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

JEGYZŐKÖNYV
Készült:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2009. szeptember 24-i
ülésén.

Jelen vannak:

Babák Mihály polgármester
Dr. Bagi László képviselő
Besenczy Zoltán alpolgármester
Dankó Pál képviselő
Dernovics László képviselő
Földesi Zoltán képviselő
Galambos Imre képviselő
Giricz Katalin képviselő
Gombár Györgyné képviselő
Hetényi István képviselő
Hodálik Pál képviselő
Kiszely Mihály alpolgármester
Kozák Imréné képviselő
Lázár Zsolt képviselő
Dr. Molnár Mihály képviselő
Rejtő József képviselő
Dr. Melis János jegyző
Rostás Zsolt Cigány Kisebbségi Önk. képv.
Pákozdi János 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
Petényiné Bencsik Anita beruházási ügyintéző
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző
Cséffai János könyvvizsgáló
Dr. Balla Vilmos közbeszerzési ügyintéző
Tóth Sándor beruházási ügyintéző
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens
Galláné Holp Éva
Brusznyiczki Erika gazdasági vezető
Kepenyes András SZVKKI

Babák Mihály polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 15 képviselő van jelen.
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A jegyzőkönyv hitelesítését Rejtő József és Giricz Katalin képviselők vállalják.
Babák Mihály polgármester: A jegyzőkönyv hitelesítők személyét szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt javasolja megtárgyalni a
két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót valamint a
lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést.
Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket a tájékoztatóval kapcsolatban.
A tájékoztatóval kapcsolatban kérdés, észrevétel, vélemény nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A két testületi ülés közötti fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról szóló tájékoztató elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a két testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról szóló tájékoztatót 15 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadják.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentéssel
kapcsolatban kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a képviselők véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
áttekintette, észrevétele nincs.
A jelentéssel kapcsolatban kérdés, észrevétel nem hangzott el.
Babák Mihály polgármester: A lejárt határidejű döntések végrehajtásáról szóló jelentést
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
500/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű
döntések végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pontok
kiegészítésének ismertetésére.
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egészülnek ki:
Pótanyagban került kiadásra:
10. sz. bejelentés: Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos megállapodások
11. sz. bejelentés: Belterületi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervek
jóváhagyása
12. sz. bejelentés: Belterületi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő
biztosítása
13. sz. bejelentés: A pályázat útján meghirdetett Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
14. sz. bejelentés: Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítésével
kapcsolatos pályázat benyújtása és a pályázatíró megbízása
7. sz. zárt ülés: Liget Hotel Kft. ingatlanszerzési kérelme
8. sz. zárt ülés: Megállapodás Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtóval
Kiosztott anyagban került kiadásra:
15. sz. bejelentés: A Szarvas, Hunyadi u. 2-4. sz. alatti 26 db önkormányzati lakás
nyílászáróinak cseréje,
16. sz. bejelentés: Szakorvosi Rendelő komplex kistérségi rendelővé fejlesztése pályázat EU
Önerő Alap támogatás igényléséhez hiánypótlás
17. sz. bejelentés: A Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületének kérelme a III.
Töltöttkáposzta-főző és Kolbászkészítő Verseny támogatására
9. sz. zárt ülés: „A helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó anyag-, és
eszközbeszerzések” című nyertes pályázat megvalósítása érdekében ajánlattételi felhívás
megtárgyalása
Az Ügyrendi Bizottság javaslatának megfelelően javasolja napirendről levenni a 7.) sz.
napirendet mely a Szarvasi Önkormányzat …/2009.(…) rendelete Szarvas Város címeréről és
zászlajáról.
Javasolja továbbá az ülés folytatásaként zárt ülés megtartását ahol az 5.) sz. előterjesztés
megtárgyalására kerülne sor.
Babák Mihály polgármester: Az írásban kiadott napirendi pontokat az elhangzott
kiegészítéssel, módosítással szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a kiegészített, módosított napirendi
pontokat 15 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Napirendi pontok:
1. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló
3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról - tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
2. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a fenntartásában működő
közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről
Előadó: Dr. Melis János jegyző

-43. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a felsőoktatási hallgatók
ösztöndíjáról szóló többször módosított 52/2000.(XII.14.) rendelet módosításáról –
tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
4. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a környezetvédelemről szóló
többször módosított 38/2000.(XI.16.) rendelet módosításáról – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
5. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.24.) rendelete a Szarvas Város Önkormányzata és
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 7/2007.(III.23.)
rendeletének módosítására – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
6. A Szarvas Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete Szarvas Város Önkormányzata
Polgármesteri hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször
módosított 17/2007.(VI.22.) rendeletének módosítására – tervezet
Előadó: Dr. Melis János jegyző
7. A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete Szarvas Város címeréről és
zászlajáról (Napirendről levéve)
8. Beszámoló jelentés az utak, járdák állapotáról, valamint az első nyolc hónapban végzett
munkákról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
9. Beszámoló a Városi Állattenyésztő és Legelőkísérleti Telep 2009. 1-8. havi
gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
10. Bejelentések
−
Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Informatikai Stratégiája
2009-2014
−
Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága Szervezeti
és Működési Szabályzatának jóváhagyása
−
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi
fordulójához történő csatlakozás
−
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye PedagógiaiMűvelődési Programjának módosítása
−
Fenntartói engedély együttműködési megállapodás megkötésére Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye részére
−
Fenntartói engedély Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye
osztály-, illetve csoportlétszám túllépéséhez
−
Civil Fejlesztő Központ létrehozása Szarvason
−
COOL Airconditional Kft. kérelme mobil jégpálya elhelyezése ügyében a
Kossuth téren
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Szarvas, Vasút utca 78. földszint 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos megállapodások
Belterületi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervek jóváhagyása
Belterületi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő biztosítása
A pályázat útján meghirdetett Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadása
Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának komplex akadálymentesítésével
kapcsolatos pályázat benyújtása és a pályázatíró megbízása
Liget Hotel Kft. ingatlanszerzési kérelme
Megállapodás Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtóval
A Szarvas, Hunyadi u. 2-4. sz. alatti 26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak
cseréje,
Szakorvosi Rendelő komplex kistérségi rendelővé fejlesztése pályázat EU Önerő
Alap támogatás igényléséhez hiánypótlás
A Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületének kérelme a III.
Töltöttkáposzta-főző és Kolbászkészítő Verseny támogatására

Babák Mihály polgármester: Bejelenti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja
munkáját.
Zárt ülés
A képviselő-testület folytatja munkáját, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés döntésének
ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a zárt ülés döntését. 1.) „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pedagógiai Díjat adományoz Závogyán Judit 5540
Szarvas, Malom u. 11/4. szám alatti lakos részére, a pedagógus pályán elért eredményeiért,
illetve példamutató közösségi magatartásáért. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző, Földesi Zoltán a Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke. Határidő:Értelem
szerint”
2.) „Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pedagógiai Díjat
adományoz Holubné Mátraházi Éva, 5540 Szarvas, Szabadság u. 6-10. szám alatti lakos
részére, a pedagógus pályán elért eredményeiért, illetve példamutató közösségi
magatartásáért. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Földesi Zoltán a
Művelődési és Oktatási Bizottság elnöke. Határidő: Értelem szerint”
Ismerteti Holubné Mátraházi Éva szakmai ajánlását. „Holubné Mátraházi Éva diplomáját
1982-ben szerezte a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. 40 évig
dolgozott a pedagógusi pályán, 3 évig óvónőként, 37 éven keresztül gyógypedagógusként.
Szakmai munkáját hivatástudat, elhivatottság jellemezte. Éveken át a sajátos nevelési igényű,
enyhén értelmi fogyatékos gyermekek nevelésével, oktatásával foglalkozott. A gyermekekhez
való viszonyát türelem, nagy szeretet, odafigyelés jellemezte. A szülők is elismerték
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meghatározó jellemvonásokat igyekezett kialakítani tanítványaiban, mint az empátia,
tolerancia, együttműködés. Munkáját rendkívüli következetességgel végezte, amivel
tanítványait a rendszeres munkára, iskolába járásra ösztönözte. Célkitűzése volt a nyolcadik
osztályos tanulók továbbtanulása. Pedagógiai munkáját az Apáczai Kiadó is elismerte,
jutalomban részesítette. Kollégáival jó a munkakapcsolata, szakmai segítségérre,
tapasztalataira mindig számíthatnak.
Babák Mihály polgármester: Átadja az elismerést Holubné Mátraházi Éva részére.
A képviselő-testület tagjai gratulálnak az elismeréshez.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 1.) napirendi pont megtárgyalását.
1.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a 2009. évi
költségvetésről szóló 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melils János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a napirendi pont szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A költségvetési rendelet módosítása ebben az évben a legnagyobb
volumenű rendelet módosítás. A változások 91%-a a beruházásokhoz kapcsolódik. A 8. sz.
melléklet alapján látható, hogy a rendelet módosítás a költségvetés főösszegét 7.022.330 eFtban határozza meg. Az emelkedés összege 1.306.984 eFt. Néhány nagyobb nagyságrendű
bevételi sor: A költségvetési támogatás összességében 89.327 eFt-al növekedett. Ebből a
legjelentősebb az egyes jövedelempótló támogatások emelkedésének 60.195 eFt-os összege,
valamint a központosított előirányzat mely 29.132 eFt. Kiemelendő a felhalmozási és
tőkejellegű bevételek növekedése mely összegét tekintve 1.175.449 eFt. Ebben az összegben
szerepel a Fő téri Általános Iskola fejlesztéséhez kapott 446.939 eFt összegű támogatás, az
óvodák fejlesztéséhez kapott 180.960 eFt összegű támogatás. A legjelentősebb a szakrendelő
fejlesztéséhez nyert 523.497 eFt-os támogatási összeg.
A kiadási előirányzatok az előírások szerint rendezésre kerültek. A fejlesztési kiadások
összesen 1.557.619 eFt-al növekedtek. Most történt meg a támogatott, folyamatban lévő
beruházások bruttósítása. A költségvetési rendelet módosításával már nemcsak az önerőt
tartalmazza a költségvetési rendelet hanem a teljes beruházási költséget is. Működési célú
tartalék is képzésre került 46.004 eFt. Ennek részletezését a rendelet-tervezet 14/b sz.
melléklete tartalmazza. A mellékletből látható, hogy milyen megtakarítások képződtek
ezidáig annak a programnak az eredményeként melynek segítségével igyekszik a hivatal
feltárni a tartalékokat. Ez a rendelet-tervezet sem tartalmaz működési és felhalmozási hitel
felvételt.
Babák Mihály polgármester: Növekedni fog a költségvetés főösszege, hiszen több döntés is
megszületik még az év hátralévő részében amennyiben további fejlesztési forrásokhoz sikerül
hozzájutni. Jó lenne elérni a 9-10 milliárdos költségvetést. Sem működési sem fejlesztési
hiány nincs a város kasszájában, mindenre meg van pontosan a pénz és határidőben ki lehet
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mindent fizetni. Ha valahol nem történik meg a kifizetés ott vagy a szállítóval van baj vagy a
minőséggel, vagy a bürokráciával. A közfoglalkoztatás is közrejátszik a bevételi oldal
emelkedésében. A közfoglalkoztatottak nem segélyt hanem munkabért kapnak ami elérte
augusztusban az 52-53 mFt-ot. A szerződések december 31-ig meghosszabbításra kerülnek. A
törvény lehetőséget ad arra, hogy a szerződések esetében segédmunkás, szakmunkás bér
kerüljön megállapításra ami több mint a minimálbér. A tájékoztató anyagban szerepel a
kamatok és betétek állománya. Kimutatásra került, hogy mennyire eredményes a
megtakarítás. A meglévő forgóeszközök pénzpiaci hozadéka tisztességes. A kötvény
kibocsátás a fejlesztések biztonságát eredményezi. Ennek tőkehozadéka jelentős volt az
elmúlt évben. A félmilliárdos betétállomány egyik része a kamatbevétel a másik részét pedig
azok az ingatlanok képezik amiket állami, egyházi kárpótlásból az önkormányzat megszerzett.
Nem élte fel a város sem a vagyoneladásból sem a kárpótlásból származó bevételeket sem.
Egyetlen forrás került elköltésre a gázközmű vagyon állami kártalanítása. Minden hitelét
pontosan fizeti a város. Jelentős bevételek vannak és van gazdálkodási tartalék is. A rendelet
módosítás veszélye az infláció növekedése, az áremelkedés. Vannak költségek melyek
csökkentek és vannak amelyek növekednek. Deklarálni kell, hogy minden, törvény által
rendelt kifizetést pontosan, időben minden alkalmazottnak kifizetett a város. Semmi plusz
jövedelem kifizetésére nincs lehetőség. A következő negyedévben is várható a költségvetési
rendelet módosítása. Bízik abban, hogy további emelkedéssel lehet számolni. Szigorúan és
racionálisan kell továbbra is gazdálkodni. Minden olyan intézkedést lojálisan kell fogadni ami
az átláthatóság, ellenőrizhetőség érdekében kerül eszközlésre. Kéri mindenki munkálkodjon
azon, hogy az átláthatóság, az ellenőrizhetőség minél magasabb szinten legyen. Törekedni
kell arra, hogy az átláthatóság teljes körű legyen. Az adóalanyok adómorálja az országban
egyedülálló. A város polgárai és cégei nagy többségében határidőben, rendesen fizeti az adót.
Nehezen viselhető az olyan megjegyzés amikor valaki az átutalási megbízásra ráírja, hogy
„költsétek gyógyszerre”. Az adófizetés nem bír szubjektív elemmel. Nincs lehetőség
elengedni, törölni. Az adóhatóság törvénytisztelő, ugyanakkor lojális is. Igyekszik az
adóhatóság segítséget nyújtani akkor is ha valamely adóalanynak nehézségei vannak.
Továbbra sem pancsol a város a pénzben, minden kiadást nagyon meg kell fontolni. Vannak
feszültségek pl. a tűzoltóságnál, a művészeti oktatásnál, a gyermekétkeztetésnél stb. Nemcsak
a fejlesztésekre, a hangulati tényezőkre is oda kell figyelni.
Megköszöni a Szilvanap támogatását.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, az Ügyrendi
Bizottság, a Népjóléti Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, az Ifjúsági
és Sportbizottság, a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
A bizottsági ülésen jelen volt a könyvvizsgáló aki elmondta, hogy a jogszabályi előírásoknak
megfelelően készült el a rendelet módosítás. Az intézmények többlet támogatási igényei
indokoltak voltak. Egyetlen intézménynél, az Általános Művelődési Központnál volt többlet
támogatási igény ami a Kultúra határok nélkül c. rendezvényen való részvétel miatt
keletkezett. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság javasolja a képviselő-testületnek elfogadni a
rendelet módosítást. A bizottság is felhívja a képviselő-testület figyelmét a 14/b. számú
mellékletre ami megmutatja, hogy működési tartalékba kerültek azok az összegek melyek
bizonyos testületi döntések alapján elvonásra kerültek egy-egy intézménytől, akár egy-egy
átszervezés kapcsán megtakarításként jelentkeztek.
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Giricz Katalin képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta a
költségvetési rendelet módosítását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
a rendelet-tervezetet.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatja a rendelettervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és elfogadásra javasolja a költségvetés módosítását.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a rendelettervezetet.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság 7 igen szavazattal elfogadta az
előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság egyhangúlag támogatta a rendelet
módosítást.
Babák Mihály polgármester: Kéri Cséffai János könyvvizsgáló véleményét.
Cséffai János könyvvizsgáló: Minden idők legnagyobb költségvetésével rendelkezik Szarvas
város könyvvizsgálói tevékenysége óta. A költségvetési rendeletet elfogadásra javasolja.
Földesi Zoltán képviselő: Rövid idő múlva már a következő év költségvetéséről tárgyal a
képviselő-testület. Akkor majd sötét felhők gyülekezetét látják a képviselők. Addig amíg nem
ismertek a végső számok addig nem kellene hergelni magát senkinek. Az országban ma divat
kettős fedelű beszédet mondani. Elhangzik, hogy az éhhalál küszöbén van az ország,
miközben milliárdokat ruháznak be különböző településeken. Egy 17.500 lakosú település 7
milliárd forintos költségvetésről beszélhet, mert be tudja építeni azokat a forrásokat amiket
elnyert. A 7 milliárd forint új munkahelyeket nem tud generálni, holott ez a legnagyobb
probléma. A város legnagyobb gondja a foglalkoztatás amit ez a dolog nem tud orvosolni.
Örülni kell annak ami sikeres akkor is ha szocialista, akkor is ha konzervatív kormányzás alatt
történik. A szarvasiak életminősége javul most. 700 millió forintot a közoktatásba
beinvesztálni a mai világban nagy dolog. A gyerekek a lehető legjobb körülmények között
tudnak majd tanulni és esélyt kapnak arra, hogy leendő munkavállalóként boldogok és
sikeresek legyenek. Gratulál mindenkinek akinek köze volt a 700 millió forintos forrás
megszerzéséhez. Megdöbbentő számára a polgármester úr azon mondata, hogy a csekkre azt
írták, „költsétek gyógyszerre”. Mindenkinek rendesen be kell fizetni az adóját. Nyertese a
rendelet módosításnak az egészségügy is. Az egészségügyre és a szociális ellátásra előbbutóbb mindenkinek szüksége lesz. Szarvas város messze van a megye nagy kórházaitól. A 600
mFt-os beruházással térségi ellátást biztosító szakorvosi rendelő kerül kialakításra. Ha ez nem
lenne, akkor lehet, hogy távolabbi kórházban tudnák ellátni a betegeket. Nyertes a lakosság
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hiszen megvalósul a csapadékvíz elvezetés, útépítések. Tiszteli mindenki pártállását, érzelmét.
Örülni kell annak amit kap a város, amiért megharcol, amit elnyer. Nagyon sok település
cserélne Szarvassal Békés megyében. Több nagyobb város nem tud annyit felmutatni mint
Szarvas. Lehet szidni a kormányt, lehet hisztériát kelteni, de a realitás és korrektség kedvéért
meg kell becsülni az értékeket.
Mélységesen fel van háborodva a gyomaendrődi út mellett kitört kandeláberek miatt. A város
képviselő-testülete 100 alkalomból 95 alkalommal egyhangúlag dönt várospolitikai ügyekben.
Vannak néhányan akiknek fontos saját maguk mutogatása, részegen tönkretenni azt amit
mások megcsináltak, nem becsülni azt amit a közösség nagy része elismeréssel fogad.
Egyetért a polgármester úr intézményekkel kapcsolatos megjegyzésével. Nincs egyetlen
fölösleges fillér sem a rendszerben. A következő év még feszesebb lesz. Nem enged a város
semmiből ami törvényesen jár az ellátandóknak. A szakmai realitásokat a képviselőtestületnek is figyelembe kell venni. A jelenlegi költségvetés hosszú évek kemény
munkájának eredménye. Vannak települések akik még hozzá sem fogtak a racionalizáláshoz.
Korrekt, nyugodt számvetésről beszélhet a képviselő-testület a rendelet módosítás kapcsán.
Öröm számára, hogy 1.555 mFt forrást sikerült beapplikálni.
Hodálik Pál megérkezik, Giricz Katalin, Gombár Györgyné képviselők távoznak az
ülésteremből, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Személy szerint pozitív gondolkodású, keresi a lehetőséget a
problémák megoldására. Ha valahol hiba van, akkor az illetékeseket arra kell ösztönözni,
hogy tegyék a dolgukat. Amire futja azt a képviselő-testület megszerzi a városnak. A
kerékpárút, az útépítés is megvalósul majd, de nem tudni mikor. Nincs elfelejtve egyik
beruházás sem, kész tervek vannak. A hivatalban és az intézményekben fegyelem van. Sokan
bírálják a képviselő-testületet a munkahelyek alacsony száma miatt. Világgazdasági
depresszióban nem szabad hiú ábrándokat kergetni. Inkubátorház épül majd, közel 800
adóalany kapott mentességet az iparűzési adófizetés alól. Tudni kell, hogy mik a veszélyek.
Az állami költségvetés ismeretében már számítások készültek. Nem fog a város a falnak
menni attól, ha 75 millió forinttal kevesebb bevétele lesz állami oldalról. Ezt még kibírja a
város. Előre kiszámításra került a hitelek visszafizetése is. A szomszéd települések nincsenek
ilyen biztonságban. Nem futamodott meg a képviselő-testület egyetlen kényelmetlen döntés
elől sem. Van a városban is olyan dolog, ami többeket idegesít. Lehet azt mondani, hogy a
polgármester rasszista. Nem rasszista, csak úgy gondolja hogy a város lakosságát kell
szolgálnia. Az ország 1/3-a minimálbérből él – nincs adófizetés, az ország 1/3-a nyugdíjas
ami nettó pénz, így az ország 1/3-a adózik. A polgármester sem keres többet mint 800-900
euro. Az a baj, hogy aki rokkant vagy hasonló az 100-200 euróból él. Nem a polgármester és
a jegyző keres sokat, hanem a többieké kevés. Sok feszültség van a városban, de alapvetően
béke van. Büszke arra, hogy a képviselő-testület progresszív, jogszerű, törvényes és minden
lehetőségre rávetődik ami feltárulkozik. Törekedni kell arra, hogy a költségvetés növekedjen.
A költségvetési rendelet módosítását 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 24/2009.(IX.25.) rendeletét a 2009. évi költségvetésről
szóló 3/2009.(II.20.) rendelet módosításáról

- 10 -

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) napirendi pont megtárgyalását.
2.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a fenntartásában
működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Gombár Györgyné visszatér, Babák Mihály polgármester, Kozák Imréné képviselő
távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst a
napirendi pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Az önkormányzati rendszer a gazdasági válság
miatt egyre nehezebb helyzetbe került. Ahhoz, hogy a bizonytalan gazdasági helyzetben az
önkormányzatok megfelelően tudják ellátni kötelező illetve vállalt feladataikat, szükség van
szemléletváltásra, hatékony gazdálkodásra. A Vikarius Kft. elkészítette javaslatait mely a
hatékonyabb gazdálkodást segíti elő. A javaslat egyik része, hogy Szarvas Város
Önkormányzata a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának
teljesítéséről rendeletet alkosson. Ezzel átfogó képet kap mind az intézményben folyó
szakmai munkáról mind a pénzügyi és gazdasági tevékenységről. A Művelődési és Oktatási
Bizottság módosító javaslatot fogalmazott meg mely a kiosztott anyagban található.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, valamint a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság nem ismerte a Művelődési és Oktatási
Bizottság módosító indítványát. A rendelet-tervezetet a bizottság egyhangúlag támogatta.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést, a
tervezetnek megfelelően elfogadta.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtekintette azt a
prezentációt amit a közoktatási intézmény készített. Bizonyítottá vált, hogy kár lenne mereven
kezelni az előterjesztést. A bizottság módosító indítványt fogalmazott meg mely a következő:
„A rendelet-tervezet 6.§ /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: A 4.) pontban változás: A
közoktatási intézmény a tanügy irányítás és igazgatási feladatok ellátásához szükséges
tantárgy felosztásról szóló adatszolgáltatást megküldi az önkormányzat részére. Kikerül a 2.)
sz. tábla mivel az intézménynek működő, világos, áttekinthető adatszolgáltató programja van.
Ezt a pontot egyeztetni kell a vikárius Kft-vel. A következő egy hónapban nincs fontosabb
dolog mint a TISZK számára sikeres pályázatot benyújtani. A tét 900 mFt, melyből 6-800
mFt Szarvas városban kerül beruházásra. A város vezetése nem sajnálta sem az időt sem a
fáradtságot annak érdekében, hogy rendeződjön a pályázat háttere. A szakképzés jövőjéről
van szó. Kéri a bizottság módosító javaslatának elfogadását. A bizottság az előterjesztést a
módosító indítványnak megfelelően támogatja.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a módosító indítvány
ismertetésére.

- 11 Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a Művelődési és Oktatási Bizottság által megfogalmazott
módosító javaslatot. „A rendelet-tervezet 6.§ /4/ bekezdése az alábbiak szerint módosul: A
közoktatási intézmény a tanügyirányítás és igazgatási feladatok ellátásához szükséges
tantárgyfelosztásról szóló adatszolgáltatást megküldi az önkormányzat részére.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elhangzott módosító javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a Művelődési és Oktatási Bizottság módosító javaslatát a képviselőtestület tagjai 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe 14 képviselő van jelen.
Jambrik Ramola osztályvezető: A módosító indítvány arról szólt, hogy kimaradt az a fontos
mondat, hogy az önkormányzati formanyomtatványon készüljön az adatszolgáltatás. Az
elfogadott módosító javaslat azt jelenti, hogy az egész adatszolgáltatás nem ér semmit a
költségvetés tervezésekor.
Babák Mihály polgármester: Mindkét kimutatást el kell készíteni és a kettőt ütköztetni kell
egymással. Ha az átláthatóságot jobban szolgálja akkor meg kell tenni. Egy iskola működési
költségénél a bér azon múlik, hogy milyen a tantárgyfelosztás. A városban nem szeretne
meggondolatlanul bért fizetni, bújtatott létszámokat elviselni. Ennek legjobb lebuktató
eszköze a tantárgyfelosztás ellenőrzése. Udvari felügyeletre, maszatolt álláshelyekre nem
lehet órát adni. Ezt nem lehet megengedni, mivel egy munkabér 5-6 millió forintot jelent a
városnak járulékokkal együtt. Ha a rendszerben 10 emberrel több van akkor egyből úszik a
költségvetés. Ha kevesebb a gyermek, kevesebb oktatóra van szükség. A polgármester, a
jegyző, a pénzügyi osztályvezető felelőssége a város stabil működésének biztosítása.
Előfordult, hogy valaki tiltakozott, mert át kellett menni tanítani egy másik iskolába is. Ha
úgy lehet biztosítani a megélhetését, hogy két helyen kell tanítania akkor azt el kell fogadni.
Minden forintért meg kell dolgozni. Nem engedhető meg, hogy valaki létszámokat bújtasson.
Minden egyes bizonylatot ellenőrizni kell a város kifizetései között. Ha a rendszer jobb az
átláthatóság szempontjából akkor be kell vezetni. A jogos kifogásokat tolerálni kell.
Kozák Imréné képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Gombár Györgyné képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság az egyeztetéssel fogadta
el az előterjesztést. Arról van szó, hogy a két táblázatot nehéz egymással összhangba hozni.
Valószínű egy harmadik táblázat lesz a megfelelő.
Babák Mihály polgármester: Van egy szakmai aspektusú óraterv, tantárgyfelosztás. Ezt
pénzügyi szempontból is áttekinthetővé kell tenni. Nem levelezni kell, hanem konkrétan
együttműködni. Mint polgármester joga és kötelessége tudni, hogy minden rendjén van.
Kozák Imréné és Dr. Bagi László képviselő távozik az ülésteremből, 13 képviselő van
jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az elfogadott módosító javaslatnak megfelelő rendelettervezetet szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
A Szarvasi Önkormányzat 25/2009.(IX.25.) rendeletét a fenntartásában működő
közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 3.) napirendi pont megtárgyalását.
3.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a felsőoktatási
hallgatók ösztöndíjáról szóló többször módosított 52/2000.(XII.14.)
rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző:
Besenczy Zoltán alpolgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Az ösztöndíj pályázatról szóló helyi rendelet módosítását
a mellékletet képező általános szerződési feltételek módosítása teszi szükségessé. A központi
kormányzat összhangba hozta a szociális törvénnyel, vagyis az ellátások tekintetében bővült a
kör. Ennek megfelelően javasolja a tervezet a jövedelemhatárok módosítását olyan formában,
hogy igazodva a szociális törvény módosításához beépítésre kerül további százalék határ
181%-tól 200 %-ig. Ezáltal a forrás nem bővül, viszont az ellátottak köre bővülne. Egyre több
a városban a regisztrált munkanélküli. Így méltánylandó körülmény kerül bevezetésre a b.)
pontban. Az ellátott további pontot kapna mely az ösztöndíj összegének növekedését
eredményezi.
Dernovics László és Dr. Bagi László képviselők távoznak az ülésteremből, 11 képviselő
van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság, a Népjóléti
Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és támogatta a
rendelet-tervezetet.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelettervezetet.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
rendelet módosítását.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta a rendelet
módosítását.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Az
szavazásra bocsátja.

előterjesztésben

szereplő

rendelet-tervezetet
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egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
a Szarvasi Önkormányzat 26/2009.(IX.25.) rendeletét a felsőoktatási hallgatók
ösztöndíjáról szóló többször módosított 52/2000.(XII.14.) rendelet módosításáról.

Besenczy Zoltán alpolgármester: Javasolja a 4.) napirendi pont megtárgyalását.
4.) napirendi pont: A
Szarvasi
Önkormányzat
…/2009.(IX.25.)
rendelete
a
környezetvédelemről szóló többször módosított 38/2000.(XI.16.)
rendelet módosításáról – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintézőt a napirendi
pont szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Simon Ágnes környezetvédelmi ügyintéző: A környezetvédelemről szóló rendelet
módosítását elsősorban az Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK irányelvének való
megfelelés indokolja. A KOMÉP Kft. megfogalmazását a rendeletből ki kell venni. A
módosító rendelet-tervezet 7.§ (2) bekezdése értelmében a KOMÉP Kft. szövegrészek helyett
a gazdálkodó szervezet szövegrész épül be. A gazdálkodó szervezet meghatározása, a
fogalom kibontása az alapfogalmak helyére került beépítésre a 3.§-ban. A rendelet 11.§ /1/
bekezdés módosításának indoka: Jelenleg úgy szól a rendelet, hogy a játszótéri eszközök
időkorlátozás nélkül használhatók. A közterület használatról szóló rendelet kimondja, hogy
22.00 órától 08.00 óráig tilos a játszótéri eszközök használata ezért az „időkorlátozás nélkül”
szövegrész kiemelése szükséges a bekezdésből. A 17.§ /5/ bekezdésének változtatása azért
szükséges, mert jelenleg úgy értelmezhető, hogy közterületen mindenki égethet avart illetve
kerti hulladékot. A rendelet kimondja, hogy csak az önkormányzat által megbízott gazdálkodó
szervezet végezheti ezt. A rendeletből több rendelkezést ki kellett venni, miután az állattartási
rendelet, a közterület használatáról szóló rendelet illetve a hulladékgazdálkodásról szóló
törvénnyel párhuzamos rendelkezéseket tartalmaz. A dupla szabályozás érdekében ezeket
hatályon kívül kell helyezni.
Dernovics László képviselő visszatér az ülésterembe, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság, a
Turisztikai Bizottság, az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és egyhangúlag egyetértett a módosításokkal. Az 5.§ /1/ bekezdése tartalmazza a szabálysértés
vétségét is.
Babák Mihály polgármester: A rendelet kötelezi a hivatalt, hogy járjon el a törvény
szigorával a szabálysértők ellen. Nem lehet kibújni a bírságok alól mert végrehajtást kér a
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végrehajtását. Nem állatmenhely kerül létrehozásra hanem istálló.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
rendelet-tervezetet.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint elfogadásra
javasolja.
Rejtő József képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
a Szarvasi Önkormányzat 27/2009.(IX.25.) rendeletét a környezetvédelemről
szóló többször módosított 38/2000.(XI.16.) rendelet módosításáról.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt mutassa be a hivatal új
dolgozóját Horváthné dr. Kepenyes Editet.
Dr. Melis János jegyző: Horváthné dr. Kepenyes Edit ez év szeptember 15. óta
jogtanácsosként áll a hivatal alkalmazásában határozott időtartamra foglalkoztatott
köztisztviselőként. Dr. Szigeti Judit helyébe lépett. Egyrészt a vagyongazdálkodás, másrészt
az intézményfelügyelet terén lát el feladatokat. A polgármester és a jegyző munkáját
segítendő különböző peres ügyek tartoznak majd feladatkörébe. Jogi szakvizsgával
rendelkezik. Korábban a Tessedik Főiskola főtitkára volt.
Babák Mihály polgármester: Javasolja az 5.) napirendi pont megtárgyalását.
5.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete a Szarvas Város
Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló többször módosított 7/2007.(III.23.) rendeletének módosítására –
tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Dr. Bagi László képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
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technikai változtatás átvezetése indokolja. Emellett a zárt ülés illetve a titkos szavazás
szabályai is pontosításra kerültek.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta a rendelet módosítást. A
kiosztott anyagban szereplő módosított rendelet-tervezetet elfogadásra javasolja.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag elfogadta a
rendelet-tervezetet.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az Ügyrendi Bizottság
módosító javaslatának ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: A 4.§ szerint: „A testület üléseire az előterjesztések megküldésével
egyidejűleg tanácskozási joggal meg kell hívni az intézmények vezetőit a Dél-alföldi
Regionális Közigazgatási Hivatal vezetőjét.” Ezt a kitételt az Ügyrendi Bizottság
szükségtelennek tartotta. A rendelet-tervezet 5.§-ában a titkos szavazás tekintetében is
módosítást javasolt a bizottság mely szerint a lebonyolításban közreműködő bizottság mindig
az adott testületi ülésen megválasztott bizottság.
Babák Mihály polgármester: Az Ügyrendi Bizottság módosító indítványát szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai az Ügyrendi Bizottság módosító
indítványát 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Az elfogadott módosító indítványnak megfelelő rendelettervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
a Szarvasi Önkormányzat 28/2009.(IX.25.) rendeletét a Szarvas Város
Önkormányzata és Szervei szervezeti és Működési szabályzatáról szóló többször
módosított 7/2007.(III.23.) rendeletének módosítására.

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) napirendi pont megtárgyalását.
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6.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(IX.25.) rendelete Szarvas Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többször módosított 17/2007.(VI.22.) rendeletének
módosítására – tervezet –
Előadó: Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Hegedűs Norbert jogi előadót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Hegedűs Norbert jogi előadó: Konkrét jogszabály írja elő a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Az Államháztartási törvény végrehajtási
rendeletének 13/A §-a meghatározza, hogy minek kell szerepelnie egy költségvetési szerv
Szervezeti és Működési Szabályzatában. Ennek megfelelően a kötelező tartalmi elemek
átvezetésre kerültek. A legfontosabb a szakfeladat-rend szerinti szakfeladat számok és
megnevezések szerepeltetése. A Közterület felügyeletről szóló törvény is változott 2009.
szeptember 1-jével. A törvény módosító rendelkezése úgy szól, hogy a képviselő-testületnek
rendelkeznie kell arról, hogy a közterület felügyelő az önkormányzat tulajdonában vagy
használatában álló ingatlanokat közbiztonsági szempontból ellenőrzi illetve védi. Ez
beépítésre került a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatába.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság, a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Mezőgazdasági és
Környezetvédelmi Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta, előterjesztés szerint
elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság egyhangúlag támogatta a
rendelet-tervezetet.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és elfogadásra
javasolta a rendelet-tervezetet.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta
és támogatta a rendelet-tervezetet. Kéri, hogy a képviselők valamennyi Szervezeti és
Működési Szabályzat egységes szerkezetét kapják meg.
Babák Mihály polgármester: Szarvas Város honlapján valamennyi önkormányzati rendelet
megtalálható. Amennyiben kérik a képviselők, nyomtatott formában is megkaphatják.
Az előterjesztésben szereplő rendelet-tervezetet szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag, eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja
a Szarvasi Önkormányzat 29/2009.(IX.25.) rendeletét a Szarvas Város
Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló többször módosított 17/2007.(VI.22.) rendelet módosítására.
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7.) napirendi pont: A Szarvasi Önkormányzat …/2009.(…) rendelete Szarvas Város
címeréről és zászlajáról - Napirendről levéve Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 8.) napirendi pont megtárgyalását.
8.) napirendi pont: Beszámoló jelentés az utak, járdák állapotáról, valamint az első nyolc
hónapban végzett munkákról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A külterületi és belterületi utak összesen 477 km-t
tesznek ki, ebből 85 km burkolt út, kiépítetlen 391 km a városban. Gyűjtőút 28 km van a
városban, ebből 26 km burkolt út, 2 km kiépítetlen. Komoly feladat a KOMÉP Kft. számára a
mintegy 477 km közút, 18,5 km kerékpárút és 100 km járda karbantartása. Kiemelendő a téli
síkosság elleni védelem ami a korábbi évek beszámolóiban nem szerepelt. Az erre fordított
összeg a köztisztasági kiadások között szerepel. A feladat sokrétű, az ehhez biztosított összeg
meghatározott. Az időjáráshoz, a költségvetéshez igazodva tisztességesen végzik a munkát.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság, a Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Turisztikai
Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hosszan tárgyalta a
napirendi pontot. Ez a téma mindenkit érint, a képviselők elmondták véleményüket,
észrevételeiket. Az ügyvezető igazgató részletesen kifejtette a végzett munkát. A bizottság
elfogadta és elfogadásra javasolja a beszámolót.
Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta a beszámolót. Az
ügyvezető igazgató tájékoztatta a bizottság tagjait az év hátralévő részében esedékes
munkákról. A tervezett költségbe a munka elvégzése belefér. A bizottság a beszámolót
egyhangúlag elfogadta. A lakosság részéről visszajelzés érkezett mely szerint megfelelő
minőségben készültek el a javítások.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. Csak azt lehet követelni amire a képviselő-testület pénzügyi fedezetet biztosított.
Év elején készült egy terv ami az elemzés alapját képezte. Bizottsági ülésen elhangzott, hogy
az elmúlt napokban végzett kátyúzás színvonala jobb mint a korábbi években. A bizottság a
beszámolót elfogadásra javasolja.
Babák Mihály polgármester: A vezetés személy szerint felel a minőségért. Nincs szállítói
felelősség mert azt a KOMÉP Kft. érvényesíti mint vevő. Tudni kell, hogy kinek mi a dolga.
Gyorsabban, precízebben kell dolgozni, a hibákra rá kell vetődni. Meg kell követelni minden
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garanciális, szavatossági dolgot. Ha a város a KOMÉP Kft-re bízza a szavatosság
végrehajtását akkor azt vagy adják vissza vagy hajtsák végre.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta és elfogadta a beszámolót. A
turisztikailag frekventált helyeken az utak javítása megtörtént. A lakosság pozitívan értékelte
a végzett munkát.
Földesi Zoltán képviselő: A Jókai u. 48/1 szám alatti lakos panasszal élt. A lakosság örül
annak, hogy befedésre kerülnek az árkok mivel az idősek nem tudták az árkokat kezelni.
Hihetetlen károkat okoz ha nem jó minőségben kerülnek a dolgok helyreállításra. A
panaszosnak az a gondja, hogy a korábbi gázvezetés és a mostani csapadékvíz elvezetés
kapcsán a fala alá folyik a csapadékvíz. A kivitelezőtől meg kell követelni, hogy ne okozzon
kárt a lakosoknak. Nincs annál idegesítőbb mint amikor valaki örülne valaminek de
bosszúságot kap helyette. A KOMÉP Kft. komoly munkát végez a városban. Megköszöni
munkájukat.
Babák Mihály polgármester: Kéri nézzenek utána a problémának. A Vajda P. utcából
telefonáltak, hogy javítsa ki a város. Megkérdezték, hogy a polgármester jár arra? A
képviselő-testület felújításra tervezi az utca teljes burkolatát, ezért a KOMÉP Kft-nek
megtiltotta, hogy aszfaltozza a Vajda Péter utcát. Tudomásul kell venni, hogy van ahol lehet
járni csak lassabban. A tengelytörő gödrök foltozása nincs megtiltva, de fölösleges
nagyarányú javítást végezni. Fölöslegesen nem szabad pénzt költeni arra amit egy félév múlva
vagy valamikor teljes egészében felújít a város. Van olyan utca ahol még nincs burkolt út.
Vannak türelmetlen emberek, de lehetetlen dolgot a képviselők sem tudnak felvállalni.
Hetényi István képviselő: Földesi Zoltán képviselőt tájékoztatja, hogy a csapadékvíz
elvezetés beruházást minden héten bejárják. A lakossági panaszokat személyesen veszik fel.
A jelzett ingatlan lakójától nem érkezett panasz.
Dr. Bagi László képviselő: A fahídon miért nem lehet kerékpárral közlekedni?
Babák Mihály polgármester: Hatóságilag közlekedésre alkalmatlan és életveszélyes a fahíd.
Ezzel nem kíván szembeszállni. Új fahidat kell építeni mert szétrothadt. A képviselő-testület
döntött az új híd építéséről. A fahíddal kapcsolatban jogi procedúra van folyamatban.
Dr. Melis János jegyző: Több per is volt folyamatban, jelenleg egyetlen érvényes per sincs.
Elmúlt év áprilisában a Közúti Igazgatóság szakértője úgy ítélte meg, hogy nem közlekedhető
a fahíd. A KOMÉP Kft-t levélben értesítette arról, hogy a fahidat le kell zárni a kerékpáros és
gyalogos forgalom elől mert nem biztonságos az azon való közlekedés. Érdekérvényesítés van
folyamatban.
Babák Mihály polgármester: Kár érte a várost, hiszen a híd csak tízen valahány éves. A
beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és tudomásul
veszi a Szarvasi KOMÉP Kft. beszámolóját az utak, járdák állapotáról.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Pákozdi János ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Szünetet rendel el.
Szünet
A képviselő-testület folytatja munkáját. Földesi Zoltán, Lázár Zsolt és Dr. Molnár
Mihály képviselők nem térnek vissza az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) napirendi pont megtárgyalását.
9.) napirendi pont: Beszámoló a Városi Állattenyésztő és Legelőkísérleti Telep 2009. 1-8.
havi gazdálkodásáról
Előadó: Pákozdi János ügyvezető igazgató
Babák Mihály polgármester: Felkéri Pákozdi János ügyvezető igazgatót a napirendi pont
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: A 2009. év nem a növénytermesztés éve volt, ami
rányomta bélyegét a telep gazdálkodására is. Még nem sikerült minden megtermelt terméket
értékesíteni. Elmondható, hogy 2009-ben veszteséget tudott produkálni az állattenyésztő és
legelőkísérleti telep. Sem a termés mennyisége sem az árak nem voltak igazán jók ebben az
évben. Mintegy 800 eFt veszteség prognosztizálható. A jó gazda gondosságával végzik
munkájukat.
Babák Mihály polgármester: A bevételek nem láthatók pontosan. Félkarúan elég nehéz
elfogadni. A személyi költség túl magas. El kell gondolkodni azon, hogyan lehetne kiváltani.
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Ez egyetlen ember bére aki nemcsak itt dolgozik.
Babák Mihály polgármester: Meg van hirdetve a készleten lévő nyersanyag? A földalapú
támogatás igényelve lett?
Pákozdi János ügyvezető igazgató: Igen. Sajnos nem tudnak igénybe venni földalapú
támogatást mivel nem a Kft. a terület használója a tulajdoni lap szerint hanem a HAKI.
Földesi Zoltán képviselő visszatér az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Rendezni kell a jogi státuszát.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Természetes személyként nincs jogalap a földbérleti díjat
kérni. Földhasználóként lehetne jogalap is a támogatás megigénylésére. A HAKI nem kérte
ezt.
Babák Mihály polgármester: Sürgősen meg kell kezdeni az igénylést. Két héten belül
tájékoztatást kér a dolog állásáról. A bérköltségeket csökkenteni kell.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság, a
Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság valamint a Turisztikai Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elfogadta és elfogadásra
javasolja a beszámolót. Bizottsági ülésen is kezdeményezték a támogatás megigénylését.
Kozák Imréné képviselő:A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a
tevékenység az idei évben várhatóan veszteséges lesz. A veszteséget a KOMÉP Kft. az
eredményből finanszírozni tudja. Ez nem a kötelezően ellátandó feladatok terhére történik.
Galambos Imre képviselő: A Mezőgazdasági és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta a
beszámolót. A 800 eFt ráfizetésnek elsősorban három oka van. Legbefolyásosabb tényező az
időjárás. Amikor aszályos idő van és kevés terem akkor normál körülmények között
magasabb az ár. Ezzel szemben most senki nem veszi meg a megtermelt javakat. Csak
csepegtetni lehet az árut. Csoda lenne ha eredményes lenne a gazdálkodás. A megtermelt
termék a „nyakukon” maradt. A földalapú támogatás erre a területre 1,5 millió forint lenne.
Ha ezt be lehetett volna kasszírozni akkor mást mutatna az egyenleg. Az időjárás, a támogatás
és a gazdaságpolitika együtt térdre kényszerítette a gazdálkodást. A jövő évi vetésszerkezet
lényegesen javul. Kerülik a tavasszal vetendő növényeket, mert ha nem esik tavasszal
megfelelő mennyiségű eső akkor nem lehet eredményesen gazdálkodni. A bizottság elfogadta
a beszámolót és elfogadásra javasolja.
Dr. Molnár Mihály képviselő visszatér az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra
javasolja. Országos szinten csökkent az állat létszám ami szintén közrejátszik a veszteségben.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Ha nem lenne növénytermesztési árbevétel akkor is
veszteséges lenne a telep. Sajátos helyzet, hogy a növénytermesztés árbevétele a költségeket
sem tudta fedezni. A telep átvétele óta javultak a körülmények. A földalapú támogatás
igénylése jogi oldalról kifogásolható de meg kell próbálni. Jövőre vélhetően már nem negatív
mérleg kerül bemutatásra. A 800 eFt veszteség növénytermesztési oldala 300 eFt körüli. 500
eFt akkor is kellene ha csak az állagmegóvásra és a rendbetételre kellene költeni.
Babák Mihály polgármester: A beszámoló elfogadását szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
tudomásul veszi a Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft-nek a városi
állattenyésztő és legelőkísérleti telep 2009. január 1- 2009. augusztus 30-ig terjedő
időszakra vonatkozó gazdálkodásáról készült beszámolóját.
Határidő:
Értelem szerint
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Pákozdi János ügyvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a bejelentések megtárgyalását.
1.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Polgármesteri Hivatala Informatikai
Stratégiája 2009-2014.
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Lukácsné Pellérdi Erzsébet informatikust az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Lukácsné Pellérdi Erzsébet informatikus: Annak érdekében, hogy az önkormányzat
továbbra is eredményesen tudjon szerepelni a pályázatokon, szükséges volt az informatikai
stratégia megalkotása. A 2009-2014. időszakban az a fő cél, hogy az e-önkormányzat az
önkormányzati elektronikus rendszerek, azok fejlesztése valamint a szükséges eszközök,
szoftver állomány fejlesztése, az oktatás biztosítva legyen.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a
Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta az
informatikai stratégiát. Kiemelendő, hogy az informatikusok saját maguknak is adtak
feladatokat. Egy hosszú távú stratégiáról van szó. A pénzügyi részletezés szerint a következő
évben kerülne sor egy nagyobb beruházásra, átalakításra. Remélhetőleg lesz olyan pályázat
amiből meg lehet valósítani. A bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja az informatikai
stratégiát.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elsősorban az előterjesztés
pénzügyi részével foglalkozott. A 91. oldalon szereplő táblázatból látható, hogy a 2010. évre
prognosztizálva van egy nagyobb beruházási költség amit a 2010. évi költségvetési koncepció
készítésénél figyelembe kell venni. Pályázati forrásból kell megvalósítani aminek
költségvonzata minden évben megtalálható a költségvetésben.
Babák Mihály polgármester: A rendszert hamarosan le kell selejtezni. Új programokkal, új
rendszerrel kell eleget tenni az elvárásoknak. A kormány már megkezdte a digitális
közigazgatás létrehozását. A KET-ben szereplő elvárások nem oldhatók meg saját keretből,
egyéb forrás is szükséges.
A felelősök sorát javasolja kiegészíteni Jambrik Ramola pénzügyi osztályvezetővel.
A kiegészített határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

- 22 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
505/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a
2009-2014. évekre szóló középtávú Informatikai Stratégiáját.
A projektekhez, beszerzésekhez az adott év költségvetési rendeletében a
képviselő-testület hozzárendeli a szükséges pénzügyi forrásokat. Sajáterő
kiváltásaként igénybe kell venni külső (pályázati) forrásokat is.
Határidő:
2014. december 31., illetve évente november 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Lukácsné Pellérdi Erzsébet informatikus
Jambrik Ramola osztályvezető
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 2.) sz. bejelentés megtárgyalását.
2.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
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 Államháztartásról szóló törvény végrehajtási rendelete
megkívánta a Tűzoltóság esetében is a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását. A
polgármesteri hivatalhoz hasonlóan a vonatkozó jogszabály szerint került sor a Szervezeti és
Működési Szabályzat módosítására. Azok a kötelező tartalmi elemek kerültek feltüntetésre
amiket az államháztartási rendelet megkövetel. Legfontosabb módosítás a tevékenységi körök
szakfeladat száma és megnevezésének feltüntetése. A szabályzat igen régen került
módosításra, így egyéb módosításokra is sor került.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság előterjesztés szerint javasolja
elfogadásra.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elfogadásra javasolja a
Szervezeti és Működési Szabályzatot.
Bíró Zoltán tűzoltó alezredes: A szabályzat igen régen készült. A változások valamint a
törvény által előírtak beépítésre kerültek.

- 23 Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
506/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával jóváhagyja
Szarvas Város Önkormányzatának Hivatásos Tűzoltóparancsnoksága 104/2009.
számú egységes szerkezetbe foglalt – az előterjesztés mellékletét képező –
Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
2009. szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 3.) sz. bejelentés megtárgyalását.
3.) sz. bejelentés:

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010.
évi fordulójához történő csatlakozás
Előterjesztő: dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A korábban elfogadott rendelet módosítással
összhangban készült az előterjesztés mely elsősorban a pénzügyi feltételeket tartalmazza.
2000-től minden évben a tényadatok alapján kerül feltüntetésre az igénylők száma és a
pénzügyi forrás. Számítások szerint 3.000.000,-Ft-ról kell a képviselő-testületnek dönteni ami
a 2010. évi költségvetést érinti.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Népjóléti Bizottság, a Művelődési és Oktatási
Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Népjóléti Bizottság és a Művelődési és Oktatási Bizottság
egyhangúlag támogatta mindkét határozati javaslatot.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság támogatta az előterjesztést.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja
az előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.

- 24 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
507/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános
Szerződései Feltételeit megismerte, azt elfogadja és annak 1. sz. melléklete
szerinti Nyilatkozat alapján visszavonhatatlan döntést hoz a csatlakozásról.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázattal kapcsolatos Általános Szerződési
Feltételek 1. sz. melléklete szerinti „Csatlakozási nyilatkozat” aláírására.
Egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatások pénzügyi fedezetét –
3.000.000,-Ft-ot – a 2010. évi költségvetésében biztosítja, a szociális és
gyermekvédelmi támogatások keretében.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Nyilatkozatok megküldése: 2009. szeptember 30-ig, illetve
folyamatos
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 15 képviselő van jelen – 15 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
508/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas
Város
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
felhatalmazza
szakbizottságát, a Népjóléti Bizottságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójának Általános Szerződési
Feltételei, valamint a Szarvasi Önkormányzat a felsőoktatási hallgatók
ösztöndíjáról szóló többször módosított 52/2000.(XII.14.) rendeletében foglaltak
szerint a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Lázár Zsolt a Népjóléti Bizottság elnöke
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
Értelem szerint
Dankó Pál és Gombár Györgyné képviselők távoznak az ülésteremből, 13 képviselő van
jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 4.) sz. bejelentés megtárgyalását.
4.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye PedagógiaiMűvelődési Programjának módosítása
Előadó: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A Közoktatásról szóló törvény 102.§-ának /2/
bekezdése alapján a közoktatási feladatokat ellátó intézmények pedagógiai programját a
fenntartó hagyja jóvá. Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye főigazgató
asszonya azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy az átszervezés óta eltelt
tapasztalatoknak illetve jogszabályi változásoknak megfelelően fogadja el a pedagógiai és
művelődési program módosításait. Az előterjesztés mellékletét képezik a módosítások.
Babák Mihály polgármester: Nehezményezi, hogy az intézmény vezetője nincs jelen. A
közoktatási program nagyon fontos kérdés. A szakma mindenféle lehetőségeket betervez,
utána pedig lehet csodálkozni amikor fizetni kell.
Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: Többletköltséget nem igényel, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság ülésén is megtárgyalásra került.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Egyetért a polgármester véleményével ami a főigazgató távollétére vonatkozik. A képviselőtestület a Művelődési és Oktatási Bizottság szakmai érveit támogatta a korábbi döntés során.
A dolog összefésülésre vár, a képviselő-testület a legjobb konstrukciót kívánja kihozni. Ez
kötelező lesz az intézményre nézve. Költségvetés készítés előtt áll az önkormányzat amihez
hiteles, valós számokkal kell dolgozni. Az intézmény pedagógiai programjának módosításával
egyhangúlag egyetértett a bizottság, korrekt, összegző anyagnak tartotta. Az intézmény egyre
inkább az elvárásoknak megfelelő szervezeti és törvényességi keretek között működik.
Babák Mihály polgármester: A szakmai bizottság az anyagot áttárgyalta. A város
pedagógiai és közművelődési programja nagyon fontos. Előremutatónak, progresszívnek,
korszerűnek, törvényesnek kell lennie. A legfontosabb szempont, hogy a gyermekeket
szolgálja. A pedagógiai programok átalakulás előtt állnak. Nem biztos, hogy előnyös
változások várhatók. Reméli, hogy csak a szerencsés és előre mutató kautélák kerülnek
kialakításra amiket szakmai és pénzügyi oldalról is be lehet tartani.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező –
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye Pedagógiai – Művelődési
Programjának módosítását.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentumban foglaltak folyamatos végrehajtásáról
gondoskodjon.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző, Kohut Andrásné főigazgató
Határidő: Értelem szerint”
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.

- 26 Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
509/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és
jóváhagyja – az előterjesztés mellékletét képező – Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye Pedagógiai – Művelődési Programjának
módosítását.
Utasítja az intézmény vezetőjét, hogy a dokumentumban foglaltak folyamatos
végrehajtásáról gondoskodjon.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Dr. Melis János jegyző: Javasolja, hogy az 5.), 6.) sz. bejelentések a főigazgató asszony
megérkezését követően kerüljenek megtárgyalásra.
A javaslatot a képviselő-testület tagjai egyhangúlag elfogadják.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 7.) sz. bejelentés megtárgyalását.
7.) sz. bejelentés:

Civil Fejlesztő Központ létrehozása Szarvason
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A szarvasi civil szervezetek nevében a Körös-szögi Civil Fórum
Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordult a képviselő-testülethez, hogy a Damjanich úti óvoda
rövidesen kiürülő épületében létesíthessen civil fejlesztő központot az Új Magyarország
Vidékfejlesztési Program IV. tengely Leader programjának pályázati forrásaiból. Az új óvoda
kivitelezésének ütemezése és a Damjanich úti óvoda kiürítése összeegyeztethető a Leader
pályázat megjelenésével illetve elbírálásával. Amennyiben a képviselő-testület egyetért a
Damjanich úti óvoda civil célú felhasználásával, a kiírást követően javasolja a pályázat
benyújtását.
Babák Mihály polgármester: A civilek számára szeretne a város egy ingatlant biztosítani.
Jövő év szeptemberében a Damjanich úti óvoda kiürül. A felújításra pályázatból lehetne pénzt
szerezni.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság
véleményét.
Dr. Molnár Mihály képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.

- 27 Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság egyhangúlag támogatta az
előterjesztést. A tájékoztatás szerint 100% támogatottságot élvező programra lehet pályázni.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Rejtő József képviselő: Korábban szó volt arról, hogy Középhalmon kialakításra kerülne egy
közösségi ház. Ez nem illeszthető a pályázatba?
Babák Mihály polgármester: Meg kell nézni a pontos kiírást. A gázcsere telep
megvásárlásra került, némi lakossági felajánlás is rendelkezésre áll.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Építésre nincs lehetőség.
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 dönt arról, hogy a Damjanich úti óvoda új épületbe történő átköltözése
után a Damjanich utcai épületet (hrsz.: Szarvasi belterületi 4379.) Civil Fejlesztő Központ
létrehozására biztosítja.
Dönt arról, hogy az UMVP IV. tengely Leader pályázati kiírásának megjelenését követően
pályázatot nyújt be a Civil Fejlesztő Központ kialakítására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: A pályázati kiírás
megjelenését követően azonnal.”
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:
510/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt arról, hogy a
Damjanich úti óvoda új épületbe történő átköltözése után a Damjanich utcai
épületet (hrsz.: Szarvasi belterületi 4379.) Civil Fejlesztő Központ létrehozására
biztosítja.
Dönt arról, hogy az UMVP IV. tengely Leader pályázati kiírásának megjelenését
követően pályázatot nyújt be a Civil Fejlesztő Központ kialakítására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázati kiírás megjelenését követően azonnal
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
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8.) sz. bejelentés:

COOL Airconditional Kft. kérelme mobil jégpálya elhelyezése ügyében
a Kossuth téren
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A szarvasi székhelyű COOL Airconditional Kft. pályázatot
kíván benyújtani mobil jégpálya telepítésére. Erre lehetőség van a DAOP program keretén
belül. A pályázó terveit az előterjesztés mellékletét képező kérelem részletesen tartalmazza,
melyhez a Kossuth téri sportpályák 2/3-ának rendelkezésre bocsátását kéri 5 évre szólóan évi
7 hónapos üzemeltetéssel. A pályázat benyújtásához szükséges a képviselő-testület határozata
mely szerint a mobil jégpálya létrehozásával, üzemeltetésével egyetért. A pályázat elnyerése
esetén a szükséges területet rendelkezésre kell bocsátani. Annak használatára vonatkozóan a
nyertes pályázóval megállapodást kell kötni a képviselő-testületnek. A pályázat benyújtásának
határideje szeptember 30.
Babák Mihály polgármester: Kéri az Ifjúsági és Sportbizottság, a Turisztikai Bizottság
valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az előterjesztést.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság örömmel fogadta az előterjesztést. Reméli
a pályázat nyertes lesz és megvalósul az elképzelés.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a határozati javaslat
ismertetésére.
Lázár Zsolt képviselő visszatér az ülésterembe, 13 képviselő van jelen.
Dr. Melis János jegyző: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város Önkormányzatának
Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy Szarvason a Kossuth téri sportpálya 2/3-ad részén
mobil – jégpálya létesüljön. Egyidejűleg kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a DAOP
– 2009-2.1.1. B.D.E.F. „Versenyképes turisztikai termék és attrakció fejlesztés” c. pályázatán
a COOL Airconditional Kft. (képviseli: Medgyesi Tamás ügyvezető) erre a célra támogatást
nyer a vállalkozóval a területhasználatra 5 évre és évi 7 hónapra vonatkozóan szerződést köt.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző. Határidő: A testületi határozat
kiadására: 2009. szeptember 25. A szerződés megkötésére: a DAOP pályázat vállalkozó általi
elnyerését követően
Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
511/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy
Szarvason a Kossuth téri sportpálya 2/3-ad részén mobil – jégpálya létesüljön.
Egyidejűleg kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a DAOP – 2009-2.1.1.
B.D.E.F. „Versenyképes turisztikai termék és attrakció fejlesztés” c. pályázatán a
COOL Airconditional Kft. (képviseli: Medgyesi Tamás ügyvezető) erre a célra
támogatást nyer, a vállalkozóval a területhasználatra 5 évre és évi 7 hónapra
vonatkozóan szerződést köt.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A testületi határozat kiadására: 2009. szeptember 25.
A szerződés megkötésére: a DAOP pályázat vállalkozó általi
elnyerését követően
Kozák Imréné képviselő távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 9.) sz. bejelentés megtárgyalását.
9.) sz. bejelentés:

Szarvas, Vasút utca 78. földszint 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú
bérlakás értékesítésére vonatkozó pályázati kiírás jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Vasút u. 78. földszint 5. sz. alatti ingatlanra korábban a
testület pályázatot írt ki értékesítésre. Pályázat nem érkezett, de konkrét érdeklődő volt. Így
javasolja az ingatlan értékesítésére vonatkozó pályázati felhívás újbóli megjelentetését. A
beadási határidőt 2009. október 30. napjában javasolja meghatározni.
Babák Mihály polgármester: A bruttó ár aktuális még?
Tóth Sándor vagyongazda: Igen, megfelelő.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság valamint az Ügyrendi Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta
az előterjesztést.

- 30 Rejtő József képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra
bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
512/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az
önkormányzat tulajdonát képező szarvasi belterületi 2343/A/5. hrsz-ú,
természetben Szarvas, Vasút u. 78. földszint 5. szám alatti ingatlan nyilvános
pályázat útján kerüljön értékesítésre, bruttó 500.000,-Ft, azaz bruttó ötszázezer
forint kikiáltási áron.
A Képviselő-testület egyben megbízza a polgármestert és a jegyzőt az
előterjesztés mellékletét képező pályázati felhívás közzétételével.
Amennyiben a pályázati kiírásban megjelölt határidőig nem érkezik ajánlat,
akkor a Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a pályázat további két
alkalommal történő ismételt megjelentetésére. Ebben az esetben a pályázat
beadási határidejét a lejáratot követő hónap utolsó munkanapjának 10.00
órájában kell meghatározni, a kiírás további részleteinek változtatása nélkül.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Határidő:
A pályázat megjelentetésére: 2009. szeptember 25.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 10.) sz. bejelentés megtárgyalását.
10.) sz. bejelentés:

Közcélú foglalkoztatással kapcsolatos megállapodások
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Réthy Vilmosné osztályvezetőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: A Szociális törvény rendelkezései között lehetőség van
arra, hogy nemcsak önkormányzati hanem jogszabályban foglalt állami feladatokra is lehet
biztosítani közcélú foglalkoztatást. Ennek feltétele, hogy az önkormányzat és az adott állami
szerv megállapodásban rögzítse a feltételeket. Az utóbbi napokban jelentkezett a Szent István
Egyetem két főiskolai kara és a Földhivatal, hogy igényt tartanának közcélú foglalkoztatásra.
Az előterjesztés mellékletét képező szerződés szükséges a foglalkoztatáshoz. Az
önkormányzat elsősorban önkormányzati feladatok közcélú foglalkoztatással történő
megvalósítására törekszik, de ha a teljes foglalkoztatás része lenne az állami szervek által

- 31 történő foglalkoztatás akkor javasolható a szerződés elfogadása azzal, hogy elsődleges az
önkormányzati feladat.
Babák Mihály polgármester: Nem a KOMÉP Kft. kötne szerződést hanem az intézmény?
Dr. Réthy Vilmosné osztályvezető: Igen.
Babák Mihály polgármester: Az nem jó, nem lesz átlátható a rendszer. Kikerülnek a
látókörből. Megállapodást lehet kötni, de az állami cégek csak foglalkoztatók lennének. Így
bármikor visszahívhatók a közcélú foglalkoztatottak amikor a városnak szüksége van rá. Most
is vannak intézmények ahol jelentős létszámban dolgoznak közmunkások, de nem biztos,
hogy pl. a szociális intézménynél téli hónapokban ennyi emberre szükség van. A KOMÉP
Kft. a munkáltatójuk a szociális intézmény pedig a foglalkoztató.
Kéri az Ügyrendi Bizottság valamint a Népjóléti Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Lázár Zsolt képviselő: A Népjóléti Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja az
előterjesztést.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
513/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 1. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Békés Megyei Földhivatal között megkötendő
háromoldalú megállapodást megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza Babák Mihály polgármestert, valamint Szarvas Város Jegyzőjét a
jóváhagyott megállapodás aláírására.
Utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a megállapodás aláírását követően
haladéktalanul intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából
történő megküldése iránt.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
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Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 2. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Szent István Egyetem Víz- és
Környezetgazdálkodási Kara között megkötendő háromoldalú megállapodást
megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza Babák Mihály polgármestert, valamint Szarvas Város Jegyzőjét a
jóváhagyott megállapodás aláírására.
Utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a megállapodás aláírását követően
haladéktalanul intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából
történő megküldése iránt.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 3.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
515/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztés 3. számú
mellékletét képező, Szarvas Város Önkormányzata, a Szarvasi KOMÉP
Városgazdálkodási Kft., valamint a Szent István Egyetem Pedagógiai Kara
között megkötendő háromoldalú megállapodást megismerte, azt jóváhagyja.
Felhatalmazza Babák Mihály polgármestert, valamint Szarvas Város Jegyzőjét a
jóváhagyott megállapodás aláírására.
Utasítja Szarvas Város Jegyzőjét, hogy a megállapodás aláírását követően
haladéktalanul intézkedjen a megállapodás másik két fél részére, aláírás céljából
történő megküldése iránt.
Határidő:
2009. szeptember 30.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: A főigazgató asszony megérkezett, így javasolja az 5.) sz.
bejelentés megtárgyalását.
5.) sz. bejelentés:

Fenntartói engedély együttműködési megállapodás megkötésére
Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye részére
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Tímea intézményfelügyeleti referenst az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Tímea intézményfelügyeleti referens: A kereskedő szakképesítés feladatainak
ellátására a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény 19.§ /1/ bekezdésének
megfelelően együttműködési megállapodást szeretne kötni Szarvas Város Közoktatási és
Közgyűjteményi Intézménye a TESCO Globál Áruház Zrt-vel. A megállapodást a felek 2009.
október 1. – 2010. augusztus 31. közötti időszakra kötnék meg. Az együttműködési
megállapodás mellékletét képezi azon tanulók névsora akik ezen a helyen végeznék el a
szakmai gyakorlatot, a tanulók beosztása illetve a köztes gyakorlat képzési programja.
Kohut Andrásné főigazgató: A kereskedő képzésnél nincs az intézménynek saját gyakorlati
helye. A Tesco felajánlotta, hogy a diákok ott lehetnek gyakorlaton. Szarvason eddig nem volt
olyan nagy üzletlánc ahol a faipari, ruhaipari, élelmiszeripari termékeken keresztül minden
résszel megismerkedhetnek. A Tesco felajánlotta az együttműködési megállapodás
megkötését, így a gyakorlat folyamatosan biztosítható.
Giricz Katalin és Hodálik Pál képviselő távozik az ülésteremből, 11 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Profitálnak a gyerekek belőle?
Kohut Andrásné főigazgató: Igen, mivel eddig nem tudott az iskola csak élelmiszer
üzletekben gyakorlati helyet biztosítani. A bútorral, ruházattal nem nagyon találkoztak.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság valamint az Ügyrendi
Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és előterjesztés
szerint támogatta a határozati javaslatot.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi 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 elfogadja – az előterjesztés mellékletét képező – együttműködési
megállapodásban foglaltakat.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős: Babák Mihály polgármester, Kohut Andrásné Főigazgató Asszony Határidő:Értelem
szerint”
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Babák Mihály polgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
516/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja – az
előterjesztés mellékletét képező – együttműködési megállapodásban foglaltakat.
Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné Főigazgató Asszony
Határidő:
Értelem szerint

Babák Mihály polgármester: Javasolja a 6.) sz. bejelentés megtárgyalását.
6.) sz. bejelentés:

Fenntartói engedély Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi
Intézménye osztály-, illetve csoportlétszám túllépéséhez
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 1993. évi LXXIX.
törvény 3. sz. melléklete alapján a fenntartó engedélyezheti az óvodai csoport illetve osztály
esetében a létszám 20%-al való túllépését. Az előterjesztés mellékletét képezi a főigazgató
asszony által elkészített indokolás mely tartalmazza az intézménybe járó gyermekek, tanulók
tényleges illetve számított létszámát. Kéri a fenntartót, hogy engedélyezze a létszám
törvényben megengedett 20%-al történő túllépését.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Művelődési és Oktatási Bizottság véleményét.
Földesi Zoltán képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta és egyhangúlag
támogatta az 1-2.) sz. határozati javaslatokat.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
517/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye fenntartója, fenntartói hatáskörénél
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fogva dönt arról, hogy a 2009/2010-es nevelési évben indított két óvodai csoport
esetében a maximális gyermeklétszámot 5 fővel engedélyezi túllépni.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 képviselő van jelen – 10 igen szavazattal, 1
tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
518/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint Szarvas Város
Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye fenntartója, fenntartói hatáskörénél
fogva dönt arról, hogy a 2009/2010-es tanévben indított 1. osztály esetében a
maximális osztálylétszámot 5 fővel engedélyezi túllépni.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Kohut Andrásné főigazgató
Határidő:
Értelem szerint
Giricz Katalin, Hodálik Pál, Kozák Imréné képviselők visszatérnek az ülésterembe, 14
képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 11.) sz. bejelentés megtárgyalását.
11.) sz. bejelentés:

Belterületi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges tervek
jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor beruházási ügyintézőt az előterjesztés
szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor beruházási ügyintéző: A belterületi közutak fejlesztése című pályázati kiírásra
benyújtandó utcák tervei elkészültek. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság 2009. július
27-i és szeptember 21-i ülésén a tervek tartalmát megismerte. A tervek rövid tartalma:
Vasút utca (Állomás u. – Zalka M. u. között) kerülne felújításra mintegy 2098 méter
hosszban. Ívkorrekciók lennének végrehajtva. A jellemző útszélesség 7 méter lesz. A jelenlegi
parkolók felújításra kerülnének. A parkolók felújítása mellett a vállalkozói parkoló igények is
figyelembe vételre kerültek.
Hunyadi utca (Szabadság u. – Arany J. u. között) kerülne felújításra. Az első szakasza a
Szabadság u. – Kossuth utca között, ahol 28 parkoló kerülne kialakításra. Engedélyes tervvel
már rendelkezik. A Kossuth u. – Arany J. u. közötti szakasz került most megtervezésre. A
Kossuth
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u. – Vasút u. közötti szakasz 6 méter szélességben, a Vasút u. – Arany J. u. közötti szakasz 4
méter szélességben kerülne kiépítésre.
Martos Flóra u. (Szabadság u. – Vasút u. között) 275 méter szélességben kerülne felújításra 6
méter szélességben. A Szabadság u. felőli végén 10 parkoló is felújításra kerülne.
Bolza sétány (Ó-templom – Vasút u. között) kerülne felújításra, illetve az Ó-templom mögötti
rész új építés lenne. Az első szakasza térburkolattal kerülne kiépítésre. A Vasút u. mögötti
rész pedig szélesítésre kerülne és aszfalt burkolatot kapna. A Killián Gy. utca (Vasút u. –
Deák F. u. között) kerülne felújításra. A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság kérésére az
északi oldalon nem, de a déli oldalon 38 parkoló kerülne kialakításra. Az út szélessége 4
méter maradna.
Babák Mihály polgármester: A Hunyadi utcából egy állampolgár kifakadt, hogy meglopták
a gyermekét – micsoda város ez. További megjegyzése, hogy a szomszédban trágyát tárolnak
és büdös van – igazán intézkedhetne a város. A Hunyadi utca állapotát borzasztónak ítélte,
ahol van egy kis utacska. Nem azért fog a város utat építeni a Hunyadi utcában mert
kifogásolták, hanem azért mert tudott, hogy rossz minőségű, de eddig nem volt rá lehetőség.
Nem hiszi, hogy a képviselőnek, polgármesternek kell feljelentést tenni ha valakinek
meglopják a gyermekét. Elsősorban a rendőrségen, ügyészségen kell feljelentést tenni.
Vállalni kell ha valami nem tetszik és feljelentést kell tenni. Ne várja senki, hogy a
polgármester kirohan és leteremti a szomszédot.
Kéri a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság a terveket több körben
megtárgyalta. A program maximum 300 millió forintos. A tervek második körös bírálatára az
érintett képviselők is meghívást kaptak. A tervezők részt vettek a bizottsági ülésen és a
képviselők javaslatait átvezették. Az igényeket a jelenlegi tervek elégítik ki legjobban. A
bizottság elfogadta és elfogadásra javasolja.
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:
519/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Délalföldi Operatív program – 2009-3.3.1/B „Önkormányzati tulajdonú belterületi
közutak fejlesztése” című pályázat benyújtásához készített, Vasút utca, Hunyadi
János utca Martos Flóra utca, Bolza sétány, Killián György utca engedélyes
terveit megismerte, azt elfogadja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. szeptember 25.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
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Babák Mihály polgármester: Javasolja a 12.) sz. bejelentés megtárgyalását.

12.) sz. bejelentés:

Belterületi közutak fejlesztése című pályázathoz szükséges önerő
biztosítása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Az előterjesztés kapcsolódik a 11.) sz. bejelentéshez. A
beruházás tervezett költsége 333 millió forint. A szükséges önerő 10 % azaz 33.333.333,-Ft.
Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság
véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság megtárgyalta és támogatta a
határozati javaslatot.
Babák Mihály polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot. „Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program –
2009-3.1.1./B. „Önkormányzati tulajdonú belterületi közutak fejlesztése” c. pályázat
összköltségének, legfeljebb 333.333.333,-Ft-nak a 90%-át, azaz legfeljebb 300.000.000,-Ft-ot
a Dél-Alföldi Operatív Program vissza nem térítendő támogatási keretéből igényli meg.
A pályázat megvalósításához szükséges 33.333.333,-Ft önerőt, - mely a teljes bekerülési
költség 10%-a – Szarvas Város Önkormányzata adott évi költségvetéseiben a felhalmozási
tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadásához szükséges nyilatkozatok,
megállapodások aláírására.
Határidő: 2009. szeptember 25. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző”
Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
520/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DélAlföldi Operatív Program – 2009-3.1.1./B. „Önkormányzati tulajdonú belterületi
közutak fejlesztése” c. pályázat összköltségének, legfeljebb 333.333.333,-Ft-nak a
90%-át, azaz legfeljebb 300.000.000,-Ft-ot a Dél-Alföldi Operatív Program vissza
nem térítendő támogatási keretéből igényli meg.
A pályázat megvalósításához szükséges 33.333.333,-Ft önerőt, - mely a teljes
bekerülési költség 10%-a – Szarvas Város Önkormányzata adott évi
költségvetéseiben a felhalmozási tartalék terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a pályázat beadásához szükséges
nyilatkozatok, megállapodások aláírására.

- 38 Határidő:
Felelős:

2009. szeptember 25.
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző

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

13.) sz. bejelentés:

A pályázat útján meghirdetett Szarvas, Szabadság u. 32. szám alatti
önkormányzati tulajdonú nem lakás céljára szolgáló helyiség
bérbeadása
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Tóth Sándor vagyongazdát az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Tóth Sándor vagyongazda: A Szabadság u. 32. sz. alatti üzlethelyiség nyilvános pályázat
útján meghirdetésre került bérbeadás céljából. 2009. szeptember 11-ig lehetett a pályázatokat
benyújtani. Egy pályázat érkezett, a pályázó a Népújság Kft., aki ügyfélszolgálati irodát kíván
létesíteni. Pályázati ajánlatában mindent elfogadott, így a Gazdasági és Közbeszerzési
Bizottság elfogadásra javasolja a testületnek a bérbeadást.
Babák Mihály polgármester távozik az ülésteremből, 13 képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi és Ellenőrző
Bizottság valamint a Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság véleményét.
Dernovics László képviselő: Az Ügyrendi Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság felbontotta az ajánlatot,
megtárgyalta és elfogadásra javasolja.
Kiszely Mihály alpolgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
521/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerve az
önkormányzat tulajdonában lévő Szarvas, Szabadság u. 32. sz. alatti
üzlethelyiségre kiírt és benyújtott pályázatot úgy dönt, hogy a Népújság Kft.
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(cégjegyzékszám: Cg 04-09-001117., képviseli: Dr. Tóth Miklós) pályázatát
nyertesnek minősíti.
A helyiség bérleti díja: 10.000,-Ft/m2/év +ÁFA, mely nem tartalmazza a közüzemi
és egyéb szolgáltatások díját.
A többször módosított 1/2004.(I.23.) sz. lakások és helyiségek bérletéről szóló
helyi rendelet 40.§ (7) a.) pontja alapján megbízza a Szarvasi Gyógy-Termál Kft.
ügyvezetőjét a bérleti szerződés elkészítésével és egyben felhatalmazza a
polgármestert és a jegyzőt a szerződés aláírására.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Dr. Demeter László Szarvasi Gyógy-Termál Kft. ügyvezetője
Határidő:
2009. szeptember 30.
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 14.) sz. bejelentés megtárgyalását.
14.) sz. bejelentés:

Szarvas
Város
Polgármesteri
Hivatalának
komplex
akadálymentesítésével kapcsolatos pályázat benyújtása és a pályázatíró
megbízása
Előadó: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: A Képviselő-testület korábbi határozatával döntött
arról, hogy a Dél-Alföldi Operatív Program 2009-4.3.1. program keretében a Polgármesteri
Hivatal akadálymentesítésére pályázatot nyújt be. Mivel a pályázati összegek nem voltak
ismertek csak a terveket lehetett jóváhagyni. A pályázathoz a hivatal komplex
akadálymentesítésének összköltsége a maximálisan pályázható összeg figyelembevételével
bruttó 33.332.350,-Ft bekerülési összeggel lett meghatározva. A pályázat támogatottsága
90%-os, melynek megnyerése esetén bruttó 29.999.118,-Ft a pályázat vissza nem térítendő
támogatási keretéből igényelhető. A pályázat megvalósításához szükséges az önkormányzat
részéről az önerő mely a bekerülési költség 10%-a, mely bruttó 3.333.235,-Ft. A pályázat
megírását a korábban kötött pályázatírási keret-megállapodás részeként az Advocata Kft.
ingyen vállalta a mellékelt megbízási szerződés alapján, egyszeri pályázatírási díj nélkül. A
pályázat nyertessége esetén az elnyert támogatás 3% + ÁFA összeget kérik kiegészítő
szakértői díjként mely jelen esetben a 29.999.118,-Ft támogatási összeg figyelembevételével
nettó 899.974,-Ft +ÁFA mely bruttó 1.124.968,-Ft.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és támogatta az
előterjesztést.
Dernovics László képviselő: Mit tartalmaz az akadálymentesítés?

- 40 Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Komplex akadálymentesítésről van szó. A lift teljes
felújításra kerülne, felmenne az 5. szintig. Minden szinten kialakításra kerülne egy
akadálymentes iroda ahol ügyfeleket lehet fogadni. A földszinten és a harmadik emeleten
kerülne kialakításra mozgássérült WC. Informatikai és jelzőrendszerek, jelölősávok
kerülnének kialakításra. A porta mögötti rész átalakításra kerülne a vizesblokkal együtt.
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 a 351/2009. (VI.18.) határozata alapján pályázatot
nyújt be a DAOP-2009-4.3.1 pályázati kiírásra „Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának
akadálymentesítése az esélyegyenlőség biztosításának érdekében” címmel.
A pályázat a teljes bekerülési költségének, bruttó 33.332.353,- Ft-nak, a 10%- át azaz, bruttó
3.333.235,- Ft önerőt, Szarvas Város Önkormányzata adott évi költségvetéseiben biztosítja.
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 – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
522/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 351/2009. (VI.18.)
határozata alapján pályázatot nyújt be a DAOP-2009-4.3.1 pályázati kiírásra
„Szarvas Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése az esélyegyenlőség
biztosításának érdekében” címmel.
A pályázat a teljes bekerülési költségének, bruttó 33.332.353,- Ft-nak, a 10%- át
azaz, bruttó 3.333.235,- Ft önerőt, Szarvas Város Önkormányzata adott évi
költségvetéseiben biztosítja.
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: 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 Polgármesteri
Hivatalának akadálymentesítése az esélyegyenlőség biztosításának érdekében” címmel
benyújtott pályázat elkészítésére vonatkozó, Advocata Kft.-vel (8420 Zirc, Rómer Flóris u.
54. sz.) kötendő megbízási szerződés tartalmát megismerte és elfogadja. A pályázatírást
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egyszeri pályázatírási díj nélkül végzi pályázatíró, és nyertes pályázat esetén a bruttó
1.124.968,- Ft kiegészítő szakértői díj kifizetéséhez szükséges saját forrást az önkormányzat
adott évi költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
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 – 13 képviselő van jelen – 13 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
523/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Szarvas
Város Polgármesteri Hivatalának akadálymentesítése az esélyegyenlőség
biztosításának érdekében” címmel benyújtott pályázat elkészítésére vonatkozó,
Advocata Kft.-vel (8420 Zirc, Rómer Flóris u. 54. sz.) kötendő megbízási szerződés
tartalmát megismerte és elfogadja. A pályázatírást egyszeri pályázatírási díj nélkül
végzi pályázatíró, és nyertes pályázat esetén a bruttó 1.124.968,- Ft kiegészítő
szakértői díj kifizetéséhez szükséges saját forrást az önkormányzat adott évi
költségvetésében biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a megbízási szerződés aláírására.
Határidő:
döntést követően azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: Javasolja a 15.) sz. bejelentés megtárgyalását.
15.) sz. bejelentés:

Szarvas, Hunyadi u. 2-4. szám alatti 26 db önkormányzati lakás
nyílászáróinak cseréje
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Kiszely Mihály alpolgármester: Felkéri Hegedűs Tibor beruházási ügyintézőt az
előterjesztés szóbeli kiegészítőjének ismertetésére.
Hegedűs Tibor beruházási ügyintéző: Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Szarvas, Hunydi u. 2-4. sz. alatti 16 db önkormányzati lakás nyílászáróinak
cseréjével kapcsolatban lefolytatott ajánlatkérési eljárást eredményesnek minősítette a
475/2009. sz. határozatában és a fa szerkezetű nyílászárók mellett döntve sorrendet állított fel
a 476/2009. sz. határozatával. A legkedvezőbb ajánlattevővel való szerződéskötés mellett
döntött. Az időközben megváltozott körülmények miatt (lakók sürgetése, a gyártási és
beépítési határidő 2009. november 15-re való módosítása, továbbá az idei munkaleterheltség
miatt a legkedvezőbb ajánlattevő a szerződéskötéstől visszalépett. A további versenyben lévő
négy ajánlattevővel valamint két új, időközben jelentkező ajánlattevő bevonásával és a
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ajánlatadói kör. A módosított határidő és feltételek (előleg és részszámla fizetése nélkül)
figyelembevételével újabb, kiegészített és pontosított ajánlattételre kérték fel a
vállalkozásokat 2009. szeptember 10. 13.00 óra beaadási határidővel. A következő
vállalkozások adtak ajánlatot:
Tolnai Pál és Társai Bt Szarvas, Harruckern János Gimnázium, Szakközépiskola,
Készségfejlesztő Speciális Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégiuma, Kohut Bútor Kft., Lukács Zsolt
egyéni vállalkozó, Jankovics Attila egyéni vállalkozó, BBB-Glas Kft., Ritok Kft.
A beadási határidőre a hét ajánlattevőből öt adott be újabb ajánlatot, egy vállalkozás a
munkaleterheltségre valamint a határidő rövidségére való hivatkozással nem adott be újabb
ajánlatot. Egy másik vállalkozás telefonon jelezte, hogy a korábbi ajánlatát tartja érvényben a
módosított feltételek elfogadásával. A második fordulóban legjobb ajánlattevő a többszöri
egyeztetés és megbeszélés után az előleg és a részszámlázás lehetőségének hiánya miatt
visszalépett. Egy utólag jelentkező ajánlattevő árajánlata pedig a teljeskörűség hiánya miatt
nem volt értékelhető, mivel adott határidőig azt nem tudta kiegészíteni. Fentiek alapján a 7
ajánlatból négy ajánlatot lehetett értékelni. Az értékelhető ajánlatok közül a legalacsonyabb
összegű ellenszolgáltatás alapján sorrendben a következők:
1.)Jankovics Attila egyéni vállalkozó – ajánlott vállalási ár: nettó 12.309.412,-Ft + 25% ÁFA
= bruttó 15.386.785,-Ft.. 2.) BBB-Glas Kft., 3.) Kohut Bútor Kft., 4.) Harruckern János
Gimnázium és Szakiskola.
Fentiek alapján a legalacsonyabb ár szempontjának figyelembevételével a nyertes pályázó:
Jankovics Attila egyéni vállalkozó. Ajánlott vállalási ár: nettó: 12.309.412,-Ft+25% ÁFA =
bruttó 15.386.785,-Ft.
Javasolja a képviselő-testületnek a legalacsonyabb összegű ajánlattevővel a szerződés
megkötését.
Babák Mihály polgármester visszatér az ülésterembe, Rejtő József képviselő távozik, 13
képviselő van jelen.
Kiszely Mihály alpolgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta az előterjesztést,
a határozati javaslatokkal egyetért.
Dernovics László képviselő: Önkormányzati lakásban laknak. Sürgethetik ezt a munkát a
lakók?
Babák Mihály polgármester: A panelprogram nem jött be, a pénz meg van. Önkormányzati
ingatlanokról van szó, 24 lakás. Lakásbevételből a lakásokra költ a város. Bosszantó, hogy
eddig elhúzódott az ügy. A korábbi döntés nem volt komplex. Nem lát kivetnivalót abban,
hogy önkormányzati lakásokban kerül sor nyílászárók cseréjére. Célszerű és ésszerű a
beruházás.
Besenczy Zoltán alpolgármester távozik az ülésteremből, 12 képviselő van jelen.
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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, Hunyadi u. 2-4. szám
alatti 26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréje” tárgyában hozott
475/2009.(VII.27.)számú, és a 476/2009.(VII.27.) határozatát visszavonja.
Határidő: azonnal. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János jegyző.”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
524/2009.(IX.24.) 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 hozott 475/2009.(VII.27.)számú, és a 476/2009.(VII.27.) határozatát
visszavonja.
Határidő:
Azonnal.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
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, Hunyadi u.2-4. szám alatti
26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréje” tárgyában lefolytatott ajánlatkérési eljárást
eredményesnek minősíti. Az érvényes ajánlatok alapján sorrendet állít fel, mely a következő:
1. Jankovics Attila egyéni vállalkozó (5553. Kondoros Őr u. 31. sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 12.309.412,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 15.386.785,- Ft.
2. BBB-GLAS Kft. (5400. Mezőtúr Rákóczi u.10. sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 13.764.080,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 17.205.100,- Ft.
3. 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.
4. Harruckern János Gimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola,
Alapfokú Művészoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
és Kollégiuma (5700 Gyula, Szent István u.38. sz.)
Ajánlott vállalási ár: nettó: 15.863.200,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 19.829.000,- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2009. szeptember. 25. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis János
jegyző”
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Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
525/2009.(IX.24.) 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 sorrendet állít fel, mely a következő:
5. Jankovics Attila egyéni vállalkozó (5553. Kondoros Őr u. 31. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 12.309.412,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 15.386.785,- Ft.
6. BBB-GLAS Kft. (5400. Mezőtúr Rákóczi u.10. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 13.764.080,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 17.205.100,- Ft.
7. 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.
8. Harruckern János Gimnázium, Szakközépiskola, Készségfejlesztő Speciális
Szakiskola, Alapfokú Művészoktatási Intézmény, Egységes Gyógypedagógiai
Módszertani Intézmény és Kollégiuma (5700 Gyula, Szent István u.38. sz.)
Ajánlott vállalási ár:nettó: 15.863.200,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 19.829.000,- Ft.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. szeptember. 25.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Kiszely Mihály alpolgármester: 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, Hunyadi u. 2-4. szám
alatti 26 db önkormányzati lakás nyílászáróinak cseréje” tárgyában a legkedvezőbb ajánlatot
adó Jankovics Attila egyéni vállalkozóval (5553. Kondoros Őr u. 31. sz.), az általa
megajánlott nettó: 12.309.412,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 15.386.785,- 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. 25. Felelős: Babák Mihály polgármester, Dr. Melis
János jegyző”
Kiszely Mihály alpolgármester: Az elhangzott határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 12 képviselő van jelen – 12 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:

- 45 526/2009.(IX.24.) 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 a legkedvezőbb ajánlatot adó Jankovics Attila egyéni
vállalkozóval (5553. Kondoros Őr u.31. sz.), az általa megajánlott nettó:
12.309.412,- Ft, + 25% ÁFA= bruttó 15.386.785,- 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. 25.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Besenczy Zoltán alpolgármester, Rejtő József, Gombár Györgyné képviselők
visszatérnek az ülésterembe, 15 képviselő van jelen.
Babák Mihály polgármester: Megérti Dernovics László képviselő felháborodását. A
lakbérbevételt nem élelemre és tiszteletdíjra fordítja a város hanem akkumulálja. Kéri, hogy a
lakók pontosan fizessék a lakbért. A képviselő-testület méltányolta a lakhatási problémát.
Ablakcserére több mint 15 mFt-ot költ a város. Javasolja a 16.) sz. bejelentés megtárgyalását.
16.) sz. bejelentés:

Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex
kistérségi Szakrendelővé fejlesztése pályázat EU Önerő Alap támogatás
igényléséhez hiánypótlás
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 szakorvosi rendelő komplex fejlesztési
pályázatához az önkormányzat 90%-os vissza nem térítendő támogatást nyert az Európai
Uniótól. A támogatás több mint 523 mFt. Ahhoz, hogy a pályázatot az önkormányzat
megvalósíthassa, az önkormányzati költségvetésből 10% mértékű, összegszerűségében
58.166.300,-Ft-os önerőt kellett biztosítani. Az önerőhöz lehetőség van az Önkormányzati
Minisztériumnál 50% igénylésére EU Önerő Alap keretéből. A Magyar Államkincstárhoz
benyújtásra került a kérelem ami 29.083.150,-Ft-ról szól. A Magyar Államkincstár
megvizsgálta a kérelmet és a becsatolt képviselő-testületi határozat pontosítását kéri. Az
Európai Uniós támogatási szerződésnek megfelelően a beruházási összköltséget meg kellett
bontani 2009., 2010., 2011. évekre. Összegszerűségében nem változott. Az 1.) sz. határozati
javaslat a 494/2009. sz. képviselő-testületi határozat visszavonásáról, a 2.) sz. a pontosított
határozatot tartalmazza.
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 1.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
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egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
527/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 494/2009.
(IX.15.) számú határozatát visszavonja, mely „A Szarvas Város Önkormányzata
Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi Szakrendelővé fejlesztése” c. nyertes
Európai Uniós pályázathoz EU Önerő Alap támogatás kérelem benyújtásáról szól.
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
azonnal
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Az előterjesztésben szereplő 2.) sz. határozati javaslatot
szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 14 képviselő van jelen – 14 igen szavazattal,
egyhangúlag az alábbi határozatot hozza:
528/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „A Szarvas
Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi Szakrendelővé
fejlesztése” c. nyertes Európai Uniós pályázatának (DAOP-4.1.1./B-2008-0006)
megvalósításához az Önkormányzati Minisztérium EU Önerő Alapjából származó
támogatás elnyerése érdekében támogatási kérelmet nyújt be.
Pályázó megnevezése:
Szarvas Város Önkormányzata
Önerő biztosításáról szóló KT határozat száma: 571/2007 (XII.20.)
Tervezett fejlesztés pontos megnevezése:
„A Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex
kistérségi Szakrendelővé fejlesztése”
Tervezett fejlesztés összköltsége:
581.663.000,- Ft
Tervezett fejlesztés pénzügyi ütemezése:
2009-2010-2011
Tervezett fejlesztés pénzügyi forrásainak összetétele és azok éves ütemezése:
(Európai Uniós pályázat 1. sz. melléklete – Projekt elszámolható költségei
szerint)
2009
2010
2011
Összesen
EU támogatás (90%): 35.322.750,- Ft 478.272.600,- Ft 9.901.350,- Ft
523.496.700,- .Ft
önkormányzati saját
3.924.750,- Ft
53.141.400,- Ft
1.100.150,- Ft
58.166.300,- Ft
forrás (10%):
Beruházási
39.247.500,- Ft 531.414.000,- Ft 11.001.500,- Ft 581.663.000,- Ft
összköltség (100%)
ÖM-től igényelt saját
1.962.375,- Ft
26.570.700,- Ft
550.075,- Ft
29.083.150,- Ft
forrás kiegészítés
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Források biztosításának vállalt módja:
önkormányzat adott évi költségvetésének terhére, saját forrásból
Felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az EU Önerő Alap támogatási kérelem
benyújtására és a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. október 1.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Babák Mihály polgármester: Javasolja a 17.) sz. bejelentés megtárgyalását.
17.) sz. bejelentés:

A Szarvasi Gazdák Hagyományőrző Egyesületének kérelme a III.
Töltöttkáposzta-főző és Kolbászkészítő Verseny támogatására
Előterjesztő: Dr. Melis János jegyző

Babák Mihály polgármester: Felkéri Dr. Melis János jegyzőt az előterjesztés szóbeli
kiegészítőjének ismertetésére.
Dr. Melis János jegyző: Az előterjesztést a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta. A
bizottsági módosító indítványnak megfelelően került a képviselő-testület elé megtárgyalásra.
2009. október 17-én harmadik alkalommal rendezi meg az egyesület a versenyt. A
rendezvény tervezett költségvetése mellékletként kiadásra került. Az egyesület az
önkormányzat hathatós részbeni támogatását kérte azzal, hogy a többi forrást mecénási
támogatásokból illetve a Megyei Önkormányzat támogatásából kívánja fedezni. A Pénzügyi
és Ellenőrző Bizottság azt javasolta, hogy a serlegek 200 eFt-os költségét számla ellenében
vállalja át a képviselő-testület.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság valamint a Turisztikai
Bizottság véleményét.
Kozák Imréné képviselő: A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság azt a döntést hozta, hogy a
verseny költségeihez az önkormányzat a kupák, serlegek megvásárlásával járuljon hozzá a
költségvetés alapján.
Babák Mihály polgármester: Ez mintegy 200 eFt-os költség lesz. Számla alapján kifizetésre
kerül.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést. A bizottság
arra a megállapításra jutott, hogy a rendezvény egyre inkább kinövi magát. A későbbiek során
számolni kell önkormányzati szinten is a rendezvénnyel. A nagyobb rendezvények sorába
lépve az önkormányzatnak hathatósabban kell majd támogatni.
Babák Mihály polgármester: Kéri a Szarvas és Vidéke főszerkesztőjét, hogy készítsen
szavazólapot a rendezvény fontosságára vonatkozóan. Amennyiben a lakosság fontosnak
tartja úgy a következő évben ismét támogatja a város.
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot szavazásra bocsátja.
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tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza:
529/2009.(IX.24.) sz. képviselő-testületi határozat:
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szarvasi Gazdák
Hagyományőrző Egyesülete által szervezett III. Töltöttkáposzta-főző és
Kolbászkészítő Verseny költségeihez akként járul hozzá, hogy a verseny
díjazásához kapcsolódóan a kupákat, serlegeket 2009. évi költségvetése terhére
megvásárolja.
Utasítja a polgármestert és a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő:
2009. október 15.
Felelős:
Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János jegyző
Egyéb bejelentések:
Földesi Zoltán képviselő: Az elmúlt 1 hónapban olyan jelenségekre figyelt fel a város
lakosságának egy része ami nem biztos, hogy jó tendencia. Olyan hangvétel jelent meg a
város közmédiumaiban ami nem oda való. Kifejezetten tűrhetetlennek tartja, hogy az
adófizetők pénzén fizetett önkormányzati műsorban (Nap mint nap) olyan hangvétel, nyílt,
nem valós tényeken alapuló lakosság hergelés folyik mint ami szeptember 2-án történt Szenes
János műsorában Máté József úr részvételével. Az egyik politikai szervezet, a Jobbik
Magyarországért mozgalom szarvasi szervezete tüntetést szervezett a vasútállomás előtt. A
helyi párt dolgával nem kíván foglalkozni, mivel Magyarországon gyülekezési és
véleménynyilvánítási szabadság van, mindenkinek joga van megmozdulást szervezni. A gond
az, hogy valótlan tényeken, a kormányzat szintjén még meg nem jelent fikcióról volt tüntetés.
Nem minősítve az akciót – nem igaz, ellenben a probléma igaz. Bárki kormányozza ezt az
országot, néhány nagy strukturális üggyel foglalkoznia kell a következő időszakban. Ahogy a
városban egy-egy költségvetés tárgyalásánál a képviselő-testület igyekszik minden fillért
megfogni, úgy elkerülhetetlen lesz az adófizetők pénzéből 120 milliárd forint éves
költségvetési támogatást kérő magyarországi nagyvállalat sorsának rendezése. Ebben fájó
döntések is lesznek. Még nem tudni, hogy milyen irányú és jellegű döntések születnek majd.
Minden magyar állampolgár 12.000,-Ft-ot fizet az adójából a Magyar Államvasutaknak
támogatásként. Van aki fel sem ül, 6,5 millió ember pedig valamilyen kedvezménnyel utazik
ha igénybe veszi. Jelenleg még nincs leírva sehol, hogy mi lesz a szarvasi vonallal. A város
képviselő-testülete, politikai szervezetei, magánszemélyek is kifejthetik majd véleményüket
akkor amikor ismertté válik az elképzelés. A Jobbik Magyarországért szervezet akciójával
nem kíván foglalkozni. Az önkormányzat által finanszírozott műsorban nem helyénvaló, hogy
olyan kifejezésekkel ragadtatják el magukat szarvasi polgárok, hogy a „MÁV összes
vezetőjének a fejét a sínre kellene tenni amikor az utolsó vonat elhalad ezen a
szárnyvonalon”. Lehet, hogy Szenes Jánosnak és Máté Józsefnek undora van a kormányzattól
– ez elfogadható, magánemberként azt csinálnak amit akarnak, de az önkormányzat által
finanszírozott műsorban kormány ellen hergelni a lakosságot tűrhetetlen és nem jó tendencia a
város közvélemény formálása tekintetében.
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Több napirend keretében elhangzott, hogy mennyi mindent sikerült elérni közösen.
Különböző témákban fordul a város a kormányzati szervekhez, minisztériumokhoz. Legutóbb
a Fő téri iskola ügyében. A következő feladat az Áfa-val kapcsolatos ügyek intézése. Amikor
a városvezetés, a képviselők azon dolgoznak, hogy minél több fejlesztéshez sikerüljön forrást
szerezni, akkor egy önkormányzati műsorban nem helyénvaló az uszítás egy állami vállalat
vezérkarával szemben. Ez nem jó tendencia, elfogadhatatlan, tűrhetetlen. Kéri, hogy erre ne
fordítson a város közpénzt. A lakosság tájékoztatása nagyon fontos, a műsor bevált,
használják a közélet szereplői, már aki hajlandó ebben a műsorban részt venni. Személy
szerint nem kíván a műsorban részt venni, a lakosság tájékoztatását más módon oldja meg.
Kéri, hogy a műsor szervezői ha nem találnak megfelelő személyt a műsorba akkor inkább ne
töltsék ki ezt az órát. Egy sor dologban egyezség van, egy irányba megy a város, akkor ma
még nem látható, különböző jobb oldali orgánumokban megjelenő kiollózott, kész tényekként
beállított dolgokkal nem szükséges a város lakosságát hergelni. Erre nem szabad pénzt
fordítani. Számtalan gond van, olyan is ami mindenki közös problémája. Sokat vívódik a
városvezetés helyi problémákkal. Nagyon sok feszültség van az emberek között. Könnyű
támogatóra találni bármilyen negatív ügy kapcsán. Meg kell várni, hogy milyen mozgástere
lesz a városnak. A műsort olyan tartalommal kell megtölteni ami informatív, ami objektíven
tájékoztatja a lakosságot és nem hangulatot kelt.
Babák Mihály polgármester: A képviselő-testület nem elvakítható, személy szerint sem
szokott feltétel nélkül mindent elhinni. Uszítás nem lehet mert a magyar ember, főként a
szarvasi nem kutya. Félrevezetni viszont lehet. Előfordul, hogy néha nem megfelelő szavakat
használ valaki. Aki többször megnyilvánul, néha mond ostobaságot. Kér mindenkit,
tartózkodjon attól, hogy a szarvasi embereket félre informálja, indulatokat gerjesszen. A
műsorba jelentkeznek az emberek, nem könnyű összehozni. Javasolja Tatai Lászlónak
kérdezze meg a szarvasiakat, hogy kell-e ez a tájékoztató. Betelefonálnak a műsorba, fontos
kérdéseket tesznek fel, ezért úgy gondolja igénylik a műsort. A műsorban elhangzottakat nem
kell elhinni, mindenki maga alkosson véleményt. Máté József saját véleménye hangzott el a
műsorban. Kéri, hogy a lakosság mindent fontoljon meg a józan eszével és a saját igazságuk
szerint vélekedjenek. Az emberek túl sok hazugsággal találkoznak manapság az életben. Sok
a dühös ember, előfordul hogy szélsőségessé fajul a dolog. Van olyan dolog amivel
kapcsolatban a szarvasi emberek többsége nagyon dühös és szélsőséges véleményük van.
Nem helyes, de van ilyen. A csicskatartás bekerült az országos médiumokba. Irritáló a
vagyon, az arrogancia. A szarvasiak szeretik a rendet, a kiszámíthatóságot, a becsületességet
ami tisztességes emberi tulajdonság. Amikor az embert feszíti egy probléma, mond néha
meggondolatlan mondatot és előfordul, hogy a véleménye szélsőséges. Tisztázni kell, hogy az
emberek rosszabbul élnek, ez alól alig van kivétel. Sok ember kénytelen lemondani dolgokról,
gondokkal küzdenek, romlanak az életkörülmények ezért hibást keresnek. Földesi Zoltán
képviselő a törvényhozásban sosem rossz szándékú. Nem az emberek ellen szavaz, hanem
egy pártfrakció fegyelme mellett és egy kormányzati felelősség mellett ami sokszor hibás. Az
emberek felelőst keresnek az országgyűlési képviselőkben és a helyi képviselőkben is, a
hivatali dolgozókban is, okot keresnek arra, hogy miért élnek rosszabbul. 2006. óta minden
évben megszorítások vannak. Nem totális a 2009. évi megszorítás. 2010-ben teljeskörű lesz,
azaz 12 hónapon keresztül ketyeg a 13. havi fizetés elvonása, az ÁFA emelés, stb. Empátia
kell ahhoz, hogy a dühösséget, indulatot megértse valaki. Az emberek féltik amit eddig
elértek. Manapság az Arany J. utca, Tessedik utca környékén kívülről látszik az
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egzisztencia, belépve viszont szomorú a helyzet. Belül nem az van amit várna az ember.
Sokszor lemondás, ingerültség tapasztalható. Ma az állapotok, a megoldatlan kérdések
szélsőségesítenek. Megoldást, bűnbakot keresnek az emberek. Nem értik, hogy miért van így
hiszen nem ők hibáztak. 2002-ben egy kézzel adtak, két kézzel pedig visszavették, így a
városnak fél milliárd forint működési hiánya keletkezett. Ma békétlenség van. Édesanyját is
sokszor szidják pedig becsületes, idős asszony. Tüntetésre készülnek a holnapi napon mert
rendet szeretnének a szarvasiak. A megoldatlan problémák az emberek agyában parázsként
lobognak. Nincs jó állapot. A MÁV-al kapcsolatban tárgyalt. Helyesnek tartja a kormányzati
cselekvéseket. Össze kívánják vonni amit korábban szétszedtek. Eladták a piacképes
üzletágat, szétrabolták. Annyi ember van ott, hogy az nem igaz. Nem úgy működik mint
Földesi Lajos idejében. Kirabolták különböző kormányzati emberek és felelős vezetők akik
hatalmas pénzt szakítottak. Nincs ez így rendjén. Nem szabad ilyet tenni. A képviselő-testület
reális döntései meghozatalakor. Nem elfogadva a szélsőséges megnyilvánulást – empátiával
keresni kell az okát. Az a gond, hogy nem a közösség tehet róla. Ma razzia volt a városban.
Hosszú évek után, hiszen a képviselő-testület két éve könyörög és szervezi azt, hogy
foglalkozzanak a helyi törvénysértésekkel, vagyonosodással, ló és csicskatartással, stb.
Furcsa, hogy két év után kezdenek akciózni és akkor is dilettáns módon. Amikor kivonul a
TV ezekhez az esetekhez akkor az APEH kilép belőle adótitokra hivatkozva. A törvényt arra
használják, hogy ki lehessen bújni az alól, hogy valakinek dolgozni kell a fizetéséért. A
családsegítő dolgozója, a polgármester, a jegyző nem bújhat ki, a konfliktusokat fel kell
vállalni. A városban nincs közbiztonság. Az országban nincs létbiztonság sem, nincs
törvényesség. A különböző őrségek létrehozása csak púder. 25 rendőr hiányzik a városból,
ezért levelet intézett a miniszterhez. A munkaügyi felügyelet ellenőrzése során megnyilvánult
hangnem az orvosi rendelőben, a piacon sem ritka. Nem igaz, hogy valakit csak a jogára kell
oktatni politikával szerzett pénzen. Nem létezik jog csak önállóan, az kötelezettséggel jár. Az
„etnobizniszesek”egy iskola lelki világába is beavatkoztak, etnikai konfliktust gerjesztettek a
város gyerekei között. Most már foglalkoznak azzal, hogy ki roma és ki nem. Honnan veszik
a bátorságot ahhoz, hogy beleavatkoznak a város békéjébe. A gyerekeknél óriási törést
okozott ez. Kárt okoznak ezek az emberek. A képviselő-testület felelősen irányítja a várost,
nincs szükség demagógiákra.
Az ingerültséget okok váltják ki. Még van aki megdolgozik a fizetéséért addig más milliókért
nem csinál semmit. Sok baj van, az emberek emiatt nyűgösek, hibást keresnek és alkalmasint
szélsőségesek.
Gombár Györgyné képviselő: Az utóbbi napokban a médiából értesülhetett mindenki a
Polgári Törvénykönyv változásairól. Egy nagycsaládos felháborodva telefonált, hogy a
házassággal kapcsolatos részeket is módosítják oly módon, hogy lehetővé teszik a testvér
gyerekével történő házasságkötést. A nagycsaládosok képviseletében tiltakozik ez ellen. Kéri
az országgyűlési képviselőket, hogy próbálják meg elérni e rendelkezés törvényből való
kivételét. Felháborító és nem jó irányba vezet.
Babák Mihály polgármester: „Ne ugorjunk ott, ahol nincs árok”. Napokon belül megjelenik
a Polgári Törvénykönyv a Magyar Közlönyben. A Polgári Törvénykönyv módosítása
indokolt. Hosszú szakmai előkészítő munka van mögötte. Biztos, hogy politikai tartalma is
van – ki mit preferál. A kormány észrevette, hogy óriási gond van. Rengeteg módosító
indítvány érkezett. Ma még nem lehet kimondani, hogy jó vagy sem a törvény. 2010-ben lép

- 51 hatályba az új törvény. Most a következő évi költségvetés fontosabb ennél. Amikor kell akkor
fel lehet majd lépni.
Gombár Györgyné képviselő: Nem ért egyet az ilyen jellegű törvénymódosítással. Továbbra
is kéri, hogy ha a jövőben ez aktuális lesz az országgyűlési képviselők azt az irányvonalat
képviseljék, hogy ilyen jellegű dolognak nem adnak teret.
Kiszely Mihály alpolgármester: A Deák Ferenc utcán leszakadt faág lóg az úttestre két
helyen. Ha a lakónak kell eltakarítani akkor intézkedni kell, ha a KOMÉP Kft-nek akkor
szíveskedjenek elvégezni. A kukás autó is ott jár, jelezhették volna.
Több lakos együttműködő szándékot kér a KOMÉP Kft-től a csapadékvíz elvezető árkok
tisztítása vonatkozásában. Aki a KOMÉP Kft-nél foglalkozik ezzel, tárja fel a problémás
helyeket és kezdeményezze a lakosokkal az együttműködést.
Babák Mihály polgármester: Szarvas város helyi rendelete értelmében az utcán lévő
csapadékvíz elvezető árok karbantartása az ingatlan tulajdonosának, használójának
kötelessége. Ahol idősek laknak és nem tudják rendben tartani ott a KOMÉP Kft-nek kell
megtenni. Ez nem jelenti azt, hogy nem kell segíteni annak aki rendben akarja tartani.
Nagyobb progressziót vár el a KOMÉP Kft-től, hiszen az adófizetők pénzéből élnek.
Kiszely Mihály alpolgármester: Nyúlzug, Mangol-zug, Macó-lapos – mindhárom helyről
lakossági bejelentés érkezett. Nem kezelik az emberek a fákat, az utak 3-4 méterre
„elmennek” mások telkére. A mezőőrök tárják fel és a hatóság erejével kötelezni, kérni kell a
tulajdonosokat a fák rendbetételére. Macó-laposban úgy „elment” az út, hogy az út szélétől 3
méterre 8 méteres fa nőtt ki az út közepén. Az utak eltűntek.
Babák Mihály polgármester: A KOMÉP Kft. az őszi munkák közé ütemezze be ezt a
munkát. Hathatósan és látványosan kell a munkát végezni. Meg kell követelni a láthatósági
mellény használatát. A szomszédok között átnyúló fák sorsáról a szomszédoknak kell
megegyezni. A rendelet nem old meg semmit. Ha nem tudnak megegyezni akkor a hatósági
osztály intézkedik a fa kivágásáról.
Rejtő József képviselő: Az elmúlt napokban jónéhány bejelentés érkezett a gyomaendrődi út
melletti világítással kapcsolatban. Sötétben veszélyes a közlekedés mivel közel van a
kerékpárút az úttesthez. Nagy segítséget nyújtana az ott élőknek a világítás pótlása.
Babák Mihály polgármester: Kerítsék elő azokat, akik kitörték a világítást. Meg kell keresni
azt a vandál embert aki kitörte azokat a lámpákat amiket közpénzből valósított meg a város.
Az útépítést a város pályázta meg az ott lévő vállalkozások támogatásával, akik vállalták az
önrészt. A fennmaradó pénzből valósult meg a világítás. Két évente nem lehet közvilágítást
telepíteni. A lakótelepeken és sok más helyen gyér a világítás.
Felkéri Dr. Melis János jegyzőt a zárt ülés előterjesztéseinek ismertetésére.
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1. sz. előterjesztés: Zahorecz Tibor és neje kérelme
2. sz. előterjesztés: Magántulajdonú ingatlanok felajánlása megvételre
3. sz. előterjesztés: LABO-PHONE Kft. kérelme bérleti díj mérséklése ügyében
4. sz. előterjesztés: Országos Mentőszolgálat kérelme lakásügyben
5. sz. előterjesztés: Javaslat „Pedagógiai díj” adományozására
6. sz. előterjesztés: Szarvas, Kossuth Lajos utca 25/1. számalatti társasházi ingatlan
tulajdonjogának megszerzése
7. sz. előterjesztés: Liget Hotel Kft. ingatlan szerzési kérelme
8. sz. előterjesztés: Megállapodás Mitykó Pál önálló bírósági végrehajtóval
9. sz. előterjesztés: A helyi önkormányzat közcélú foglalkoztatásához kapcsolódó anyag-, és
eszközbeszerzések című nyertes pályázat megvalósítása érdekében ajánlattételi felhívás
megtárgyalása
Babák Mihály polgármester: Megköszöni a részvételt, bejelenti, hogy a képviselő-testület
zárt ülésen folytatja munkáját.
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