pályázati felhívás került megküldésre 3-3 cég számára.
Az első a közbeszerzési szakértői feladatok és a műszaki ellenőrzés ellátására vonatkozott. Ez
megküldésre került az Argomex Kft-nek Békésszentandrásra, a Kövite Plusz Kft-nek Gyulára
és a COREX Consulting Kft-nek Budapestre. A bizottsági ülés augusztus 24-én 13.00 órakor
kezdődött. Ezen határidőig az Argomex Kft. levélben jelezte, hogy nem tudnak ajánlatot tenni
mivel nem áll rendelkezésre kapacitás a munka elvégzésére. Az egyetlen ajánlatot a COREX
Consulting Kft. nyújtotta be. Az általuk ajánlott vállalási ár nettó 6.700.000,-Ft volt. Az
ajánlatot értékelte a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság. Megállapította, hogy az ajánlat
minden pontjában megfelel a pályázati felhívásnak ezért javasolja a képviselő-testületnek,
hogy a COREX Kft-vel kösse meg a szerződést.
A másik szolgáltatás a nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátására
vonatkozott. Szintén pályázati felhívás került megküldésre. Az ajánlattételre felkért cégek:
Homedika Kft. Kecskemétről, Millenium Falcom Bt. Vácról valamint az EM Csoport
Nonprofit Kft. Szegedről. Az ajánlatok beadási határideje szintén augusztus 24. 13.15 óra
volt. Ezen ajánlattételi határidőig két ajánlat érkezett. A Homedika Kft. nettó 3.640 eFt-os
ajánlata valamint az EM Csoport Nonprofit Kft. nettó 3.198.320,-Ft-ért. A bizottság a bontást
követően elvégezte az ajánlatok értékelését. Megállapította, hogy a Homedika Kft. ajánlata
érvénytelen, így javasolja a képviselő-testületnek, hogy az egyetlen érvényes ajánlatot tevő
EM Csoport Nonprofit Kft-vel kerüljön megkötésre a szerződés a nyilvánosság biztosítására
vonatkozó feladatok ellátására.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Besenczy Zoltán alpolgármester és Lohr Gyula képviselő visszatér az ülésterembe, 13
képviselő van jelen.
Hodálik Pál képviselő: Az előterjesztő ismertette a bizottság munkáját. A COREX
Consulting Kft. által elvégzendő közbeszerzési szakértői feladatok három közbeszerzésre
vonatkoznak (építési rész, informatikai eszközök beszerzése, egészségügyi gépbeszerzés).
Mindhárom külön közbeszerzési eljárást igényel. A három eljárásra tett ajánlatot a COREX
Consulting Kft. A pályázat annak idején 20% Áfa-val került benyújtásra. A COREX
Consulting Kft. viszont 25%-os Áfa-val is belefér a rendelkezésre álló költségkeretbe. Un.
egyes csomagos nyilvánosságot kell biztosítani. Ehhez megfelelő szakemberekkel kell
rendelkezni mivel orvoskonferenciát, sajtókonferenciát kell bonyolítani. Az ajánlattevő
vállalási ára szintén belefér a rendelkezésre álló forrásba. Határozati javaslat szerint javasolja
a két cég megbízását.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést
és javasolja a határozati javaslatok elfogadását.
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Szarvas Város Önkormányzata
Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé fejlesztése” című nyertes DAOP4.1.1./B-2008-0006 pályázatában szereplő közbeszerzési szakértői feladatok és műszaki
ellenőrzés ellátására lefolytatott pályázati eljárásra beérkezett ajánlatot érvényesnek minősíti
és szerződést köt a COREX Consulting Kft.-vel (1137 Budapest, Szent István krt. 24. sz.) az
általuk ajánlott nettó 6.700.000,- Ft + 1.675.000,- Ft (áfa 25%), tehát bruttó 8.375.000,- Ft
ajánlati árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2009. szeptember 4. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
470/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Szarvas
Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé
fejlesztése” című nyertes DAOP-4.1.1./B-2008-0006 pályázatában szereplő
közbeszerzési szakértői feladatok és műszaki ellenőrzés ellátására lefolytatott
pályázati eljárásra beérkezett ajánlatot érvényesnek minősíti és szerződést köt a
COREX Consulting Kft.-vel (1137 Budapest, Szent István krt. 24. sz.) az általuk
ajánlott nettó 6.700.000,- Ft + 1.675.000,- Ft (áfa 25%), tehát bruttó 8.375.000,- Ft
ajánlati árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. szeptember 4.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: 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 Szarvas Város Önkormányzata
Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé fejlesztése” című nyertes DAOP4.1.1./B-2008-0006 pályázatában szereplő nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok
ellátására lefolytatott pályázati eljárásra beérkezett ajánlatot érvényesnek minősíti és
szerződést köt az EM Csoport Nonprofit Kft.-vel (6720 Szeged, Tisza L. krt. 14.) az általuk

- 47 ajánlott nettó 3.198.320,- Ft + 799.580,- Ft (áfa 25%), tehát bruttó 3.997.900,- Ft ajánlati
árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges intézkedések
megtételére. Határidő: 2009. szeptember 4. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
471/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Szarvas
Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé
fejlesztése” című nyertes DAOP-4.1.1./B-2008-0006 pályázatában szereplő
nyilvánosság biztosításával összefüggő feladatok ellátására lefolytatott pályázati
eljárásra beérkezett ajánlatot érvényesnek minősíti és szerződést köt az EM
Csoport Nonprofit Kft.-vel (6720 Szeged, Tisza L. krt. 14.) az általuk ajánlott nettó
3.198.320,- Ft + 799.580,- Ft (áfa 25%), tehát bruttó 3.997.900,- Ft ajánlati árral.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására és a szükséges
intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. szeptember 4.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Szarvas-Békésszentandrási Siratói holtág rendszer rehabilitációjának
támogatása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság 700 mFt értékben a Szarvas-Békésszentandrási Siratói holtág rendszer
rehabilitációjára vonatkozóan pályázatot kíván benyújtani. A végleges pályázati kiírás azt
tartalmazza, hogy önkormányzat nem pályázhat fenti témában, illetve nem lehet konzorciumi
partner sem. A képviselő-testület a 369/2009. sz. határozatával úgy döntött, hogy a
pályázatban részt vesz, ezért a határozati javaslat visszavonása szükséges. Ezt tartalmazza az
1.) sz. határozati javaslat. A Körös Vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság a
pályázat benyújtásakor vízjogi létesítési engedélyes tervekkel kell, hogy rendelkezzen melyek
elkészítési költsége 28 mFt. Pillanatnyilag nem áll rendelkezésükre ez az összeg, ezért
Szarvas Város Önkormányzata számára indokolt, hogy ezt az összeget támogatásként átutalja
a Vízügyi
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nyújtani. A megállapodás az előterjesztés mellékletét képezi. Ennek 2. pontjában módosítás
szükséges az összeg átutalására vonatkozóan. A szöveg pontosan: „…28 millió forintot utal át
a támogatott lekérő levele alapján az általa megjelölt pénzintézeti számlára”.
Hetényi István képviselő: A 700 mFt-os holtág rehabilitáció a város érdekeit messze menően
figyelembe veszi. A szivornyától a torkolati zsilipig olyan beruházásokra kerülne sor melyek
feltétlenül javítják a vízminőséget és megszüntetné a békalencsét.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Augusztus 20-án hatályba lépett a Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium 11/2009. rendelete mely az állam kizárólagos tulajdonában lévő vizek
és vízi létesítmények jegyzékéről szól. A Szarvas-Békésszentandrási Holtágat az 1 millió m3es kapacitást meghaladó térfogatú belvíz tározók közé sorolta. Korábban nem ide volt sorolva
hanem a holtágak között szerepelt. Valahonnan indult a javaslat. Az érintett
önkormányzatokat nem kérdezték meg. Félő, hogy az elkövetkező időszakban a belvíz tározó
kapacitás lesz az elsődleges. Így hátrányosabb helyzetbe kerül az önkormányzat. Ez
különösen sérelmes azért, mert a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság ülésén az
illetékesektől többször kérték, hogy dolgozzanak ki távlati elképzelést mely megszünteti a
holtág belvíz befogadó státuszát. Azon kívül, hogy Szarvas város és közvetlen környezete
belvizét befogadja, nem fogja fél Békés megye mindenfajta koszos vizét befogadni. Rémeket
lát, ha lehetséges meg kell próbálni megváltoztatni a besorolást. A pályázati lehetőséget meg
kell ragadni, hogy jóléti fejlesztésre kerülhessen sor.
Babák Mihály polgármester: Valóban dehonesztáló, hogy egy holtágból belvíztározó lesz.
A holtágnak van belvízbefogadó funkciója is, de lerövidítve belvíztározóra valóban rosszul
hangzik. A tárcát meg kell keresni a besorolás módosítása ügyében. Ez később
determinálhatja a ráfordítható állami fejlesztési eszközöket is. Tény, hogy minden befolyó
csatorna belvízbefogadó. A Kondoros-völgyi csatorna egész Kondoros belvizét bevezeti a
holtágba. A víz elég uszadékos és békalencsés. Az élő-Körös is jelentős belvízbefogadó,
mivel a Berettyó csatorna Debrecen tisztított szennyvizét szállítja.
A projekt 1,5 milliárd forintos volt, majd megszületett a döntés, hogy önkormányzatok nem
pályázhatnak, csak a Vízügyi Igazgatóságnak van lehetősége. A gond az, hogy a Vízügyi
Igazgatóságnak nincs pénze. Ha nem segíti az önkormányzat városérdekből a tervezési munka
előkészítését akkor nem fognak tudni pályázni. A pályázat nyertessége esetén ez az összeg
visszajár mert elszámolható a pályázat keretén belül. Az összeg 750 mFt-ra csökkent, 7,5
milliárd forint van rá a Dél-alföldön és három igazgatóság van. Valószínű, hogy 2-2 projektet
fognak nyerni az igazgatóságok. Gond, hogy a Vízügyi Igazgatóságnak nincs pénzügyi
fedezete a finanszírozásra. Szarvas város érdeke az, hogy a holtágon jelentős beruházásokra
kerüljön sor. A Vízügyi Igazgatóság a tulajdonos nevében eljár majd és a pályázaton indul.
Ha nem nyer a pályázat akkor bukik a város 28 mFt-ot. A döntés a 28 mFt kölcsönadásáról
szól. Amennyiben nyer a pályázat, az önkormányzat visszakapja ezt az összeget, ha nem nyer
a projekt akkor később újra lehet pályázni és meg kell osztozni a tervezési költségen.
Javasolja, hogy a rizikóval együtt vállalja a képviselő-testület az összeg biztosítását. Ha ezt
nem vállalja a képviselő-testület akkor nincs lehetőség a holtág rehabilitációjára.
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nem jelent semmit, hogy most elsődlegesen belvíz befogadó a holtág.
Babák Mihály polgármester: Oda kell figyelni a Dr. Molnár Mihály által elmondottakra.
Nem tudni, hogy milyen jogi következményekkel jár, de nem befolyásolja a mai döntést.
Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt a
megállapodásban szükséges pontosítás ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A megállapodás második pontjában az összeg
átutalására vonatkozó második bekezdés a következő: „28 mFt-ot utal át a támogatott lekérő
levele alapján az általa megjelölt pénzintézeti számlára.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott pontosítást szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az elhangzott pontosítást 14 igen
szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Kiszely Mihály alpolgármester: 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 369/2009.(VI.18.) számú határozatát
visszavonja, mely a „Szarvas-Békésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja”
pályázatban való részvételről és a tervezési költségek biztosításáról szól.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: döntést követően azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
472/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
369/2009.(VI.18.) számú határozatát visszavonja, mely a „SzarvasBékésszentandrási-Siratói holtág rendszer rehabilitációja” pályázatban való
részvételről és a tervezési költségek biztosításáról szól.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
döntést követően azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 2.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja a Szarvas Város
Önkormányzata mint támogató, valamint a Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi
Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) mint támogatott között kötendő támogatási
szerződést és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Határidő: 2009. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
473/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadja
a Szarvas Város Önkormányzata mint támogató, valamint a Körös-vidéki
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság (5700 Gyula, Városház u. 26.) mint
támogatott között kötendő támogatási szerződést és felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt annak aláírására.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. kérelme röntgen
generátor megvásárlására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft.
ügyvezetője Dr. Jedlinszky Mária azzal a kéréssel fordult az Önkormányzathoz, hogy
anyagilag támogassa a munkájához elengedhetetlenül szükséges röntgen generátor
megvásárlását. Az előterjesztés mellékletében szerepel, hogy évek óta javítják a gépet, de
mára javíthatatlanná, használhatatlanná vált, így szükséges egy új berendezés megvásárlása.
Az előzetes kalkuláció szerint 2,5-3 mFt lenne a bekerülési költség. Az előterjesztéshez
mellékelve vannak a kimutatások melyek egyértelműen mutatják, hogy a korábbi berendezést
a Kft. ingyenes használatba kapta az önkormányzattól. Csatolásra került a megállapodás mely
2005-ben került megkötésre. Ebben a tárgyi feltételek és azok működtetésére vonatkozóan
úgy fogalmazott a két fél, hogy ha 1 mFt feletti beszerzésről, pótlásról van szó akkor a felek
külön egyeztetnek. Erre vonatkozik a határozati javaslat. A Kft. nem tudja az összeget saját
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pénzügyi támogatást biztosítsa a Kft. részére. Az önkormányzat könyveiben jelenne meg a
vagyontárgy.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Lohr Gyula képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és 7 igen szavazattal elfogadásra
javasolja az előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A szerződés szerinti kötelezettségnek eleget kell tenni. A vagyontárgy az önkormányzat
vagyona lesz. A bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását.
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 2009. évi költségvetése felhalmozási tartalék keretéből biztosítja röntgen
generátor megvásárlásának költségét (2,5-3 millió forint), valamint biztosítja a térítésmentes
használatot a Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére a 2005.
szeptember 12-én kelt, - az Önkormányzat és a Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi
Szolgáltató Kft. között létrejött – feladatellátási szerződés rendelkezése alapján.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
474/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. évi költségvetése
felhalmozási tartalék keretéből biztosítja röntgen generátor megvásárlásának
költségét (2,5-3 millió forint), valamint biztosítja a térítésmentes használatot a
Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi Szolgáltató Kft. részére a 2005. szeptember
12-én kelt, - az Önkormányzat és a Szarvasi Tüdőgyógyász Egészségügyi
Szolgáltató Kft. között létrejött – feladatellátási szerződés rendelkezése alapján.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 18.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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Szarvas, Hunyadi u. 2-4. sz. alatti 26 db önkormányzati lakás
nyílászáróinak cseréje
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kozák Imréné képviselő bejelenti érintettségét, távozik az ülésteremből, 13 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzata a Szarvas, Hunyadi u.
2-4. szám alatti 26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréjével kapcsolatban ismételten
árajánlatkéréssel fordult a már korábbi években felkért, valamint az időközben felkínálkozó
cégek és vállalkozások felé melyek a következők voltak:
Fa nyílászárók vonatkozásában: Szarvas-Bútor Kft., Tolnai Pál és társai Bt., Kohut Bútor Kft.,
Lukács Zsolt egyéni vállalkozó, Jankovics Attila egyéni vállalkozó.
Műanyag szerkezetű nyílászárók vonatkozásában: Szarvas-Bútor Kft., Meridián Nyílászáró
Kft., TÉ-Ablak Bt., BBB-Glas Kft., Jankovics Attila egyéni vállalkozó.
Az ajánlatok beérkezési határideje: 2009. augusztus 10. 13.00 óra volt. A beérkezett
ajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság augusztus 10-én 13.00 órakor kezdődő
rendkívüli ülésén felbontotta és érvényesnek minősítette.
A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján az ajánlatok sorrendben a következők
voltak: Fa szerkezetű nyílászárók vonatkozásában: Szarvas-Bútor Kft., Tolnai Pál és Társai
Bt., Jankovics Attila egyéni vállalkozó, Lukács Zsolt egyéni vállalkozó, Kohut Bútor Kft.
Fentiek alapján a legalacsonyabb ár szempontjából a nyertes pályázó fa szerkezetű
nyílászárók vonatkozásában a Szarvas-Bútor Kft., ajánlott vállalási ár: nettó 7.050.000,-Ft +
25% Áfa,= bruttó 8.813.208 Ft.
A műanyag szerkezetű nyílászárók vonatkozásában szintén a Szarvas-Bútor Kft. nyert nettó
6.799.280,-Ft+25% Áfa=8.499.100,-Ft összeggel.
A javíthatósági, esztétikai, időállósági és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével
a fa nyílászárók beépítését javasolja a képviselő-testületnek.
Az ajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság érvényesnek minősítette és az ajánlott
vállalási árak alapján sorrend felállítását javasolja.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: Az ajánlatokat a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság érvényesnek
minősítette és sorrend felállítását javasolta. Amennyiben visszalépés történik és nem tudják a
munkát elvégezni, sorrend felállítása esetén nem kell azt újratárgyalni. A bizottság
előterjesztés szerint támogatta a határozati javaslatot.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
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Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas, Hunyadi u.2-4. szám alatti
26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréje” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást
eredményesnek minősíti. Az érvényes ajánlatok alapján, azon belül is a fa szerkezetű
nyílászárók vonatkozásában, sorrendet állít fel, mely a következő:
1. SZARVAS-BÚTOR Kft. (5540 Szarvas, Deák F. u.4. sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 7.050.000,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 8.813.208,- Ft.
2. TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI Bt. (5540 Szarvas, II. k.. 101/7. sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 9.803.620,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 12.254.525,- Ft.
3. Jankovics Attila egyéni vállalkozó (5553. Kondoros Tanya 741. sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 12.344.900,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 15.431.125,- Ft.
4. Lukács Zsolt egyéni vállalkozó.(5540.Szarvas Tessedik u.68.sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 12.981.140,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 16.226.425,- Ft.
5. KOHUT BÚTOR Kft.(5540.Szarvas,.Arany J.u.88.sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 13.781.225,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 17.226.531,- Ft.
Határidő: 2009. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző:”
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:
475/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas, Hunyadi u.2-4. szám alatti 26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak
cseréje” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek minősíti. Az
érvényes ajánlatok alapján, azon belül is a fa szerkezetű nyílászárók
vonatkozásában, sorrendet állít fel, mely a következő:
1.) SZARVAS-BÚTOR Kft. (5540 Szarvas, Deák F. u.4. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 7.050.000,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 8.813.208,- Ft.
2.) TOLNAI PÁL ÉS TÁRSAI Bt. (5540 Szarvas, II. k.. 101/7. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 9.803.620,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 12.254.525,- Ft.
3.) Jankovics Attila egyéni vállalkozó (5553. Kondoros Tanya 741. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 12.344.900,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 15.431.125,- Ft.
4.) Lukács Zsolt egyéni vállalkozó.(5540.Szarvas Tessedik u.68.sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 12.981.140,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 16.226.425,- Ft.
5.) KOHUT BÚTOR Kft.(5540.Szarvas,.Arany J.u.88.sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 13.781.225,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 17.226.531,- Ft.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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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 „Szarvas, Hunyadi u.2-4. szám alatti
26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréje” tárgyában azon belül is a fa szerkezetű
nyílászárók vonatkozásában legkedvezőbb ajánlatot tevő SZARVAS-BÚTOR Kft.-vel (5540
Szarvas, Deák F. u. 4. sz.) az általa megajánlott nettó:7.050.000,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó
8.813.208,- Ft. 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. szeptember. 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző”
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:
476/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
„Szarvas, Hunyadi u.2-4. szám alatti 26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak
cseréje” tárgyában azon belül is a fa szerkezetű nyílászárók vonatkozásában
legkedvezőbb ajánlatot tevő SZARVAS-BÚTOR Kft.-vel (5540 Szarvas, Deák F.
u. 4. sz.) az általa megajánlott nettó:7.050.000,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó
8.813.208,- Ft. 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. szeptember. 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Hetényi István képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 19.) sz. bejelentés megtárgyalását.
19.) sz. bejelentés:

A Polgármesteri Hivatal épületének komplex akadálymentesítésére
vonatkozó engedélyezési tervek elfogadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Az önkormányzati beruházások megvalósításához
szükséges tevdokumentációkat a képviselő-testületnek minden esetben jóvá kell hagynia. Így
a Dél-alföldi Operatív Program keretében megvalósuló „Egyenlő esélyű hozzáférés a

- 55 közszolgáltatásokhoz” című pályázat benyújtásához készített tervdokumentációt is. A
képviselő-testület 351/2009.(VI.18.) számú határozatában döntött arról, hogy a Polgármesteri
Hivatal komplex akadálymentesítésére vonatkozó engedélyes tervek elkészítésével a BOLAX
Kft-t bízza meg. A BOLAX Kft. elkészítette a terveket annak érdekében, hogy a pályázatot be
lehessen nyújtani. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2009. július 23-i és augusztus 10-i
rendkívüli ülésén a terveket megismerte és azokat elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság több alkalommal
áttekintette a terveket. A bizottságnak 3 változatból kellett választani. A bizottság azt a tervet
választotta amely a hivatal működési rendjét leginkább segíti.
Kozák Imréné és Hetényi István képviselők visszatérnek az ülésterembe, 13 képviselő
van jelen.
Babák Mihály polgármester: Nagyon jó, kimunkált terveket készített a Kft. Kéri, hogy
többször keressék meg a céget tervek elkészítése kapcsán. 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 DAOP-2009-4.3.1. kódszámú akadálymentesítési
pályázathoz a Polgármesteri Hivatal komplex akadálymentesítésére vonatkozó engedélyes
tervdokumentáció tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az építési engedélyezési eljárás megindításához a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 31. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Babák Mihály polgármester: Az akadálymentesítésre hosszú távon szükség van, függetlenül
attól, hogy az épület milyen funkciót lát el.
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
477/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy DAOP2009-4.3.1. kódszámú akadálymentesítési pályázathoz a Polgármesteri Hivatal
komplex akadálymentesítésére vonatkozó engedélyes tervdokumentáció
tartalmát megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az építési engedélyezési eljárás
megindításához a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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20.) sz. bejelentés:

Költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó képviselő-testületi
határozatok rendezése
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: A 2009. évi költségvetési rendelet 14.
számú melléklete tartalmazza az önkormányzat fejlesztési tartalékát. Ezen belül a
kötelezettséggel terhelt tartalékban szerepelnek olyan beruházások önerejei illetve sikerdíjak,
más biztosítandó költségek melyekről időközben kiderült, hogy nem nyertek támogatást. Ilyen
a norvég alap III. fordulójára benyújtott Mitrovszky-kastély rekonstrukciójának befejezése c.
pályázat illetve a Szarvas, Zöldpázsit u. 4/1. óvoda felújítására vonatkozó pályázat valamint a
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének közösségi ház tetőfelújítására vonatkozó pályázata.
Vannak olyan pályázatok ahol a folyamatos előkészítés érdekében a képviselő-testületnek
többször is biztosítani kellett az önerőt. Ilyen a megyei kiemelt belvizes projekt ahol jelenleg
4 önerő biztosításról szóló határozat van érvényben. Mivel a pályázat előkészítése lezárult,
ismert a végleges összeg, a korábbi 3 döntés visszavonása szükséges. A SzarvasGyomaendrőd külterületi szakaszán 5370 fm hosszúságban kerékpárút építésére is pályázni
kívánt a város. A közlekedési operatív programon belül a gazdasági válság miatt úgy döntött a
kormány, hogy a pályázatra rendelkezésre álló keretet elvonja. Így nem volt az
önkormányzatnak lehetősége pályázni. Ezért szükséges visszavonni a pályázat benyújtásához
szükséges önerőre vonatkozó határozatot. A szeptemberi költségvetési rendelet módosításakor
ezt figyelembe kell venni.
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 következő 10 db határozatát visszavonja:
- 479/2007. (X.29.) a Megyei kiemelt belvizes projekt önerő biztosítása - 1
- 71/2009. (II.19.)
a Megyei kiemelt belvizes projekt önerő biztosítása - 2
- 98/2009. (II.27.)
a Megyei kiemelt belvizes projekt önerő biztosítása - 3
- 227/2008. (V.13.) Mitrovszky-kastély rekonstrukciója - pályázat önerő biztosítása
- 228/2008. (V.13.) Mitrovszky-kastély rekonstrukciója – pályázatírás költségének
biztosítása
- 307/2008. (VI.04.) Mitrovszky-kastély rekonstrukciója – minőség-biztosítás költségének
biztosítása
- 34/2009. (I.22.)
Gyomaendrődi út melletti kerékpárút pályázat önerő biztosítása
- 35/2009. (I.22.)
Gyomaendrődi út melletti kerékpárút építése – pályázatírás
költségének biztosítása
- 110/2009. (III.06.) Zöldpázsiti óvoda felújítása - pályázat önerő biztosítása
- 185/2009. (IV.23.) Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete Közösségi Ház tetőfelújításához
szükséges anyagok - pályázat önerő biztosítása

- 57 Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a visszavont
határozatokkal összefüggő intézkedéseket tegye meg.
Határidő: 2009. szeptember 30. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
478/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a következő 10 db
határozatát visszavonja:
-

479/2007. (X.29.)
71/2009. (II.19.)
98/2009. (II.27.)
227/2008. (V.13.)
228/2008. (V.13.)

a Megyei kiemelt belvizes projekt önerő biztosítása - 1
a Megyei kiemelt belvizes projekt önerő biztosítása - 2
a Megyei kiemelt belvizes projekt önerő biztosítása - 3
Mitrovszky-kastély rekonstrukciója - pályázat önerő biztosítása
Mitrovszky-kastély rekonstrukciója – pályázatírás költségének
biztosítása
307/2008. (VI.04.) Mitrovszky-kastély rekonstrukciója – minőség-biztosítás
költségének biztosítása
34/2009. (I.22.)
Gyomaendrődi út melletti kerékpárút pályázat önerő biztosítása
35/2009. (I.22.)
Gyomaendrődi út melletti kerékpárút építése – pályázatírás
költségének biztosítása
110/2009. (III.06.) Zöldpázsiti óvoda felújítása - pályázat önerő biztosítása
185/2009. (IV.23.) Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete Közösségi Ház
tetőfelújításához szükséges anyagok - pályázat önerő biztosítása

Utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési rendelet soron következő módosításakor a
visszavont határozatokkal összefüggő intézkedéseket tegye meg.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 21.) sz. bejelentés megtárgyalását.
21.) sz. bejelentés:

Iskola-óvoda beruházásokhoz tervellenőr megbízása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.

- 58 Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Folyamatban van a Fő téri Általános Iskola
felújítására, illetve az óvodák bővítésére, építésére vonatkozó projekt megvalósítása. A
290/2007. sz. korm. rendelet 9.§-ában meghatározott esetekben a nagy építési beruházásoknál
kötelező alkalmazni független tervellenőrt.. A generál tervellenőri feladat ellátására három
független tervezőtől kért ajánlatot a hivatal, mindhárman békéscsabaiak. A Magyar Építész
Kamaránál be kell jelentkezni és csak a É-1 jogosultsággal rendelkező építésztervezők
végezhetnek ilyen tervellenőri munkát. A Magyar Mérnökkamaránál nyilvántartásba vett
tervezőknek is be kell jelentkezni ha ilyen munkát kívánnak végezni. A három ajánlattételre
felkért cég: Construct Plan Kft., Elektroplan Kft., Tóth és társa Mérnökiroda. A legkedvezőbb
ajánlatot a Construct Plan Kft. tette, a Fő téri Általános Iskola terveinek utólagos
ellenőrzésére generál tervellenőri feladatok ellátására nettó 2.100.000,-Ft+ÁFA összeget. A
Kossuth utca 66. sz. alatti új óvoda építés terveire nettó 950.000,-Ft+Áfa, valamint a Dózsa
Gyögy úti óvoda felújítására és bővítésére vonatkozó tervet nettó 700.000,-Ft+Áfa összegért
ellenőriznék. A VÁTI Kht. 2009. augusztus 17-én hivatalos tájékoztatást küldött arra
vonatkozóan, hogy a tervellenőrzések költsége elszámolható lesz a pályázatokban de csak
abban az esetben ha szerződéskötés után tartalékot tudnak képezni. Ha nem lesz tartalék a
projektben akkor ezt nem tudják finanszírozni. A korm. rendelet értelmében ha a
tervellenőrzéseket az önkormányzat nem rendeli meg és nem végezteti el akkor a
Közigazgatási Hivatalnak jogában áll az építési munkákat leállítani.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság tagjai előtt tudott volt az
ajánlatkérés megtörténte.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az 1.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti az 1.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A szarvasi Fő téri Általános Iskola
infrastruktúrájának fejlesztése” c. DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0015 azonosító számú nyertes
pályázatban szereplő építési beruházás terveinek tervellenőrzésére szerződést köt a
legkedvezőbb ajánlatot tevő Construct Plan Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz.) az
általuk ajánlott nettó 2.100.000,- Ft + áfa 25%, tehát bruttó 2.625.000,- Ft vállalási díj
ellenében. A tervellenőrzés költsége az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a pályázati
tervek soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervellenőrzésre vonatkozó szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 28. 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:

- 59 479/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A szarvasi
Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése” c. DAOP-4.2.1./2F-2f2009-0015 azonosító számú nyertes pályázatban szereplő építési beruházás
terveinek tervellenőrzésére szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Construct
Plan Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz.) az általuk ajánlott nettó
2.100.000,- Ft + áfa 25%, tehát bruttó 2.625.000,- Ft vállalási díj ellenében. A
tervellenőrzés költsége az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a pályázati
tervek soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervellenőrzésre vonatkozó szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. augusztus 28.
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 „Szarvas Város Közoktatási
Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0037
azonosító számú nyertes pályázatban szereplő Kossuth u. 66. sz. alatti óvoda építése - építési
beruházás terveinek tervellenőrzésére szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Construct
Plan Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz.) az általuk ajánlott nettó 950.000,- Ft + áfa
25%, tehát bruttó 1.187.500,- Ft vállalási díj ellenében.
A tervellenőrzés költsége az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a pályázati tervek
soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervellenőrzésre vonatkozó szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 28. 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:
480/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP4.2.1./2F-2f-2009-0037 azonosító számú nyertes pályázatban szereplő Kossuth u.
66. sz. alatti óvoda építése - építési beruházás terveinek tervellenőrzésére
szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Construct Plan Kft.-vel (5600
Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz.) az általuk ajánlott nettó 950.000,- Ft + áfa 25%,
tehát bruttó 1.187.500,- Ft vállalási díj ellenében.
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tervek soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervellenőrzésre vonatkozó szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. augusztus 28.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a 3.) sz. határozati javaslat
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a 3.) sz. határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas Város Közoktatási
Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP-4.2.1./2F-2f-2009-0037
azonosító számú nyertes pályázatban szereplő Dózsa Gy. út 24. sz. alatt lévő óvoda felújítása
és bővítése - építési beruházás terveinek tervellenőrzésére szerződést köt a legkedvezőbb
ajánlatot tevő Construct Plan Kft.-vel (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz.) az általuk ajánlott
nettó 700.000,- Ft + áfa 25%, tehát bruttó 875.000,- Ft vállalási díj ellenében.
A tervellenőrzés költsége az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a pályázati tervek
soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervellenőrzésre vonatkozó szerződés aláírására
és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. augusztus 28. 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:
481/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése” c. DAOP4.2.1./2F-2f-2009-0037 azonosító számú nyertes pályázatban szereplő Dózsa Gy. út
24. sz. alatt lévő óvoda felújítása és bővítése - építési beruházás terveinek
tervellenőrzésére szerződést köt a legkedvezőbb ajánlatot tevő Construct Plan Kft.vel (5600 Békéscsaba, Kazinczy u. 4. sz.) az általuk ajánlott nettó 700.000,- Ft + áfa
25%, tehát bruttó 875.000,- Ft vállalási díj ellenében.
A tervellenőrzés költsége az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a pályázati
tervek soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervellenőrzésre vonatkozó szerződés
aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. augusztus 28.
Babák Mihály polgármester
Felelős:
Dr. Melis János jegyző
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22.) sz. bejelentés:

„Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” c. DAOP2.1.1./E kiírásra benyújtandó pályázathoz tervező megbízása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző: Szeptember 30-ig van lehetőség
pályázatokat benyújtani turisztikai fejlesztésekre. Az önkormányzat az elmúlt évben is
pályázott két turisztikai beruházásra. Az idei évben a képviselő-testület illetve a bizottságok
javaslatára a szarvasi városi strand fejlesztésére kerülne pályázat benyújtásra. A pályázat
benyújtásához tervek elkészítése szükséges ami magában foglalná a fövenystrand
kialakítására vonatkozó vízjogi létesítési terv elkészítését valamint a kiszolgáló épületek
építési engedélyezési terveinek elkészítését. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság döntése
alapján 6 tervező céget kért fel a hivatal ajánlattételre. Az ajánlatok beadási határideje a mai
nap volt, délután 14.00 óra. A felkért tervezők közül egyedül a Körös-Aqua Kft. nem küldött
be ajánlatot, viszont ajánlatot tett a Kövite-Plusz Kft nettó 3.800.000,-Ft, a Struktúra Bau Kft.
nettó 1.500.000,-Ft, Szarvas-Városterv Kft. nettó 1.350.000,-Ft, az Argomex Kft. nettó
850.000,-Ft, valamint a Rácz és Rácz Ráczió Kft. nettó 687.520,-Ft összegben.
Javasolja, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó Rácz és Rácz Ráczió Kft-vel kerüljön
megkötésre a szerződés a tervezési munkák elvégzése érdekében.
Babák Mihály polgármester: A tervezési programot a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
valamint a Turisztikai Bizottság állítja össze.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság meghatározta a tervezőket,
a tervezési programot pedig a Turisztikai Bizottság tárgyalta.
Babák Mihály polgármester: A ponton elemekből mólót kellene építeni. Pallóval lefedve
napozó stéget lehet kialakítani belőle.
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 DAOP-2.1.1. „Versenyképes turisztikai termék és
attrakciófejlesztés” című pályázati kiírás „E”-komponensére benyújtandó pályázatában
szereplő szarvasi szabad strand kialakítására vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére
szerződést köt a Rácz és Rácz Ráczió Kft.-vel (5540 Szarvas, Vasút u. 34. sz.), az általuk
ajánlott bruttó 859.400,- Ft vállalási díj ellenében.
A tervezési munka költsége az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a pályázati tervek
soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződések aláírására és a pályázat
előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére. Határidő: 2009. augusztus 31.
Felelős: Babák Mihály polgármester Dr. Melis János jegyző”
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
482/2009.(VIII.27.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy DAOP2.1.1. „Versenyképes turisztikai termék és attrakciófejlesztés” című pályázati
kiírás „E”-komponensére benyújtandó pályázatában szereplő szarvasi szabad
strand kialakítására vonatkozó tervdokumentációk elkészítésére szerződést köt a
Rácz és Rácz Ráczió Kft.-vel (5540 Szarvas, Vasút u. 34. sz.), az általuk ajánlott
bruttó 859.400,- Ft vállalási díj ellenében.
A tervezési munka költsége az önkormányzat 2009. évi költségvetésében a
pályázati tervek soron szereplő előirányzat terhére biztosítható.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a tervezési szerződések aláírására és a
pályázat előkészítéséhez szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. augusztus 31.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Rejtő József képviselő: A halásztelki majorba vezető úton 5-6 db közel 1 méter átmérőjű
lyuk van. Most még viszonylag kisebb költséggel ki lehet javítani. Félő, hogy a téli
időszakban tovább romlik és csak nagyobb költséggel javítható.
Babák Mihály polgármester: Az utat többségében egy gazdasági társaság használja. Meg
kell keresni, hogy segítsen ebben a kérdésben mivel a társaság nagy gépei közlekednek ott.
Dernovics László képviselő: Újabb kandelábereket törtek ki a gyomaendrődi út melletti
kerékpárúton. Összesen 40 db lámpát törtek ki ami közel 800.000,-Ft kár. Tragédia, hogy
ennyi barbár van. Villáskulccsal leszerelik az alsó részt, vezetékek állnak ki a fűből.
Babák Mihály polgármester: El kell kapni az elkövetőt aki vélhetően a környéken lakik.
Nem tudja pótolni a város ezeket a világító testeket.
Ezüst szőlőben lefűrészelték a kerékpárút melletti pihenő padokat.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülésen megtárgyalásra kerülő előterjesztéseket.
- 1.) sz. előterjesztés: Magántulajdonú ingatlanok felajánlása megvételre
- 2.) sz. előterjesztés: Szarvas, Béke köz 6. szám alatti ingatlan megvásárlása
- 3.) sz. előterjesztés: Szakértői javaslat a Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézmény működésének átláthatóságára, gazdaságosabb és hatékonyabb működésére
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4.) sz. előterjesztés: Szarvas Városért kitüntetés adományozása Montvajszki László
tűzoltó parancsnok részére
5.) sz. előterjesztés: Támogatás nyújtása a HAKI részére eszközbeszerzés céljából
6.) sz. előterjesztés: „Szervezetfejlesztés Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában”
című nyertes pályázat megvalósítása érdekében ajánlattételi elhívás megtárgyalása
7.) sz. előterjesztés: Szlovák tájház felajánlása megvételre
10. sz. bejelentés:A pályázat útján meghirdetett Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú (üzlethelyiség) nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása

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:

Dernovics László sk
képviselő

Írásba foglalva: 2009. szeptember 2.

Kozák Imréné sk
képviselő

