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Besenczy Zoltán alpolgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület határozatképes, 13 képviselő van jelen.
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A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot szavazásra bocsátja.
Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjai a jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett
javaslatot 13 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadják.
Dankó Pál képviselő megérkezik az ülésterembe, 14 képviselő van jelen.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A közmeghallgatás napirendi pontja a Szarvasi
Önkormányzat 2010. évi költségvetése.
Felkéri Kozák Imréné képviselőt a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnökét a 2010. évi
költségvetés főbb mutatóinak ismertetésére.
Kozák Imréné képviselő: Elkészült Szarvas Város Önkormányzata 2010. évi
költségvetésének 2. fordulós változata. A törvényi előírásokból fakadóan az első fordulót
követően az esetleges változásokat be kell építeni a 2. fordulós tervezetbe. Ezt a 2. fordulós
rendelet-tervezetet kell bizottsági tárgyalást követően a közmeghallgatás elé bocsátani.
A 2010. évi költségvetésről szóló törvény alapján készítette el Szarvas Város Önkormányzata
költségvetését, melynek fő összege 4.427.691 eFt mind bevételi mind kiadási oldalon.
Működési bevételek tekintetében nem történt változás az első fordulóhoz képest, hiszen sem a
testület, sem a bizottságok nem kívántak ezen módosítani, így összege 321.683 eFt. Az
önkormányzat sajátos bevételei között az első fordulóhoz képest változás történt 533 eFt
összegben. A 2. fordulóra a pontosítások már megtörténnek az Önkormányzati Minisztérium
által rendelkezésre bocsátott tényleges adatok alapján. Az önkormányzatok támogatása 11.219
eFt-al lett kevesebb az 1. fordulóhoz képest. Elfogadottá váltak a normatívák, így a 2.
fordulós költségvetést ez alapján kellett elkészíteni. A költségvetési törvényben az
Országgyűlés különböző változásokat fogadott el. Amennyiben ez a normatívákat érintette,
úgy azokat be kellett építeni. Ez a 11.219 eFt-os összeg amely elsősorban a közoktatási
normatívát érinti.
A felhalmozási és tőke jellegű bevétel 25 mFt összeggel szerepel. Ez vagyonértékesítésből
származó bevétel, illetve a különböző gazdasági társaságokban lévő részesedés után járó
osztalékot takarja. A támogatás értékű pénzeszköz átvétel összege nem változott az 1.
fordulóhoz képest, 123.735 eFt. Véglegesen átvett pénzeszköz került megtervezésre melynek
összege 41 mFt ami a lakossági szennyvíz befizetés, illetve a szakképzési támogatásból adódó
befizetés. Ez az 1. fordulóhoz képest változást nem mutatott.
A kölcsönök előirányzata 5.295 eFt. Ez a belvíztámogatások megtérüléséből adódó plusz
visszafizetések tervezése. Az éves szinten befolyó törlesztési összeget takarja a kölcsönök
előirányzata.
A finanszírozási bevételek alakulása az első fordulóhoz képest azt mutatja, hogy a működési
hitel előirányzat 136.428 eFt ami jelentős növekedés. Ennek oka, hogy egyrészt a bevételi
oldalon normatíva véglegesítésből adódó bevétel csökkenés történt, illetve a kiadások
növekedése eredményezi.
A működési bevételek között a különböző bevételek alakulását illetően különösebb probléma
a tervezés során nem jelentkezett. Minden bevételi tétel vagy a törvényi előírásoknak
megfelelően, vagy pedig az intézmények által leadott és tervezett összegek, előirányzatok
alapján került beállításra a költségvetésbe. Nagyobb tételt jelent a pénzforgalom nélküli
bevétel ami a két kötvény maradványának átfordításából adódó bevétel.
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kiadásokból és felhalmozási kiadásokból állnak. Az 1. fordulóhoz képest 40.432 eFt-al
növekedett a működési kiadás előirányzata ami a következőkből adódik: A személyi
juttatásokban nem volt tervezve változás. Szarvas Város költségvetésében 1.086.088 eFt
összeg került személyi juttatásként tervezésre. A munkaadói járulék előirányzata 293.995 eFt,
mely szintén megegyezik az 1. fordulóban betervezett összeggel. A következő nagyobb tétel a
dologi kiadások előirányzata mely az 1. fordulóhoz képest változott, 24.015 eFt összeggel ami
két tételből tevődik össze. Egyrészt a hivatal kiadásai között külön soron betervezésre került a
különböző ingatlanok karbantartására vonatkozó tétel amely 25.000 eFt összegű valamint a
Tűzoltóparancsnokság normatíva csökkenése következtében 719 eFt összeg, továbbá a
Cigány Kisebbségi Önkormányzat is csökkentette kiadásait 266 eFt összeggel.
A következő nagyobb tétel a különböző pénzbeli juttatások előirányzata mely 11.759 eFt,
nem változott. Ez számításokon, az előző évek elemzésein alapuló összeg. Az év során menet
közben változik, így az előirányzatot módosítani szükséges. A szociális ellátás előirányzata
84.232 eFt, az 1. fordulóhoz képest nem változott.
A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 41.665 eFt, mely jelentős
összeggel növekedett. Az 1. forduló tárgyalása során elhangzott, hogy ezt az összeget nem
lehetett pontosan megtervezni, mert a normatívák a kistérségi társulásba átadott szociális
feladatok vonatkozásában még nem voltak ismertek. Az első fordulóra a kistérségi társulás
nem tudta pontosan megmondani, hogy mekkora az az összeg amellyel a szociális hálózatot
támogatni szükséges. Igaz, hogy 15.654 eFt összeggel nőtt az 1. fordulóhoz képest ez az
összeg, de az előzetes kalkuláció során még kb. 20.000 eFt nagyságrendű többlet igény
mutatkozott. A működési célú pénzeszköz átadás előirányzata is nőtt, 154.658 eFt, melyben
az ivóvízminőség javító önkormányzati társulás tagdíja új tételként jelentkezett, illetve a
Szarvasi Krónika Alapítvány „Ki kicsoda” kiadványának támogatására 326 eFt került
beállításra.
A felhalmozási kiadás a különböző beruházásokkal kapcsolatos kiadásokat jelenti. Az 1.
fordulóhoz képest nőtt és az év során egyre nagyobb nagyságrendű lesz. A kiinduláskor
1.766.272 eFt amely a képviselő-testület döntésein alapuló összeg. Minden olyan tétel
belekerült ami pályázati önerő vagy pályázaton kívüli beruházás. Az előirányzat azért
növekedett az 1. fordulóhoz képest mert a pénzügyi befektetés előirányzata megváltozott,
illetve a tartalék előirányzata csökkentésre került 6 mFt összeggel.
Áttekintve a 2010. évi költségvetést látható, hogy a bevételi és a kiadási oldalon a fő
költségvetési számokat illetően az egyezőség megtalálható. A költségvetés 4.427.691 eFt
összegben került tervezésre.
A költségvetésben minden olyan tétel megtervezésre került amely az intézmények működési
kiadásait illetően kötelező. Kiszámításra került, hogy 2010-ben a finanszírozási kiadások
között milyen összegű hiteltörlesztésekre és ezen belül a hiteleket érintő kamatfizetési
kötelezettségekre kerül sor. A képviselő-testület tagjai láthatják, hogy Szarvas Város
Önkormányzatának 2010. évre vonatkozóan milyen hitelállománya van 2010. január 1-jén. Ez
a hitelállomány 2.444.563 eFt, mely hitelállományból 2 milliárd forint kötvénykibocsátáson
alapul. Ez a kötvényállomány majdnem 100%-ban rendelkezésre áll. A hitelállomány összege
a nyitó tételt illetően 444.563 eFt. A hitelállomány szociális bérlakás építésére került
felvételre. 2010. évben a 444.563 eFt-ból 101.867 eFt törlesztést kell eszközölni. Ez a
költségvetésben mint finanszírozási kiadás szerepel. Ebben az évben először jelenik meg az
első kibocsátott 1 milliárd forintos kötvény törlesztése 125 mFt értékben. Így ebben az évben
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a költségvetésben 226.867 eFt összeggel kellett hiteltörlesztést tervezni. A záró tételben már
csak a második kötvény szerepel hiteltételként, illetve az első kötvényből 875 mFt. Ennek
kamatfizetési kötelezettségei is jelentkeznek. Ezt óvatos tervezéssel, az előző évek
tapasztalatai, a pénzügyi szakértők által meghatározott trendek alapján próbálták kiszámítani.
2010. évre 90 mFt kamatfizetési kötelezettség szerepel. A Pénzügyi Osztály, a Pénzügyi és
Ellenőrző Bizottság arra törekedett, hogy olyan kamatfizetési kötelezettséget állítson be a
költségvetésbe ami nem alultervezett, hanem reális. Az eddigi elemzések, hosszútávú
kamatkondíciók azt mutatják, hogy ebbe az összegbe bele fog férni a kamatfizetési
kötelezettség. Az önkormányzatnak kezesség vállalási kötelezettsége is van amit a
költségvetési törvény értelmében a hitelek között kell szerepeltetni. Nagyságrendileg ez nem
túl nagy összeg. 2010-ben a Körös-szögi Kistérségi Társulás vonatkozásában 1.086 Ft
összegben, a Körös-szögi Nonprofit Kft. folyószámla hitel felvételekor 10 mFt összeg erejéig
vállalt az önkormányzat készfizető kezességet. A képviselő-testület döntése alapján ez május
19-ig meghosszabbításra került. Ezen kívül elmúlt év decemberében döntött a képviselőtestület arról, hogy forgóeszköz hitel finanszírozásához 3.336 eFt összeg erejéig vállalt
kezességet az önkormányzat. A Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitelt vett fel a képviselőtestület engedélyével 30 mFt összegben. Ezt nem minden esetben használja ki maximálisan,
de ettől függetlenül a 30 mFt-ot mint kezességvállalónak be kellett állítani a költségvetésbe.
A költségvetési rendelet nagyon fontos melléklete a 14/A melléklet mely a fejlesztési tartalék
előirányzatát tartalmazza. Az 1. fordulós tárgyaláson elhangzott, hogy 60-70 mFt-os
működési hitel összeg szerepel a költségvetésben. Ez nem azt jelenti, hogy a működési hitelt
mindenáron fel kell venni. Minden olyan összeg ami valamilyen szintű takarékoskodás
eredményeként került a költségvetésbe, fejlesztési tartalékban szerepel. Ez a fejlesztési
tartalék előirányzat 1.664.953 eFt. A 14/A mellékletben részletesen láthatók a fejlesztési
tartalék tételei. Az 1.664.953 eFt-ból szabad fejlesztési tartalék mely mögött nincs még
képviselő-testületi döntés, 610.641.363 Ft. A 2010. évi költségvetési rendelet 13. sz.
mellékletében szerepel a normatíván felüli költségvetési támogatás. A közoktatási
intézmények vonatkozásában a normatíván felül 17 %-os támogatást nyújt az önkormányzat.
A Fő téri Általános Iskola normatíván felüli támogatása 41% ami 103 mFt, a gimnázium 8
osztályos képzésének normatíva kiegészítése 25%-os. Az Általános Művelődési Központ
esetében a normatíván felül 37 %-os támogatást nyújt az önkormányzat. Legnagyobb arányt a
múzeum normatíván felüli támogatása jelenti. A tűzoltók vonatkozásában a 2. forduló nem
takar normatíván felüli támogatást. Normatíván felüli támogatás a két kisebbségi
önkormányzat számára nyújtott 80 illetve 96 %-os támogatás. A költségvetési rendelet 2.
fordulóját minden bizottság megtárgyalta. A Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság ülésén jelen volt
a könyvvizsgáló, aki elmondta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően, bizonylatokkal,
dokumentumokkal és a szükséges adatokkal alátámasztott költségvetést terjesztett a hivatal a
képviselő-testület elé. A költségvetési rendeletet a közmeghallgatást követően elfogadásra
javasolja a bizottság. A decemberi ülésen napirendre került létszámcsökkentés azt jelenti,
hogy a költségvetési rendelet engedélyezett létszáma 488,5 fő lett a képviselő-testület döntése
értelmében. A költségvetési rendelet-tervezet mind bevételi, mind kiadási oldalát tekintve
egyensúlyban van. Működési hitelt akkor kell beépíteni egy rendeletbe amikor a bevételi és a
kiadási oldal nincs egyensúlyban. A bizottsági ülésen elhangzott, hogy a hitelfelvétel
elkerülése érdekében költségtakarékos gazdálkodásra van szükség ebben az évben. Ez nem
jelenti azt, hogy nem fizeti ki a város a kötelező kötelezettségeit mely a normális napi
működéshez elengedhetetlen. Mint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság elnöke a
közmeghallgatást követően javasolja a rendelet-tervezet elfogadását.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Kéri a bizottságok elnökeit mondják el véleményüket a
2010. évi költségvetés tervezetéről.
Hodálik Pál képviselő: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság elsősorban az adók és a
beruházások, közbeszerzés szempontjából vizsgálta a költségvetést. Szarvas Város
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2010. évre vonatkozóan nem emelt semmilyen adót.
Továbbra is él az a kedvezmény, hogy a 2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások
mentességet élveznek a helyi iparűzési adó megfizetése alól. Ezt a hiányt Szarvas város
költségvetése elbírja. 2 milliárd forintnyi kötvény van amit elvileg fel lehet használni. A
képviselő-testület döntése értelmében a kötvényeket kizárólag a beruházásokra lehet
felhasználni, nem lehet a működést finanszírozni. Nagyon sok önkormányzat felvett
kötvényeket és nemcsak beruházásokra hanem működésre is használják, felélve így a
település vagyonát. A 14/A táblázatban szerepel az összes beruházás önereje és azon
ingatlanvásárlások amikről a képviselő-testület már döntött. A Fő téri Általános Iskola
felújítása kiemelve szerepel a 15. sz. mellékletben. Kevesebb mint 10% forrással tudja a város
megvalósítani. Az óvodák felújítása is folyamatban van. A Dózsa Gy. úti óvoda az ott élők
régi szíve vágya volt. Közel 6 éve kérik az óvoda felújítását. A képviselő-testület álma volt
egy új óvoda megépítése. A két óvoda beruházására 219.489 eFt szerepel a költségvetésben.
Az ipari parkban lévő inkubátorház fejlesztésével gazdaság élénkítést szeretne elérni a
képviselő-testület. Erre a beruházásra 389.535 eFt áll rendelkezésre. A gyalogtúra útvonalak
kialakítás program a Holt-Körösön átívelő hidat és az ehhez kapcsolódó gyalogtúra
útvonalakat tartalmazza. Jelenleg folyik a közbeszerzési eljárás megindítása. A kiadvány a
héten került ki a Tourinform irodából. Régi igény, álom a szakorvosi rendelő komplex
kistérségi szakrendelővé fejlesztése. A beruházás majdnem meghiúsult, mivel kitétel volt,
hogy lenni kell egy kórháznak ami 30 percen belül mentőautóval elérhető. Hivatalosan
Szarvasról egyetlen kórház sem érhető el ennyi idő alatt. Szarvasnak valamikor kórház kellett
volna. Minden kistérségi központ lehetőséget kapott arra, hogy felújítsa a szakrendelőt. Ez a
beruházás 581.663 eFt-ot tesz ki ami két nagyobb részből áll. Közel a fele építési beruházás, a
másik fele pedig új, modern eszközök beszerzésére irányul, beleértve egy új röntgen gép
beszerzését is. A közbeszerzésről a képviselő-testület zárt ülésen dönt a mai nap folyamán. Új
terveket kellett készíteni, mivel a korábbi tervező egészségügyi problémák miatt nem tudta a
munkát elvégezni ezért másik tervezőt kellett keresni. A belterületi utak fejlesztése program
nyertesének kihirdetésére zárt ülésen kerül sor. Ez érinti a Tessedik, Arany J. Vajda P. és a
Simonyi szőlőket az Ipartelepi úttal összekötő részt. Ez egy 378.637 eFt-os beruházás. Szintén
zárt ülésen tárgyalja a képviselő-testület az Orosházi út melletti kerékpárút megépítését amely
közel 4 km hosszan szolgálja majd az ott lakókat. A beruházások 2.644.602 eFt-ot tesznek ki.
Ehhez a 2010. évi saját forrás 480 mFt lesz. A képviselő-testület a ciklusprogramban
meghatározott feltételt, mely szerint a beruházásokat átlagosan 75%-os támogatással valósítja
meg, ebben az évben is tartani tudja. A Kis-Lehel-Budai N. A. utca útépítés nyertese szintén
zárt ülésen kerül kihirdetésre. A Juhász Gy. utca felújítása a tartalék listáról került a nyertes
pályázatok közé. A lebonyolítást végző szakértő a mai napon kerül kiválasztásra. Nagyon sok
pályázat elbírálás alatt áll, melyek a következők: Városközpont rehabilitációja 1 milliárd
forint értékben, külterületi utak építése 160 mFt értékben, Székely Mihály tér rekreációs térré
alakításának pályázata, fürdő fejlesztése, Kacsa-tó környékének rendezése, stb.
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Bizottság egyetért. A város 2010. évi működése biztonsággal megoldható.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A Gazdasági és Közbeszerzési Bizottság hetente többször,
több órán keresztül ülésezik a közbeszerzési eljárás lebonyolítása érdekében.
Földesi Zoltán képviselő: Örömmel hallgatta a 2010. évi költségvetés kapcsán
elhangzottakat. A világban és Magyarországon is dúl a válság, amitől rengetegen szenvednek.
Munkahelyek kerültek veszélybe. Eközben Szarvason megnyugtató számokról lehet beszélni.
Jó érzés arról beszélni, hogy ebben a kormányzati ciklusban olyan mennyiségű külső forrás
áramlott a városba amit nagyon kevesen mondhatnak el magukról. A város minden létező,
kiírt pályázaton elindult és nagy arányban nyert is. Vannak szkeptikus hangok, sokan a mai
keserveket az uniós csatlakozáshoz kötik. Szarvas város az uniós csatlakozásnak nyertese,
hiszen az elmúlt időszakban megsokszorozta vagyonát a beruházások révén. A képviselőtestület helyesen döntött a kötvény kibocsátásáról, mivel egy nyertes pályázat
megvalósításának nem lehet akadálya a forrás hiány. Van olyan pályázat ami 5% önerővel
valósul meg, mivel még az önerőre is pályázott a város. Az elért eredmények, sikerek
közösek. Óvodát tud építeni a város akkor amikor máshol komoly gondok vannak. Az elmúlt
évben 3 milliárd forint külső forrás jött a városba. Ennek kb. fele sikeres pályázat, a másik
részét pedig a reálszektor nyerte el.
A Művelődési és Oktatási Bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetést. A bizottságot
elsősorban az érdekelte, hogy a város intézményei milyen módon gazdálkodhatnak. Feszített a
költségvetés, minden forintnak helye van. Minden korábban ellátott feladatnak meg lesz a
finanszírozása. Az önkormányzati intézmények vezetői elmondták, hogy biztosnak látják a
következő évi gazdálkodást. A mai világban sok bizonytalansági tényező van, de
nagyságrendileg biztos a költségvetés. A kalkulált hiány remélhetően nem vezet oda, hogy a
működésre hitelt kelljen felvenni. Örül annak, hogy a város 2010. évi gazdálkodása a
korábban nehezen meghozott gazdálkodást érintő döntések eredményeként biztonságosnak
látszik..
A Művelődési és Oktatási Bizottság egyhangúlag támogatta a város 2010. évi költségvetését.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A korábbi években még nem lehetett látni, hogy a város
ilyen sikeres lesz. Ciklusokon átívelő munka eredménye, hogy a város nem adósodott el. Így
lehetett vállalni az 1 milliárd forintos kötvény kibocsátása után az újabb kötvény kibocsátását.
Látható volt, hogy a szükséges önerőt az adóból nem tudja fedezni a város. A 2 milliárd forint
kamatfizetése teljes egészében jól kiszámítható, kezelhető.
Lázár Zsolt képviselő: A 2010. évi költségvetés biztonságos, a szociális területen lévő
intézmények jól működhetnek. A koncepció tárgyalásakor még nem volt ismert a normatíva
csökkenések mértéke. Stabil a helyzet valamennyi intézménynél ami nagyon fontos. Mind a
szociális mind az egészségügyi területen komoly beruházásokra kerül sor.
A közcélú foglalkoztatás régi lakossági igény, mellyel az igazságosság elve érvényesül a
foglalkoztatásban. Munkát kell végezni amiért munkabér jár nem segély. Ez anyagi
motivációt is jelent. Ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a költségvetés nehézségei miatt
elmaradó feladatokat közcélú foglalkoztatottakkal el tudja látni a város.
Dr. Molnár Mihály képviselő: Az Ügyrendi Bizottságnak nincs észrevétele.
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szakterületének megfelelő részt vitatta meg részletesen. Kiemelendő a külterületi utak építése.
A költségvetésben ez szerepel majd. Óriási jelentősége van annak, hogy a külterületen élők
mozgását az útépítések segítik, megkönnyítve ezzel a termelési tevékenységet is. Tovább
folytatódik a belterületi csapadékvíz elvezető rendszer építése amely a város Északi részéről
indult és Dél felé halad. A területen található elsősorban főgyűjtő csatornák kiépítése,
korszerűsítése folyik. Ennek függvényében működtethető a városban a többi csapadékvíz
elvezető csatorna eredményesen. A Holtág rehabilitációja a tervek szerint folytatódni fog. A
Körös Vidéki Vízügyi Igazgatósággal együtt tervezés alatt áll a holtág rehabilitációja. Az
önkormányzat anyagilag is hozzájárul ehhez. Ez 1,5 milliárd forintos beruházás lett volna
eredetileg, de lecsökkent mintegy 800 mFt-ra. A belterületi parkok fejlesztését is folytatni
kell. Tervbe van véve a Székely Mihály tér fejlesztése is. Az önkormányzat a KOMÉP Kft.
részére a szükséges pénzeszközt biztosítja. Szükség lesz a belterületi járdák felújítására,
karbantartására. Az önkormányzat biztosítja a zöldfelületek folyamatos karbantartását. A
bizottság optimistán tekint a 2010. esztendő elé. A bizottság a rendelet-tervezetet egyhangúlag
jóváhagyta.
Giricz Katalin képviselő: Az Ifjúsági és Sportbizottság egyhangúlag támogatta a
költségvetés-tervezetet, mivel a város stabil működését biztosítja. Nagy erénye, hogy egyetlen
nem kötelező feladattól sem kellett megválni. Ha nem is az eddig megszokott mértékben, de
támogatni tudja a város. A bizottság külön pénzből gazdálkodik. Az elmúlt 10 év egyik
legalacsonyabb költségvetése került a bizottság tagjai elé, 28.014 eFt összegben.
Megpróbálják megoldani ezt az évet. A bizottság a működési kiadások visszafogása mellett
foglalt állást. A sportegyesületeknek járó juttatásokat nem akarja megkurtítani a város. Nehéz
év vár a sportegyesületekre is, mivel a gazdasági helyzet miatt egyre kevesebb szponzor nyújt
támogatást. Bosszantó az adórendeletek és jogszabályok változása. Az egyesületek
térítésmentesen nem vehetnek igénybe különböző szolgáltatásokat. A bizottság kérte a
Pénzügyi Osztály vezetőjét dolgozzon ki olyan alternatívákat melyek nem terhelik az
egyesületeket és adóellenőrzéskor sem lesz az egyesületeknek problémája. A versenybírói
díjak 27%-os, a kupák és érmek 81% járulékkal terheltek.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A városban nagyon sok sportegyesület működik
szponzorok támogatásával. Meg kell keresni annak lehetőségét, hogy a járulékok fizetése ne a
sportegyesületeket terhelje.
Hetényi István képviselő: A Turisztikai Bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetést. A
Tourinform Iroda támogatását továbbra is biztosítja a város. A költségvetésben szereplő
összeg a legfontosabb kiállításokon való részvételre, illetve néhány kiadvány megjelentetésére
elegendő. 2010-ben sem fog dőlni a pénz az országban illetve Szarvason. Az idegenforgalmi
adóhoz eddig 1,-Ft-hoz 2 forint kiegészítés járt. Az állami kiegészítés a felére csökkent. Az
adóbevételek növekednek, bár az állami támogatás alacsonyabb lesz.
A város elnyerte a Víziszínpad megvalósítására benyújtott pályázatot. Nagyon fontos köztéri
létesítmény lesz ami színházként és közösségi térként is működik majd. Ehhez kapcsolódik a
gyalogoshíd és az Arborétum úti sétány ami nagyon fontos. Így már nem a 44-es út mellett
kell gyalogolniuk az Arborétumba látogatóknak, hanem a Ciprus vendéglő mellett el tudnak
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mulcsozás és annak szegélyezése. Az Erzsébet-ligeti utak is megújulnak. Saját beruházásban
valósul meg az önkormányzati és a volt KISZ üdülő felújítása. Így egyre inkább
használhatóvá válnak ezek az objektumok. A túraútvonal kiadvány megjelent. Ehhez tartozik
egy érintő képernyős információs tábla melyből 3 db kerül kihelyezésre a városban
(Arborétumnál, múzeumnál és a Tourinform Irodánál). Turisztikai pályázatok is benyújtásra
kerültek. Így a városi strand szabad stranddá fejlesztésére kerülhet sor. A város lakossága
szabadon használhatja majd a strandterületet. A Kacsa-tó környékének rendbetételére
benyújtott pályázat szorosan kapcsolódik a városi strand pályázatához. Itt horgászhelyek,
pihenőhelyek kerülnének kialakításra. Vélhetően el lehet végezni a Kacsa-tó kotrását és egy
kültéri kemence is megépítésre kerülhet. A múzeum felújítására is pályázat került benyújtásra.
A horgászturizmus tekintetében az önkormányzat nagy lépést tett előre a halasítási támogatás
nyújtásával. Évek óta nincs halasításra pályázat az FVM-nél. Az elkövetkező időszakban a
többlet halasítással a jegybevétel csökkenés nem fog megállni. Az elmúlt időszakban közel 4
mFt-al csökkent a jegybevétel.
A nagy rendezvények támogatása nem szenved csorbát. A Szilvanap, Aratónap, Augusztus
20-i nagyrendezvények továbbra is támogatásban részesülnek.
A víziszínpad megépítésével egyidőben kerül felújításra a Kis-Lehel-Budai N. A.-Széchenyi
utca ami a turizmust is szolgálja nemcsak a lakosságot. Befejeződött a csapadékvíz elvezetés
a Rákóczi, Petőfi, Jókai utcákban. Remélhetőleg a Damjanich, Bocskai, Zrínyi utcák is
megújulnak. A Turisztikai Bizottság a 2010. évi költségvetést támogatta.
Dernovics László képviselő: Örömteli a külterületi utak pályázata, hiszen a város
lakosságának 18-20 %-a a külterületen él. Idős korosztály él a külterületen ahová az orvos, a
tanyagondnok nehezen tud eljutni a földutak miatt.
Szívügye a polgárőrség támogatása. A bűnügyi statisztika elkeserítő. A polgárőrség
támogatása minimális. A 400 eFt-ot nagyon kevésnek tartja. Az 1%-ból a polgárőrség is
részesül de ez minimális. A rendezvényeken megfelelő öltözetben kell megjelenni. A
pályázati lehetőség minimális, általában országos, megyei szinten maradnak. Kéri,
amennyiben lehet segítsék a polgárőrséget. Kiöregedő polgárőr csapat van a városban, kevés
az utánpótlás. Kéri a lakosságot ha rendellenességet észlelnek azonnal hívják a rendőrséget és
tájékoztassák az eseményről.
Besenczy Zoltán alpolgármester: A pénz ennyi marad, a civil szervezeteknél ötször ennyit
el lehetne költeni. A külterületi utakra 65 mFt szerepel a költségvetésben, de a pályázat
eredményességéről még nincs információ.
Gombár Györgyné képviselő: Örül annak, hogy a városban nem kellett megszüntetni a nem
kötelező feladatokat. A város költségvetése stabil. Ha szűkösen is, de jut ifjúsági és
sportfeladatokra, a szociális ellátás teljesen biztosított, az oktatási és művelődési feladatoknak
is meg van a kerete. Jut védőoltásra, iskolatejre, csekély mértékben, de támogatni tudja a
város a polgárőrséget, a civil szervezeteket. Reméli, hogy ez az összeg nem csökken a
jövőben, inkább növekszik.
Besenczy Zoltán alpolgármester: Megkérdezi a jelenlévőket kívánnak-e szólni.
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Besenczy Zoltán alpolgármester: Megköszöni a részvételt, a közmeghallgatást berekeszti.
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